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 مهربان ی به نام خداوند بخشنده

 :تیضرورت و اهم

 نسل امروز، یدر رشد و بالنگ ین عنصرر ایو تاث یپرداز هه و قصّقصّی  ان به مقولهیرانیای و روان یش فرهنگیگرابا توجه به  

 ،به آموزش آسان یمل یدرس برنامهو  نیادیسند تحول بند ی، تاكیآموزشی  وهیك شی از قالب داستان به عنوان یریگ بهره

 «خواندن نگارش و مهارت ت یتوسعه و تقو»  یراستازش ابتدایی شهر تهران در آمو تبرنامه معاون اهداف دار، تحققیرگذار و پایتاث

و  تکالیف تکراری خالقتواند جایگزین  می كهد؛ یآ می ك ضرورت به حسابی« شمند فردایكوچك، اندی  سندهینو» طرح  یاجرا

 :رایز باشد اجباری

و  یفكر به رشد، یمرجاد لذت و سرگین ایعكه در  كودكان است طالعاتیی مها یکی از رغبتداستان خواندن   .1

 مهمتراز آنكند و  می هم امکان لذّت بردن را فراهم ؛ یعنیماهیّت دوگانه دارد كالً ،اتیادب .كند می كمك ها آن یشناخت

 .دهد می را گسترش و تفکر شناخت

خواندن . آورد می فراوانی به ارمغانی  تجربه ،خود هزینه كه برای مسافرِ خواندنِ داستان در واقع سفری است آسان و كم .2

محض نیست كه كلیشه ای،  تعلیمی تجارتداستان از نوع  برگرفته ازی  تجربه. داستان كسب تجربه و اطّالعات است

و مواجه شدن با رویكرد حل  عمل استی  تجربه خواندن داستان عین زندگی كردن،. انتزاعی و فرّار باشد

 .عمل صرف نه تعریف مسایل

ر افتد دچا می كمتر اتّفاق ،خوانند می است، كودكانی كه داستان انتقال و شناخت میراث فرهنگیی  وسیلهداستان   .3

  .فرهنگی شوند یخودباختگ

دست به  ،ی داستانی در حین عملها شخصیّت ،شود می كودكان تخیّلی  رش دامنهترشد و گسداستان سبب ندن اخو  .4

به شکل ناخودآگاه و از طریق دهند؛ این خاصیّت  می اعمال خود را به خواننده نسبت و زنند و حاالت می فکنینوعی فرا

 ها گذارد و با آن می ها شخصیّت تك خواننده دراین فرایند، تخیّل خود را به جای تك .افتد می در خواننده اتّفاق تخیّل،

  .كند می همذات پنداری

، یسینوخواناهارت نوشتن در كودكان، سبب ت میتقو. كند یم كمك نوشتنداستان به رشد مهارت  خواندن .5

توانایی حل مسائل زندگی و یبهبود روابط اجتماع از طریق ذخیره واژگانی غنی، ان بهتر افكاری، بیسینو روان

 یلیشرفت تحصیبه پ است و ییابتدای  ی آموزشی دورهها هدف یراستادر  ها یین توانایای  همهشود و  می ...و

  .كند می ان كمكموزآ دانش

خودش را بعهده می گیرد در راستای این  هدف ، دانش آموز  مسئولیت یادگیریتربیت فراگیر خود یادگیرنده كه  .1

  .وی می باشد را تکمیل  می كند كه یادآور انجام كار توسط خود تعهدنامه ای

 :اهداف طرح

 :یكلاهداف ( الف 

همیاری توأم و دوستی  ان با ایجاد فضایآموز دانشتضمین سالمت روحی و روانی  یرامناسب بو مساعد ی  نهیفراهم نمودن زم .1

 .یادگیری  با لذت و شادی

مفاهیم  برای درک بهتر تأمل و تفکر تعمیق ،نهایتنوشتن و در ،خواندن گفتن،سخن  ،گوش دادن یها كمك به رشد مهارت. 2

 .درسی
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 .اخالقی و انسانیی ها درونی شدن ارزش .3

 :ژهیو هدافا( ب

  .ابتداییآموزش  معاونت نامهبر براساس، خواندننگارش و  های مهارتت یو تقو پرورش .1

 مطابق برنامه درس ملی  تفکرهای  مهارتسواد خواندن و  تقویت .2

  تخیل و خالقیتی  قوه ی در زمینهان آموز دانشو تقویت استعداد شناسایی استعدادهای برتر . 3

 فرایند اجرا

 :ی كل اجرایی ادارهاعضای 

 .معاون آموزش ابتدایی -

 .های آموزشی ی تکنولوژی و گروه رئیس اداره -

 .های آموزشی ی تکنولوژی و گروه كارشناس اداره  -

 .كارشناس ادبی طرح -

 :ی كل وظایف اعضای اجرایی اداره

 .ی شیوه نامه و ابالغ آن به مناطق تهیه .1

 .یح شیوه نامهی توجیهی برای رابطین مناطق و تشر تشکیل جلسه .2

 .داوری آثار ارسالی مناطق و انتخاب برگزیدگان نهایی .3

 . ی استانی و معلمان راهنمای آنان برگزاری همایش و تقدیر از نویسندگان برگزیده .4

 :اعضای اجرایی منطقه

 .رئیس آموزش و پرورش منطقه -

 .معاون آموزش ابتدایی -

 .یهای آموزشی ابتدای ی تکنولوژی و گروه كارشناس اداره -

 .رابط ادبی منطقه  -

 :وظایف اعضای اجرایی منطقه

 . ابالغ شیوه نامه، به مدارس .1

 .ی توجیهی برای رابطین مدارس و تشریح شیوه نامه تشکیل جلسه .2

 .های سواد خواندن و تفکر برای رابطین مدارس های آموزشی برای آشنایی با پرورش مهارت برگزاری كارگاه  .3

 .ی كل آثار برگزیده به ادارهداوری و انتخاب آثار و ارسال  .4

 .تقدیر از نویسندگان برگزیده، معلمان راهنمای آنان و رابط منطقه .5

 :مدرسه ییاجرا یاعضا

 .مدیر مدرسه -

 .آموزشی مدرسه معاون -

 .مدرسه پرورشی معاون -
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 .مدرسه رابط ادبی  -

 .آموزگاران مدرسه -

 :مدرسه ییاجرا یوظایف اعضا

 . آموزگارانابالغ شیوه نامه به  .1

 .و تشریح شیوه نامه آموزگارانتوجیهی برای ی  کیل جلسهتش .2

  .آموزگاران یبرا تفکر گفتگویی ی سواد خواندن وها مهارتآموزش  یها كارگاه یبرگزار .3

در فایل دیگر بر روی یك لوح  آثار برگزیده و تایپ انتخاب ،كلیه آثار رسیده به مدرسه در یك فایل تایپ وداوری  .4

 .منطقه بهو ارسال  ) (CD تصویری

 .راهنمای آنان و رابط طرح آموزگارانان شركت كننده، آموز دانش همه دیر ازتق  .5

 :اجرا روش

آموزگاران محترم،  ؛است یكالم یها مهارت ی سواد خواندن و تفکر و تقویتها هارتم پرورشبرنامه  یهدف اصل ،ن كهیه به ابا توجّ 

 ،یبه تناسب سن شته باشند،داد یمسابقه و برنده شدن تاك یند و بر برگزارجاد كنیا یرقابتان جو آموز دانشن یآن كه ب بدون

توسط  ابتدا، در یخوان داستان. ان بخوانندآموز دانش باك داستان ینند و هر هفته یكودک را برگز ی نابها داستان از ییها نمونه

 .ردیان صورت گآموز دانشبعد توسط خود ی ها و در هفته آموزگار

و پس از آموزش و  كنند می هدایت به پرسشگری راان آموز دانشهمه  ،ین جلسات داستان خوانیحدر  حترم،آموزگاران م 

سپس . سندیداستان بنوهر هفته  ،"بنویسیم"كتاب فارسی ابتدایی  "آزاد درس"نمونه بخواهند  ها از آن ،الزم یها ییراهنما

 مدرسه داستان رابط را به آثار برتر (و بیان راهکار و نقاط قابل بهبود تشویق) بازخورد توصیفی دهند ،كرده یرا بررس ها داستان

  .دنینما یفمعرّ

 دهیآثار برگز یژگیو

با توجه به ذخیره  صفحه 6حداكثر كوتاه،  داستان (حداكثر یك صفحه ا داستانكی) داستان كوتاه باشد یها از گونه .1

 دوره اول و دوم ابتدایی مطابق گروه سنی  واژگانی

 .انجام شود یبه صورت فرد ی،ندگسینو .2

- با نرم افزار ،پ آنیتا و باشد یا كمك اولیاء آموز دانشتوسط خود شده  پیتا، به صورت آموز دانش داستان .3

WORD2002 16نت و با فو B Nazanin ردیصورت گ. 

  تواند می کیك پایه وفبه ت ها داستان .4

 های نیمه تمام  داستانی   دنباله 

  موضوع معین 

 وع آزاد موض 

 (جدول پیوست. ) تواند در یکی از این دو بخش شركت كنند می باشد و هریك
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  :گیرد می داوری آثار در دو بخش انجام .5

  انتقال یبرا یادب فنون و زبان دادن شکل یبرا گویند می كه بدان نگارش خالق هم) ادبی/ تخیلینگارش 

 و یداریشن زبان قیطر از آموز دانش توسط یادب فنون و اشکال است الزم ابتدا. دارد كاربرد یباشناختیز امیپ كی

 یابیارز. كنند دیتول ییبایز به را خالق ارتباط توانند می كودكان ،یقو و موثر كیتحر طریق از. شود تجربه یگفتار

 دستوری یهاساختار و امال صرف دادن نمره در نه باشد، آنها موثر امیپ انتقال یبازده اصطالح در ستیبا می كارشان

 مهارت آن در و كرد سیتدر را آن بتوان نکهیا تا است پرورش قابل شتریب و است، یذات هنر كی ت،یخالق. زبان

 (.افتی

  كردن، خالصه دادن، گزارش در رفته كار به ینقل سبك این نوع نگارش همان) علمی/ توضیحینگارش 

 ابهام شامل است ممکن خالق نگارش. است یواقع اتنیتمر ریسا و كردن، یبند طبقه كردن، روشن كردن، سهیمقا

 .است  یباشناختیز كاربرد بدون معنا انتقال علمی برقراری ارتباط و/ نگارش توضیحی از مقصود اما باشد، یادب

 توسط و شود سیتدر آموز دانش به جدید ییابتدا مدارس در ستیبا می ،یحیتوض نگارش یساز میتعم و ها صورت

 (.است سندهینو وستهیپ هم به های تجربه نگارش، نوع نیا اساس زیرا شود تجربه كودک

از  عمومی كه بانك اطالعاتی مدرسه و منطقه استو در بخش ( ك اثریه یهر پا)اثر 6 یسندگیده در بخش نویآثار برگز .6

 .رسیده فایل تایپ شده ارسال گردد آثاری  همهن یب

 : الزم یها یدآورای

  نداشته باشد و یا  مشخصات مخدوش باشد ، داوری ... ( ویسنده، مدرسه و ن)آثاری كه  فرم مشخصات

  .نمی شوند

 شودی خوددارجدا گر ید یها هیدو اثر در پا ی، از معرفیافت نشد یفمعرّی برا برجسته ایه اثر یك پایچه در چنان . 

  نه نوشتن و طراحی اثرراهنمایی باشد  تایپ و، همدلی ، نقش اولیا در اجرای طرح،  باید در حد همراهی.  
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 داستان ناتمام زیر را تمام كنید 
داستان ناتمام زیر را تمام 

 كنید

داستانی با یكی 

از این دو 

موضوع 

 بنویسید

داستان آزاد 

 بنویسید

نوع 

 داستان

 علمی/ نگارش توضیحی ادبی/ نگارش تخیلی
 آزاد با موضوع

 پایه اول

 

  سیب را از توی ظرف برداشت و

: یك دفعه سیب گفت. گاز زد

 آخ، چه كار می كنی؟

 

  ابر كوچولو از روی رنگین كمان

 .سرخورد و افتاد توی جنگل

 

 ........  

  دوستی 

  دشمنی 
 آزاد 

 پایه دوم

 

 

  ماشین كوكی كوبید به پای

 ...خرسی و 

  فوندو تنها بچه فیل

جنگل بود كه خرطوم 

 .نداشت

 من 

 ما 
 آزاد 

م وسیه پا
        

 مد خودش را خرسی از باالی ك

روی تخت انداخت و به سارا 

 چقدر می خوابی؟: گفت

  همه ی بچه ها دور

درخت توت حیاط مدرسه 

جمع شده بودند و از 

تعجب دهانشان باز مانده 

 .بود

 

 زیبایی 

  زشتی 
 آزاد 

پایه 

 چهارم

 

  روی گوش  كوچولوزنبور

اول : كندودار نشست و گفت

می خواستم به خاطر برداشتن 

بزنم ولی فكر  عسل هایم نیشت

كردم كه چرا خودم را به كشتن 

 ....بدهم

 توی را او كس هیچ 

 گرفت، نمی جدی مدرسه

 همكاری  .... كه این تا

 رقابت 
 آزاد 

پایه پنجم

  

  می خواهم برایتان داستان

گاوی را بگویم كه شیركاكائو 

 .می داد

  آرشام و دوستانش در

اما توی . باغ وحش بودند

قفس و حیوان ها برای 

دنشان بلیط می دی

 .خریدند

 منصافه 

  غیرمنصانه 
 آزاد 

 آزاد  خوبی / خیر  از بس دروغ شنیده بود  دكمه ی طبقه آخر را زدند اما   پایه ششم
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آسانسور طبقه ی آخر را هم رد  

 .كرد و همین طور باال رفت

 

دیگر نمی دانست چه 

 . چیزی را باید باور كند

 بدی/ شر 
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 فرم داوری 

  71-79سال تحصیلی نویسی جشنواره ی داستان 

 (نویسنده ی كوچك، اندیشمند فردا)

 ...............................  :مدرسه    ......................................... :نام و نام خانوادگی نویسنده 

                         :...............................نام معلم    ...........:......................منطقه                          ...............  :پایه ی تحصیلی 

 مالكهای داوری ردیف
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز كسب 

 شده
 مالحظات

   4  آزاد موضوع 6

   9  انتخابی موضوع 

   2  داستان نیمه تمام كردن كامل سوژه 

   9  خالقیت 2

   9  تخیل 9

   4 (مناقشه) درام 4

   9  رنگ پی 5

   9  بندی پایان 1

   22 جمع كل

 

                                امضا : ............................نام و نام خانوادگی داور 

 به همین خاطر تنها دوره ی دبستان طراحی شده است دانش آموزان های با توانایی متناسب این فرم :یادآوری 

                                                            .ارزیابی می كند داستان را عناصر اصلی و اساسی
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 «ی كوچك، اندیشمند فردا نویسنده»تقویم اجرایی طرح 

 ردیف عنوان زمان

 6971نیمه اول مهرماه 

 در مدارس  و فعالیت درک مطلب شروع طرح كتابخوانی

  در هر پایه تحصیلی خوانده شود داستانهر هفته یك . 

  برای تثبیت درک داستان خوانده شده، معلم به انجام فعالیت های درک

سه سؤال كنید، ایده ی اصلی، شخصیت اصلی، شخصیت )با الگوی مطلبی 

و سپس سؤال های باز دانش آموزان را استخراج . كندمی اقدام( های متضاد

 .میكند

(1)  

 6971ی دوم مهر ماه  نیمه

 های نگارشی  شروع فعالیت

 در هر پایه تحصیلی خوانده شود داستانك هر هفته ی 

 ی دوم داستان خوانده شده را خودشان   ی اول یا نیمه  از كودكان بخواهید نیمه

 كامل كنند و از نو بنویسند

(2)  

 6971ی اول آبان ماه  نیمه

 ی كل ی توجیهی برای رابطین در اداره برگزاری جلسه

 كنند و هدف  خاب میكودكان موضوع، شخصیت و فضای داستان خود را انت

 دهند خود را به همساالن توضیح می

(3) 1 

 6971ی دوم آبان ماه  نیمه

 ی توجیهی رابطین مناطق، برای رابط طرح مدارس در منطقه برگزاری جلسه

 دهند و با همساالن  كودكان اولین پیش نویس داستان خود را تحویل می

 .كنندمی علم دریافتو بازخوردهای الزم را از ایشان و از م كنند مشورت می

(4) 2 

 6971ی اول آذر ماه  نیمه

 ی توجیهی رابطین مدارس برای آموزگاران برگزاری جلسه

 كودكان هر هفته داستان خود را بر اساس بازخوردهای همساالن و معلمان 

 كنند بازنویسی و اصالح می (نقاط قوت و ضعف)

(5) 3 

 6979پایان فروردین 

نده در مدرسه، داوری و ارسال آثار برگزیده به آموزانِ نویس جمع آوری آثار دانش

 منطقه

 های خود را همراه با فرم مشخصات و تعهدنامه به معلمان  كودكان داستان

 دهند خود تحویل می

(6) 5 

 6979پایان اردیبهشت 
 

در هر شاخه ادبی یا )اثر برگزیده  1آموزان در منطقه و ارسال  داوری آثار دانش

های نگارشی تایپ شده به دبیرخانه برنامه  ثر و كلیه فعالیت، از هر پایه یك ا(تشریحی

 (بر یك سی دی ) شود تحویل داده می 9در منطقه 

(2) 6 
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 فرم شناسایی اثر و نویسنده

 

 مشخصات اثر و نویسنده

 نام اثر 

 
 نام و نام خانوادگی نویسنده

 
 نام پدر

 
 ی تحصیلی  پایه

 
 منطقه

 
 نام دبستان

 
 تلفن ثابت

 
 ن همراه پدر یا مادرتلف

 
 نام و نام خانوادگی آموزگار

 
 ی پرسنلی  شماره

 
 تلفن همراه

 

  -  (...............................                    )                     (..............................             " )     

  "            

         "      "      /                 ............................        . 

 

 

  -  (...............................                    )              "             "       

(..............................             )               .......................................                "      "      / 

                ............................       . 
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 ی داوری  شیوهراهنمای 

 های داوری  اهداف و مالک

 

ف
اهدا

 

 ی كوچك ـ اندیشمند فردا  اهدف طرح نویسنده

 توجه به نفس یادگیری كودک 

 های نگارش خالق تن معیاریكمك به كودكان در شناخ

 آشنایی با خودارزشیابی و ارزشیابی همساالن

 متن داستاندر اصالح  معلم و همساالن به كارگیری بازخورد

 افزایش اعتماد به نفس كودک 

 (خودتصحیحی) امکان بازنگری و تأمل روی عملکرد خود و تصحیح آن

 (داستان) ارشكیفیت نگ بودن آن ازمهم تر و كیفیت یادگیری توجه به 

 كودک سواد خواندن برای پیشرفت فرصتیفراهم آوردن 

  و پرسشگری ی یادگیری  تقویت روحیه

 .برند معلمان از این طریق به نیازهای واقعی دانش آموزانشان پی می

ضوع
مو

 

امتیاز 
4 

 موضوع

 در) چنانچه داستان بازنویسی داستانی دیگر باشد كه قبال كودک مشابه آن را دیده

خوانده در این صورت موضوع داستان دیگر بدیع و تازه  را آن یا....(  و فیلم رتون،كا

 . نیست

 .نام داستان باید جدید و جذاب باشد و كنجکاوی انسان را تحریك كند

 است؟  كرده انتخاب را آن خود تخیالت از آیا نویسنده موضوع را 

 رافیانشاط و خود شخصی زندگی ایا نویسنده موضوع داستان را از 

 است؟ كرده برداشت را آن

 موضوع جذاب است؟/ چقدر سوژه 

 كند؟ ی كافی ذهن را مشتاق خواندن می  آیا نام داستان به اندازه 

 است؟ بدیع/ اول دست موضوع/ سوژه چقدر  

 ضعیف متوسط قوی

   

ت
القی

خ
 

امتیاز 
9 

  خالقیت

با های قدیمی  تجربه و ها ها و سنت عادت دیدن نوعی نواندیشی یا حتی همانخالقیت 

در اینجا نوعی دیگر دیدن و نوعی دیگر اندیشیدن و نوعی دیگر نوشتن . استنگاهی نو 

تمثیل، استعاره یا تشبیه یکی از . گوناگونی دارد عناصرخالقیت در نگارش . است

نمایند  ایجاد روابط تازه و پیوند دادن چیزها یا وقایعی كه ظاهرا نامربوط می. هاست آن

 .طنز نیز عنصر دیگری استنگاه . ی دیگر از عناصر خالقیت در نگارش استیک

  آیا از كلمات جالب و نادر در داستان استفاده شده است؟ 

 در ..(مانند تمثیل، استعاره، تشبیه، طنز و )خالقیت  عنصر از آیا 

 شده است؟ استفاده خود داستان ساختار

 ضعیف متوسط قوی

   



12 
 

 ی نگارش   ا شیوهدرسی است ی كتاب متن مانند داستان آیا متن

 ...(مانند جابجایی زمان و مكان یا )دارد؟  خالقی

 خوانده اید؟ حال به تا كه است داستانی یها كتاب آیا داستان مانند 

 (كتابی؟ مثل چه)

 مانند دختری )شوند؟  های داستان خالقانه توصیف می آیا شخصیت

 (های وحشی الغر با صورتی به سرخی الله

  و غیرمعمول است؟آیا محل داستان جالب 

  ؟خوب انتخاب شده اندشخصیت ها چقدر 

ل
خی

ت
امتیاز  
9 

  تخیل

خلق چیزی است كه در عالم واقع . ی خیال و تصور است  بهره گیری از قوهتخیل همان 

تخیل از . شود وجود ندارد یا این طور دیده نمی شود كه در عالم خیال دیده می

 .رد ولی با آن برابر و معادل نیستب خالقیت بهره می

 استفاده خود داستان در تخیل عنصر از است توانسته حد چه تا 

 كند؟

 است؟ داستان پیشبرد جهت در تخیل این آیا  

 زند؟ می ضربه داستان به كه است ای پراكنده تخیالت فقط یا 

 ضعیف متوسط قوی

   

درام
امتیاز  

4 

 همسئل/ مناقشه/ فراز و فرود/ درام

كه جذاب و گیرا نباشد و نتواند تا آخرین لحظات خواننده را همراه خود بکشد  داستانی

است كه داستانی خوب  داستاننخواهد بود،  خوبی داستان، محتوا/ ولو با بهترین پیام

پیام و گیرایی را با هم داشته باشد؛ و نمی توان به صرف داشتن یك محتوای خوب، 

 كه داستانی برای اما دارد گوناگونی تعاریف درام .ه گرفتجذابیت و گیرایی را نادید

 بهترین ، شاید(مثل معلم)اش داوری نیست  حرفه داوری كه و نویسد می كودک

 نوعی العمل، عکس و عمل كشمکش، داستان، در وجود اتفاق" :باشد این تعاریف

 وعین شود، می كشمکش باعث كه تضاد نوعی یا داستان در قهرمان ضد و قهرمان

 است عواملیها  این.....  و( رود می درام ملو سوی به بیشتر كه) عاطفی و انسانی روابط

 مخاطب برای و شود دراماتیك و درآمده خطی حالت از داستان شود می باعث كه

 .جذاب شود

   

مقدمه
 /

ی
گره افكن

 

امتیاز 
2 

 گره افكنی/ مقدمه

، از آغاز مشکل و در گیری اصلی شود كه پیش مقدمه به آن قسمت از داستان گفته می

بخش مقدمه در داستان، بیش و كم شبیه مقدمه در . آید می "گره افکنی" به صورت

كه گرچه در آن، گره و مشکل اصلی  بدین معنا. است ...مقاله یا پیش درآمد آهنگ و 

كار  .شود، كامال هم بی ربط با اصل موضوع نیست مطرح نمی شود ولی آنچه آورده می

عالم درونی حتی عالم بیرونی یا واقعیت یا مه آن است كه با ظرافت، خواننده را از مقد

فضا و  ،مقدمه .كند وارد دنیای خاص داستان میاو را آورد و نرم نرم،  خودش بیرون می

كند و معموال شخصیت اصلی را وارد  موقعیت زمانی و مکانی داستان را تشریح می

همچنین زاویه دید و  .دهد یه ای از او به خواننده میاطالعات كلی اول ،داستان كرده

 ضعیف متوسط قوی
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المقدور كوتاه باشد و به  با این همه باید حتی. كند مکتب خاص داستان را مشخص می

و چه بسا انصراف او از ادامه  شود می درازا نکشد وگرنه باعث كسل شدن خواننده

شش صفحه ای مقدمه  برای نمونه در یك داستان كوتاه پنج ـ. شود مطالعه داستان می

 .نباید تجاوز كند( پنج یا شش سطر)از یك بند پاراگراف 

 شود؟می آیا داستان به نحو دلچسبی شروع 

 آیا داستان گره افكنی دارد؟ 

 یا  "...در یك روز گرم تابستانی"های آغازین مانند  ایا از عبارت

 "...ها پیش سال"

ن
مت

 /
ی

شای
گره گ

 

امتیاز 
2 

 گره گشایی/ تنه/ متن

آن  ی در یك داستان فنی طوالنی ترین بخش اثر را تنه. تنه در واقع خود داستان است

آغاز تنه، نقطه آغاز موضوع و مشکل اصلی و نقطه پایان آن در  ی نقطه. دهد تشکیل می

نقطه اوج مرحله ای از داستان است كه در آن عالقه .واقع همان نقطه اوج داستان است

به بیانی دیگر ابتدای تنه آغاز به هم ؛ رسد وجه خواننده به عالیترین درجه خود میو ت

خوردگی و نقطه برقراری  خوردن تعادل در داستان و انتهای آن ، پایان این به هم

شود عمدتا مربوط به تنه  آنچه در پیرنگ و طرح اولیه داستان مطرح می). تعادل است

 (ی ندارندنتیجه در آن نقش مقدمه و است و

 دهد؟ آیا در داستان وقایع گوناگونی روی می 

 برد؟ ی همزمان را پیش می  آیا داستان یك ایده دارد یا دو یا سه ایده 

 آیا متن داستان گره گشایی دارد؟ 

  و مانند آن  "شب تاریك و توفانی"آیا از صفات تركیبی مانند

 استفاده شده است؟

 ضعیف متوسط قوی

   

ی
ن بند

پایا
 

ام
یتاز 

2 

 نتیجه / پایان 

 خوشی پایان حتما یا پذیرد صورت اخالقی گیری نتیجه یك داستان در كه نیست مهم

داشته  باز پایان اگر حتی شود تمام زیبایی به داستان كه است این مهم. باشد داشته

 برخورد مورد این به كمتر نویسند می كودكان كه هایی داستان در البته. )باش

این است كه بتدریج خواننده را از  كند ایفا میپایان یی كه ها از نقش یکی( .كنیم می

نتیجه بر . كند ورود به عالم واقعیت بیرونی می ی  آورد و آماده عالم داستان بیرون می

خالف آنچه در حکایتها و داستانهای قدیمی متداول بود ، بیان عصاره و غرض نهایی از 

شود نکات ریز اما با اهمیتی روشن شود كه  ی مینگارش داستان نیست بلکه در آن سع

 .تهمچنان برای خواننده مبهم باقی مانده اس

 آیا داستان اساسا پایان دارد یا نیمه رها شده است؟ 

 آیا پایان داستان جالب است؟ 

 آیا پایان داستان غیر قابل پیش بینی است؟ 

 ضعیف متوسط قوی

   

گ
پیرن

امتیاز  
 پیرنگ 9

یعنی اصل . ی نوشته شود كه خواننده بتواند ماجراهای آن را باور كندقصه باید طور

علت و معلول به دقت در قصه رعایت شود به طوری كه هر ماجرا نتیجه طبیعی 

 ضعیف متوسط قوی
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ماجراهای قبلی و مؤثر در ماجراهای بعدی باشد، و طوری زمینه الزم برای وقوع 

پیرنگ مثل نخ  .دماجراها فراهم شود كه خواننده در محتمل بودن آن شك نکن

كند منتها چون ترجمه آن  تسبیحی است كه حوادث داستانی را به هم متصل می

plat ها با طرح  است خیلیplot پیرنگ به " :به گفته سامرست موام .گیرند اشتباه می

سرایی، این شاید  و در داستان. دهد منزله خطی است كه به توجه خواننده سمت می

ا با سمت دادن به همین توجه است كه نویسنده خواننده را زیر. مهمترین نکته باشد

بنابراین  ".كند كشاند و حالت مورد نظر را در او ایجاد می صفحه به صفحه با خود می

توان امیدوار بود كه داستان  تر و دقیقتر باشد به همان نسبت می هرچه پیرنگ فنی

حاشیه روی زیاد از دیگر،  به عبارت .مربوط به آن پر كشش تر و مؤثرتر خواهد بود

پرداختن به مسائل فرعی كه چندان نقشی در  حد، خارج شدن از موضوع اصلی قصه و

برد قصه ندارد، باعث كسل شدن خواننده و خارج شدن رشته كالم از دست او  پیش

 .شود می

 آن حوادث میان خود، داستان در است توانسته حد چه تا نویسنده 

 دهد؟ ربط هم به درستی به راها  آن و كند ایجاد پیوستگی

 آیا ترتیب حوادث یا وقایع در داستان رعایت شده است؟ 

 آیا داستان در تمامی مراحل معنادار است؟ 

 شود؟ ایا ترتیب حوادث رعایت شده است یا گاهی خالئی دیده می 

 پس"، "آنگاه"یا  "ولی/ اما"، "وقتی"  آیا از كلمات پیوندی مانند /

برای اتصال جلمات استفاده شده  "برای اینكه /چون"، "بنابراین

 است؟

 آیا سرعت وقوع حوادث منطقی است؟ 

 رود؟ آیا متن گزیده گویی دارد یا به حاشیه می 

ش
ن نگار

آیی
 

امتیاز
6 

 آیا از جمالت كوتاه استفاده شده است؟ 

 آیا به امالی كلمات توجه شده است؟ 

  استفاده شده است؟( حالتمكان، زمان، )آیا از قید 

  و ).( مانند )آیا از عالئم نگارشی در محل مناسب استفاده شده است

 )!( و ( ؟)و ( ؛)و ):( و ( ،)

 ضعیف متوسط قوی

   

 

 نظر كلی 
 ضعیف متوسط قوی

جمع 

امتیازها
 

 
   

 


