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 )طرح مساله وموضوع ( مقدمه

 از عبارت ادبيات اصطالح در و .است گردانيدن بزرگ و دادن نما نشو و آفریدن سخن معنی به لغت در انشا

 خواننده تا کند بيان زیبا و روشن صورتی به را نویسنده اندیشه و افکار که است عبارتهایی و ها جمله نگارش

 .باشد خوشایند او برای و بفهمد آسانی به را آنها

 در مطلوب شرو کارگيری به لزوم. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن ناموفق متعدد عوامل از یکی

 مهم را مناسب های روش از گيری بهره تربيتی علوم اندرکاران دست از بعضی که است ای اندازه به تدریس

 . اند دانسته درس آن دانش از تر

 سنتی های شيوه همان به تدریس ما های کالس سر در. است الزم و ضروری امری انشا تدریس برای تالش

. نيست آموزشی کاری شود انجام مکانيکی که کاری هر تربيتی علوم دگاهدی از و. است گذشته مطالب تکرار

 نمی حل سياسی و صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل نباشد خالقيت تا و ندارد وجود آن در خالقيت زیرا

 .شود نوشتن کارگاه به تبدیل انشا کالس که کنيم کاری باید و شود
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 مساله بيان

 سالهای طول در که رسيدم نتيجه این به ...................... پایه انشا درس در دریست جلسه چند از پس   

 خود افکار و بنویسند توانستند نمی آسانی به آموزان دانش زیرا بود نشده داده اهميتی انشا درس به گذشته

 سدرو در آنها دادن پاسخ ی نحوه بر حتی نارسایی.  نداشت جذابيتی آنها برای انشا درس و نمایند بيان را

 دانش توانم می چگونه راستی به که بود ساخته مشغول خود به مرا فکر مسئله این. بود گذاشته اثر نيز کتبی

 انشا کالس و آورم؟ فراهم موضوع یک پيرامون را اندیشيدن های شيوه و ؟ دهم آشتی انشا درس با را آموزان

 مشاوران و همکاران اوليا تجربيات مختلف، های روش از استفاده با و بياورم؟ بيرون سرد و خشک حالت از را

 ابداع و نوآوری و نقادی ترکيب، تحليل، تفکر مراحل منزلگاه از را آموزان دانش تربيت و تعليم متخصصين و

 . بپردازم آنها تحليل و تفکر قدرت پرورش به و بگذرانم؟

 گزارش اختصاصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 کردن درس انشاء برای دانش آموزانجذاب 

 جزئی :اهداف 

 علل بی عالقگی دانش آموزان به درس انشاءیافتن 

 می توان شيوه ی اندیشيدن را در دانش آموزان تقویت کرد .چگونه 

 راه هایی جهت جذاب کردن درس انشاءبکارگيری 
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 با شاخص :مقایسه 

با شاخص دانش آموزان باید به درس انشاء عالقمند شوند و براحتی درباره مطلب داده شده انشاء  قایسهمدر 

 بنویسند .

 از وضعيت موجود :ارزیابی 

 در و پرداختم انشا درس با ارتباط در آموزان دانش اوليا ياتتجرب آوری جمع به ابتدا مشکل این حل برای

 به محترم همکاران تجربيات از و نمودم مطرح را مسئله ماه آبان در آموزگاران کيفيت ارتقا ی جلسه

 .نمودم استفاده مدرسه مدیر خصوص

 در تربيتی و زشیآمو های یافت ره نگارش، آیين: جمله از مختلف کتابهای ی مطالعه به رابطه این در و

 فارسی، زبان تدریس روش خودآموز ابتدایی، ی دوره در نوشتن مهارت تدریس روش خودآموز انشا درس

 .پرداختم نویسی خاطره آموزش انشا، آموزش خالق های شيوه

 :انشا درس مورد در تحقيق ی پيشينه

 از کاری 0373 تا 0311 سال زا ایران مدارس درسی های کتاب در انشا درس تاریخی سير تحقيق نتایج

 . است ذیل شرح به نژاد حسينی محمدی حسين سيد

 نظارت تخصصی علمی، های هيات انشا ویژه به درسی های کتاب تاليف کار در که این دليل به -0

  است نشده درس این به پيگير و جدی توجه اند، نداشته

 .باشد می انشا درس برای دار هدف و عملی برنامه یک فاقد عمال انشا راهنمای کتابهای -2

 . کنند می تلقی جدی را آن و دارند دوست را درس این مقاطع تمام در آموزان دانش -3



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با این 
مان مراجعه کنید می و پژوهشی آسهزار تومان به سایت عل 2قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

6 
 

  اطالعات تحليل و تجزیه

 از برخی که دارد وجود زیادی موانع انشا درس در رسيدم نتيجه این به همکاران و اوليا نظرات بررسی از پس

 :از عبارتست آنها

  مطالعه فرهنگ ضعف  -0

  تملق فرهنگ رواج و انتقاد فرهنگ نداشتن جایگاه  -2

 و حل راه برآورد و مسائل به هجوم و آرام و ها ایده ابراز برای خانواده به واتکا نداشتن جرات فرهنگ  -3

 ها آن ارائه

 مناسب و کارساز تشویق وجود عدم  -4

  ابتدایی های نوشته به نگذاشتن ارزش  -5

  آنها بودن تکراری و بحث مورد مسائل و موضوعات نبودن ملموس  -6

  ها خانواده نامناسب همکاری  -7

  انشا درس از دقيق ارزیابی وجود عدم  -8

 ابداع و خالقيت امر پنداشتن ارثی و ذاتی  -9

 در و بودن الوصول سهل و اعتقادی صورت به درسی ی برنامه در انشا درس جایگاه نبودن مشخص-01

 دیگر دروس تکميل برای آن زمان نيز و آن آموزش گرفتن اختيار
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 : کار انجام چگونگی

 و آنها نوشتن استعداد کردن شکوفا و نوشتن خوب به آموزان دانش تشویق و انشا درس بودن جذاب برای

 زبانی ساختار ظرن از زیبا و روان متنی تا دهند قرار مناسب های جمله در را ها واژه بهترین بتوانند اینکه

 آوردم در اجرا به انشا کالس سر در را ذیل فعاليتهای. باشند نموده درست

 دانش که – و مداد سوزن، کاغذ، ساعت، جمله از مختلف اشيا دادن قرار و جادویی ی کيسه ساخت  -0 

 . بنویسند انشایی آن مورد در باید تصادفی طور به نظر مورد ی وسيله انتخاب با آموز

 دانش نوشتاریتوسط صورت به آن پایان زدن حدس و تمام نيمه صورت به داستان یا قصه یک خواندن  -2

 نفس به اعتماد تقویت برای آموزان

 مسائل به که آموزان دانش از یکی توسط دقيقه 3 روزی حداقل روزمره مسائل مورد در سخنرانی  -3

 .پرداخت می امروز ای جامعه مشکالت و فرهنگی اجتماعی،

 ها نقاشی و تصاویر مورد در گروهی انشای و گروهها به تصاویر دادن    -4

 می زیبا ادبی نوشتاری مطالب آوری جمع به تناسب به آموزان دانش که زیبا جمالت با دفتری ارائه    -5

 . پرداختند

 گذشتگان شيرین های کالم و المثلها ضرب آوری جمع    -6

 آن جزئيات به توجه و ساده زبانی به...  و مدرسه گل، کالس، مانند اطراف محيط توصيف    -7

 .باشند داشته ارزش ادبی لحاظ از که هایی خاطره نوشتن و خاطرات دفتر ی تهيه    -8

 ای آینده شما بزرگ افکار با کوچک، ی نویسنده آفرین هزار همچون)  عناوینی با آموزان دانش تشویق  -9

 (.آرزومندم شما برای را زیباتر خالقيتی و بهتر نشیآفری و خورد می رقم شکوه با
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  آنها آثار و بزرگ نویسندگان با آشنایی-01

  فهم خور در و جذاب های کتاب نویسی خالصه-00

  بعد روز در گزارش ارائه و علمی گردش و طبيعت دامن به آموزان دانش بردن-02

 ...کاش ای: قبيل از موضوعاتی دادن-03

 بودید...  و جمهور رئيس مدیر، ،معلم جای به اگر

  آموزان دانش بارآوردن محقق و تحقيقاتی انشای نوشتن-04

 یادماندنی به و خوب و مطلوب روز یک توصيف-05

  شمسی منظومه سيارات به رویایی سفر-06

 .است نيافته دست آن به بشر کنون تا که چيزهایی کشف مورد در انشا موضوع-07

  آموزان دانش هب نگارش آیين آموزش-08

 نوشتن کارگاه به کالس تبدیل-09

 کالس در احساسات و شور با آن خواندن و ادبی و زیبا نثرهای نمونه آوری جمع-21

 بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (ارزیابی 

 که تحولی از. داشت حکایت موجود وضع بهبودی از محسوس طور به شده بينی پيش های شيوه اجرای    

 آموزان دانش اکنون همکاران مثبت نظر اظهار و اوليا رضایت به توجه با بود آمده وجود به آموزان دانش در

 به را خود زیبای انشاهای صف سر در و نمودند می نظر اظهار روز مسائل ی درباره نوشتند، می راحتی به

 و بود شده واقع موثر بسيار گروهی کارهای که داد می نشان شواهد. خواندند می مختلف های مناسبت

 . داشت آموزان دانش برای زیادی جذابيت انشا سکال



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با این 
مان مراجعه کنید می و پژوهشی آسهزار تومان به سایت عل 2قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

9 
 

 ضعف :نقاط 

از دانش آموزان بعد از اجرای طرح هنوز هم نتوانستند به خوبی انشاء بنویسند و این بدليل تاثير برخی 

 استعداد برا آنها بود

 پيشنهادات

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحی و برنامه دارای است دروس تمام مادر که انشا کالس تا کوشيد باید -0

 .باشد آموزشی

 های حل راه و گردد تحليل و بررسی درستی به انشا کالس نارسایی و افت علل و تنگناها و مشکالت  -2

 درس در تربيتی و آموزشی های یافت ره. )شود مطرح نامناسب شرایط این از رهایی برای علمی و بمناس

 (نژاد خسينی حسين سيد انشا

 .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب های شيوه  -3

 اند اشتهد زمينه این در موفق معلمان که هایی شيوه و مطلوب های روش موفق، های تجربه ی مجموعه -4 

 .شود بررسی و بازیابی آوری، جمع

 .شود استفاده انتقاد فرهنگ و کتابخوانی و مطالعه از انشا ساعت در و یابد رواج مطالعه فرهنگ    -5

 آموزان دانش های نوشته با ارتباط در مربيان و اوليا تشویق  -6

 نویسی انشا های المپياد برگزاری  -7

 انشا درس در پاسخ و پرسش نظر، تبادل و بحث  -8

 .سبحانی فراست گيرد قرار مناسب تشویق مورد و شود خوانده صف سر در انشاها بهترین  -9
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