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 چکیده

 مطلوب روش کارگیری به لزوم. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن ناموفق متعدد عوامل از يکي  

 را مناسب های روش از گیری بهره تربیتي علوم اندرکاران دست از بعضي که است ای اندازه به تدريس در

 .اند دانسته درس آن دانش از تر مهم

 های شیوه همان به تدريس ما های کالس سر در. است الزم و ضروری امری انشا تدريس برای تالش  

 آموزشي کاری شود انجام مکانیکي که کاری هر تربیتي علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب تکرار سنتي

 سیاسي و صنعتي، اقتصادی، اجتماعي، مسائل نباشد خالقیت تا و ندارد وجود آن در خالقیت زيرا. نیست

 .شود نوشتن کارگاه به تبديل انشا کالس که کنیم کاری بايد و شود نمي حل

در اين پژوهش سعي کردم انگیزه دانش  بعد از مشاهده بي عالقگي دانش آموزان به درس انشاء ، اينجانب

 آموزان را در درس انشاء افزايش دهم .

 کلیدی :نکات 

 اموزان ، انشاء ، انگیزهدانش 
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 مقدمه

 تعلیم با تنها بشر» کانت قول به کند طي را وتکامل رشد مراحل تا دارد آموزش به نیاز رجامعهد هرفردی

 از وپرورش آموزش به نیاز اين بنابر«.  نیست سازد مي او از تربیت آنچه جز چیزی وآدمي شد تواند وتربیت

 تربیت حاصل واجتماعي فردی وپیشرفت ورشد ولتح ايجاد گونه وهر رود مي بشمار افراذ اسالمي حقوق

 در فوق وگفته اند گفته بسیار سخن باز دير از برآن مترتب وآثار وتربیت تعلیم به راجع. است وآموزش

 ...و است خروار نمونه مشت حقیقت

 مي که است اين درسي های نمره به نسبت والدين عموما و آموزان دانش حساسیت ی عمده ازداليل يکي 

 ودرآمد شغلي موفقیتهای اندازه همان به آورد بدست بهتری های نمره تحصیلي فرددردوران هرچه ندارندپ

 در موفقیت ی دهنده نشان تنها درسي های نمره که نمود ازعان بايد اما است کرده تضمن را خود آتي

 .است بخصوص تحصیلي مقطع با درس آن به مربوط معلمان پیشنهادی معیارهای

 از عبارت ادبیات اصطالح در و. است گردانیدن بزرگ و دادن نما نشو و آفريدن سخن معني به لغت در انشا

 خواننده تا کند بیان زيبا و روشن صورتي به را نويسنده انديشه و افکار که است عبارتهايي و ها جمله نگارش

 .باشد خوشايند او برای و بفهمد آساني به را آنها

 در مطلوب روش کارگیری به لزوم. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن موفقنا متعدد عوامل از يکي

 مهم را مناسب های روش از گیری بهره تربیتي علوم اندرکاران دست از بعضي که است ای اندازه به تدريس

 ما های کالس سر در. است الزم و ضروری امری انشا تدريس برای تالش. اند دانسته درس آن دانش از تر

 مکانیکي که کاری هر تربیتي علوم ديدگاه از و. است گذشته مطالب تکرار سنتي های شیوه همان به تدريس
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 اجتماعي، مسائل نباشد خالقیت تا و ندارد وجود آن در خالقیت زيرا. نیست آموزشي کاری شود انجام

 .شود نوشتن کارگاه هب تبديل انشا کالس که کنیم کاری بايد و شود نمي حل سیاسي و صنعتي، اقتصادی،

 بیان مسئله

 تداعي آموز دانش ذهن در ای خاطره که باشد طوری بايد ، درس کالس در انشاء موضوع ويا نويسي جمله

 در يادگیری اختالل دارای آموزان دانش.بنويسد مطلب آن مورد در بتواند تا وبشناسد ببیند را چیزی يا کند

 همیشه تفاوتها اين.ترند يادگیری،عقب اختالل فاقد های مکالسيه از نوشتاری بیان های جنبه از بسیاری

 جمله زمینه در احتماالَ يادگیری اختالل دارای آموزان دانش. شود مي برطرف زيادی حدود وتا نیست پايدار

 نحوی بزرگتر،اصول آموزان دانش چند هر.اند ضعیف ومحتوا زبان دستور ،يعني نويسي انشاء و نويسي

 . برند مي کار به خردسال آموزان دانش به نسبت را تری دهپیچی وواژگان

 چرا بايد انشاء و جمله نويسي در ما تقويت شود؟

 . ديگران به خود های دانسته انتقال جهت-0

 .خود تخیل قوه و استعداد تقويت جهت-0

 .خود استدالل و ،دقت،ادراک تفکر پرورش جهت -3

 از عبارت ادبیات اصطالح در و. است گردانیدن بزرگ و دادن نما نشو و آفريدن سخن معني به لغت در انشا

 خواننده تا کند بیان زيبا و روشن صورتي به را نويسنده انديشه و افکار که است عبارتهايي و ها جمله نگارش

 .باشد خوشايند او برای و بفهمد آساني به را آنها

     از وضع موجودارزيابي   

سال است که در آموزش و      مي باشم. و مدت                       آموزگار آموزشگاه           اينجانب 

 نیز در اين آموزشگاه تدريس مي کنم.       ..................پرورش در حال خدمت هستم. هم اکنون در کالس 
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 توانستند نمي آساني به آموزان دانش که رسیدم نتیجه اين به انشا درس در تدريس جلسه چند از پس

 پاسخ ی نحوه بر حتي نارسايي.  نداشت جذابیتي آنها برای انشا درس و نمايند بیان را خود افکار و بنويسند

 راستي به که بود ساخته مشغول خود به مرا فکر مسئله اين. بود گذاشته اثر نیز کتبي دروس در آنها دادن

 يک پیرامون را انديشیدن های شیوه و ؟ مندکنم عالقه انشا درس به را آموزان دانش توانم مي چگونه

 مختلف، های روش از استفاده با و بیاورم؟ بیرون سرد و خشک حالت از را انشا کالس و آورم؟ فراهم موضوع

 تفکر مراحل منزلگاه از را آموزان دانش تربیت و تعلیم متخصصین و مشاوران و همکاران اولیا تجربیات

 .بپردازم آنها تحلیل و تفکر قدرت پرورش به و بگذرانم؟ ابداع و نوآوری و نقادی ترکیب، تحلیل،

 برای را هايي کار راه و کرده بررسي را  انگیزی بي و گي عالقه بي  شدعلل خواهد سعي پزوهش اين در     

 . مده ارائه  مورد اين

 گزارش تخصصي :اهداف 

 اصلي :هدف 

 انگیزه دانش اموزان در درس انشاءايش افز

 جزئي :اهداف 

 موزان در درس انشاءآعلل بي انگیزگي دانش بررسي 

 موزان در درس انشاءآکردن و بکارگیری روش هايي جهت تقويت انگیزه دانش پیدا 

 با شاخص )وضع مطلوب (مقايسه 

به درس انشاء عالقمند و انگیزه آنها در آن درس افزايش  مطلوب دانش آموزان بايد تمقايسه با وضعیدر 

 .يابد
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 آوری اطالعاتجمع 

 در و پرداختم انشا درس با ارتباط در آموزان دانش اولیا تجربیات آوری جمع به ابتدا مشکل اين حل برای

 در و.نمودم استفاده محترم همکاران تجربیات از و نمودم رحمط را مسئله برگزارشد ماه آبان در که ی ا جلسه

 انشا درس در تربیتي و آموزشي های يافت ره نگارش، آيین: جمله از مختلف کتابهای ی مطالعه به رابطه اين

 های شیوه فارسي، زبان تدريس روش خودآموز ابتدايي، ی دوره در نوشتن مهارت تدريس روش خودآموز

 تدريس نحوه,  اول مرحله در کاری بندی تقسیم يک در .پرداختم نويسي خاطره آموزش انشا، آموزش خالق

,  بگیرد صورت بايد کالس در يا منزل در بايد ها نگارش آيا که شدم جويا را همکاران از نفر چند انشای زنگ

 نظرات که کرديم مي يادداشت و کرده جو و پرس شدند مي حاضر مدرسه در که آموزان دانش اولیای نظر

 مي نوشته منزل در انشاها اکثر که شد معلوم آورديم بدست که آماری نمونه يک در شد مي ايراد متفاوتي

 از اولیا اکثر و است منسوخ کامالً تربیت و تعلیم علمای اکثر نظر و تحقیقات به توجه با روش اين که شود

 نمي نشان خود کالسي هم های نوشته شنیدن به تمايل کالس در نیز آموزان دانش و بودند ناراضي امر اين

 .دادند

 آنها,  ها بچه از سنجي نظر يک در,  باشد مي کننده خسته و کننده کسل انشا ساعت نیز معلمان اکثر برای

 آنها عالقه مورد,  نیست فهم قابل ها آن برای موضوعات,  بنويسند انشا چگونه دانند نمي که کردند بیان نیز

 .دارند مشکل مادری زبان با معادل کلمات کردن پیدا و بندی جمله در بودن زبانه دو به توجه با و نیست

 آوری جمع بود الزم ابتدايي مقطع,  خالق نگارش مخصوصاً و نگارش خصوص در که هايي نوشته در   

 با نتوا مي انشا ساعت در.  گردد مي يادداشت مطالب از هايي گوشه مختصر طور به پايان در که کرديم

 از يکي نیز نوشتن که يافت دست آموزی زبان اهداف ترين عالي به خالق نمايش و گويي قصه,  نقش ايفای

 تفکر قوه پرورش گفتار افکار به بخشي نظم,  عاطفي و انساني ارتباط برقراری ايجاد است اهداف اين

 .انجامد مي آموزان دانش در انيزب استعدادهای و خالقیت شکوفايي و رشد کلي طور به و استنتاج,  استدالل
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 در و پرداختم انشا درس با ارتباط در آموزان دانش اولیا تجربیات آوری جمع به ابتدا مشکل اين حل برای

 نمودم مطرح را مسئله ماه آبان در آموزگاران کیفیت ارتقا ی جلسه

 :انشا درس مورد در تحقیق ی پیشینه

 از کاری 0373 تا 0311 سال از ايران مدارس درسي های تابک در انشا درس تاريخي سیر تحقیق نتايج

 .است ذيل شرح به نژاد حسیني محمدی حسین سید

 نداشته نظارت تخصصي علمي، های هیات انشا ويژه به درسي های کتاب تالیف کار در که اين دلیل به -0

 .است نشده درس اين به پیگیر و جدی توجه اند،

 .باشد مي انشا درس برای دار هدف و عملي برنامه يک فاقد العم انشا راهنمای کتابهای -0

 .کنند مي تلقي جدی را آن و دارند دوست را درس اين مقاطع تمام در آموزان دانش -3

 )موانع موجود ( اطالعات تحلیل و تجزيه

 از برخي که دارد وجود زيادی موانع انشا درس در رسیدم نتیجه اين به همکاران و اولیا نظرات بررسي از پس

 :از عبارتست هاآن

 مطالعه فرهنگ ضعف    -0

 تملق فرهنگ رواج و انتقاد فرهنگ نداشتن جايگاه    -0

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

 ها آن ارائه

 مناسب و کارساز تشويق وجود عدم    -4
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 ابتدايي 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 دقیق ارزيابي وجود عدم    -8

 ابداع و خالقیت امر پنداشتن ارثي و ذاتي    -1

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

 .ديگر دروس تکمیل برای آن زمان نیز و آن آموزش گرفتن اختیار

 انگیزش افزايش راهبردهای و مدرسه در انگیزه بي آموزان دانش

 به زندگي در کنیم مي احساس ما بیشتر حال اين با داريم، کامل آگاهي زندگي در انگیزه اهمیت از ما ی همه

 ی درباره کنیم، خاطر رضايت احساس تا کند مي کمک ما به انگیزه. نیستیم انگیزه دارای يکاف ی اندازه

 اين آموزان دانش بین در انگیزگي بي .باشیم داشته تسلط خود زندگي بر و نمايیم مسئولیت احساس خودمان

 به کنند، عمل درستي به خود مورد در نتوانند ها آن شايد که آورد مي وجود به معلمان و والدين در را نگراني

 با که است عواملي جمله از آموزشي محیط شرايط و موقعیت. کنند تلف را خود زندگي حتي يا بروند بیراهه

 چگونگي و کند مي ايفا مدرسه در را نقش ترين مهم معلم. دارد نزديک ارتباط آموزان دانش انگیزگي بي

 عنوان به هم و هدف عنوان به هم آموز دانش ی انگیزه معلم ایبر. دارد بستگي معلم رفتار به آموز دانش عملکرد

 عالئم با ابتدا مختصر طور به بحث اين در لذا. دارد بااليي بسیار اهمیت ها زمینه ساير در پیشرفت ی وسیله

 در الزم ی انگیزه بردن باال جهت مناسب راهکارهای و شناسي سبب به سپس و انگیزه بي آموزان دانش
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 های يافته خالصه موجود منابع مطالعه و تحقیق و بررسي و تجزيه از پس .پرداخت خواهیم انآموز دانش

 (باشد مي شرح بدين انشا نگارش در آموزان دانش ناتواني علل)  تحلیل و تجزيه اين از حاصل

 دوم رد که,  شد نوشته موجود وضعیت در آن داليل که انشا چگونگي و طرز با آموزان دانش آشنايي عدم -0

 .است  بوده بندی جمله با فقط آموزان دانش آشنايي ابتدايي

 خواهد کمک آنها نوشتن در مطالب و موضوعات کدام,  بنويسند چه مورد در که دانند نمي آموزان دانش -0

 .کرد

 دانش الجرم که کالس از خارج محوطه به نگارش کردن محول,  شود نمي نوشته کالس سر در انشا -3

 .نمايد استفاده آموزان دانش اولیای از آموزان

 اصول با مطابق پايه هر مناسب موضوعات قواعد با آشنايي عدم همچنین و معلمان رغبت و عالقه عدم -4

 .سال 00  الي  01 سني حدود,  ذهني توانايي و,  شناسي روان

 .رسد کالس در شده خوانده انشاهای به آموزان دانش دادن گوش مهارت نکردن تقويت -5

 . کالس در آموزان دانش های نوشته بـررسـي و نقـد و پـاسـخ و پـرسـش فضـای و,  آزاد فضـای عـدم -6

 .موضوعات بودن تکراری همچنین و سني گروه به توجه با شده انتخاب موضوعات نبودن مناسب -7

 .مدرسه از رونبی و مدرسه در آموزان دانش های ذهن پروری داستان و قصه های کتاب مطالب عدم -8

 .ندارند دست در انشا ارزشیابي در مشخص معیارهای معلمان -1

 آموزان دانش در انگیزگي بي های نشانه

 کارها گذاشتن ناتمام -



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

11 
 

 تکالیف انجام از خودداری -

 خود مشکل حل برای تالش عدم -

 گیری تصمیم در مشکل -

 ديگران از کمک انتظار -

 دقتي بي و توجهي بي -

 بدني های فعالیت به داشتنن تمايل -

 کارها ندادن انجام برای متعدد های بهانه آوردن -

 کارها انجام برای نشدن داوطلب -

 آينده و حال فعالیت تنظیم در بودن عاجز -

 استراحت حالت در داشتن قرار به دائمي میل -

 رويا در دائمي بردن سر به -

 پايین فکری تمرکز قدرت -

 کردن خالي شانه مسئولیت، باز رزي از و نمودن تنبلي-

 :شود مي آموزان دانش در انگیزه کاهش به منجر که مختلفي عوامل

 آموزان دانش های توانايي با مدرسه تکالیف میزان بین هماهنگي عدم -
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 آموزشي کمک وسايل از توان مي که حاضر عصر های پیشرفت به توجه با آموزشي محیط بودن يکنواخت -

 .کرد استفاده... و اينترنت دی، سي ،ويديو نوار مثل

 فرزندانشان تحصیلي وضعیت به نسبت والدين کنترل عدم -

 روزمره نیازهای با تکالیف بودن ارتباط بي -

 والدين طرف از فرزندان به منزل کارهای نمودن محول نظیر خانوادگي مشکالت -

 .خانواده اقتصادی وضعیت به کمک برای مدرسه غیر ساعات و حقوق دريافت برای کاری انجام -

 منظم تکالیف انجام برای نشدن تشويق -

 خفیف های افسردگي -

 متعدد تلخ های شکست و تجربیات داشتن -

 موفق تجربیات از برخورداری عدم -

 بودن تنبیه و شماتت معرض در -

 بدني و فیزيولوژيکي نقايص -

 خانواده در درگیری و لفظي مشاجرات نابساماني، وجود -

 خانواده در طالق -

 ها آن ی وسیله به کودک کارهای انجام و والدين به بودن وابسته -

 اولیه امکانات از محرومیت -
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 شديد بیماری داشتن -

 آموزان دانش در انگیزه افزايش راهبردهای

 :بینايي و شنوايي ی معاينه نظر از آموز دانش جسماني وضیعت از اطمینان -

 آموزان دانش توانايي با مدرسه تکالیف بین هماهنگي ايجاد -

 ...و ماکت عکس، فیلم، مثل آموزشي کمک وسايل از استفاده با آموزشي محیط کردن متنوع -

 آموزان دانش نیازهای با مرتبط تکالیف دادن -

 (کالس در محوری نمره عدم) آموز دانش تالش و کار فرايند حاصل به توجه -

 .معلمان و والدين توسط التجم و کلمات از درست استفاده -

 آموز دانش در انگیزه کاهش موجب ضرر، بي و ماليم ظاهر به سخنان با اوقات از گاهي معلمان و والدين

 نابغه يک تو دانیم مي ما: » گويند مي است شدن مردود ی آستانه در که آموزی دانش به آنان. شوند مي

 ی نمره اگر بخواني، درس ات توانايي حد در خواهیم مي فقط .ببینیم تو از ای معجزه نداريم هم توقع نیستي،

 برای که دهد نمي را امکان اين آموز دانش به ديگر گفتار، نوع اين.« بود خواهیم راضي ما بگیری قبولي

 يک از بیش بدهد، خرج به هم را خودش کوشش نهايت هم اگر کند؛ تالش آموزش عالي درجات به رسیدن

 :است اين شود فرد در انگیزه ايجاد به منجر تواند مي که پیامي. ندارد خود از يگرد انتظاری «قبولي» 

 يادگیری نیست، تصادفي امر يک يادگیری. بشوی ای کرده تحصیل آدم و بگیری ياد درس داريم انتظار ما «

 .»داريم توقع تو از را چیزی چنین ما. است راسخ عزمي و تالش مستلزم

 .دارد وجود امکانش که جاهايي در آموز دانش به تقاللاس و خودمختاری دادن -
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 .»ای فهمیده خوب را ضرب عمل که بینم مي رضا: » مثال توصیفي، شکل به کالمي های تشويق -

 او برای مثبت نقش الگوی توانند مي که هايي کالسي هم کنار در يا کالس جلوی در آموز دانش نشاندن -

 حجیم تکالیف تقسیم متعدد، موارد در بازخورد ی ارائه متعدد، موارد در سکال در آموز دانش زدن صدا باشند،

 تر کوچک های بخش به

 .آموز دانش يادگیری توان از بینانه واقع درک در والدين به کمک -

 . اند آموخته ديگران و خانواده از کالس از خارج چه آن و خود معلومات بیان در آموزان دانش به فرصت دادن -

 راه حل و اجراانتخاب 

,  خواندم آنها برای انشا نمونه چند,  شاگردان به نگارشي الزم نکات بیان و انشا نگارش چگونگي بیان از بعد

 در هـرچند بنويسند انشا کالس در و  آورده کالس به را خود انشا دفترهای همه بعد جلسه در که شد قرار

 از پس نداشتند کالس در را انشا نگارش برای را زمال نفس به اعتماد ؛ کردند مي  مخالفت ها بچه ابتدا

 از بتوانند باالتر های کالس در تا دهند انجام خودشان را کار اين که,  شدند متقاعد بررسي و بحث مدتي

 .آيند بر کار اين عهده

 کي سیاه تخته روی بودم خوانده داستان کتاب از گذشته هفته در که داستان يک مورد در اول بار برای

 کمي برود جنگل به تنهايي گرفت تصمیم کوچولو خرگوش روز يک))  نوشتم مضمون بدين را آن از جمله

 عالقه به بنا کس هر خواستم آموزان دانش از... . ((  را بلندی صدای دفعه يک شد دور خودش ی خانه از که

 حتي گفتم وقتي کردند مي نارضايتي احساس خیلي ها بچه. بنويسند را جمالت اين ادامه,  خود سلیقه و

,  گرفت خواهند خوبي نمره و کردند قبول دارد اهمیت خیلي من برای,  است قبول بنويسند هم سطر دو اگر

,  امضا و تاريخ ذکر و انشاها تمامي,  شد طوالني بار اولین چون نگارش جلسه کردند نوشتن به شروع کم کم

 تخیل قدرت,  بود شده نوشته خوب خیلي انشاها از بعضي, شود خوانده کالس در بعد جلسه در که شد قرار
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 مشکل نوشتاری اصول و نويسي جمله نظر از ديگر برخي,  بود خوب خیلي ها بچه از بعضي خالقیت, 

 .داشتند

 کاربرد عدم و آموزان دانش بودن زبانه دو نوشتاری نقص عمده داليل از يکي شد معلوم بررسي از پس     

 انشاهای ها بعضي. نمود مي دشوار آنها برای نیز بندی جمله در حتي,  بود نگارش در ها اژهو و کلمات دقیق

 روش اين از را آموزان دانش رضايت,  بخشیدند مي شادابي کالس به انشاها خواندن با داشتند داری خنده

 . کرديم مي احساس

 هر خواندن از پس که شد مقرر اگردانش توجه از بودن مطمئن و آموزان دانش دقت ضريب بردن باال برای   

 برای وی انشای خالصه اتفاقي صورت به ها بچه از نفر يک و گیرد قرار بررسي و نقد مورد وی انشای متن

 از نبودند نوشتن به قادر ابتدا آموزان دانش که چرا. بود سختي با کار اين شروع چند هر نمايد بازگو کالس

 و روند تفاوت مقايسه و بررسي برای. بود مشهود کامالً آموزان انشد عالقه و رغبت آينده های جلسه

 آن,  اين از مهمتر نکته اما نموده آوری جمع را ششم تا اول جلسات انشاهای از هايي نمونه نگارش پیشرفت

 ديکته و گرفتن کمک بدون توانستند مي خودشان که بود رسیده سطحي به آنها نفس به اعتماد که بود

 .نمايند نگارش سطر چند ولو,  شده ارائه موضوع مورد در ودخ ديگران

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

 زباني ساختار نظر از زيبا و روان متني تا دهند قرار مناسب های جمله در را ها واژه بهترين بتوانند اينکه

 :آوردم در اجرا به انشا کالس سر در را ذيل فعالیتهای. باشند نموده درست

 خاطره گزارش، نويسي، مقاله نويسي، خالصه ،(کارت-لوحه)تصويری تخیلي، توصیفي،:انشا انواع

 ونوشتن داستان کردن تعريف کامل -شده گفته نیمه تا داستان  کردن کامل)نويسي داستان نويسي،تحقیق،
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 قرار اصلي شخصیت جای به خودرا آموز دانش يعني:  آموز دانش توسط صشخ اول صورت به داستان

 (داستان وساختن کلي وهدف موضوع دهد،گفتن

 :انشا نوشتن مراحل

 وابهام ترس فکری،رفع درکالس،بارش انگیزه موضوع،ايجاد موضوع،توضیح انتخاب:)نوشتن از قبل مرحله -0

 کالس فضای کردن وشاد آموزان دانش

 انشا هم معلم گاهي بخوانند، را خود نوشته نوشتن نفرحین چند نويس،گاهي چک داشتن:نوشتن حین-0

 نويسي عامیانه با برخورد بنويسد،عدم

 شدن وخوانده انشا دفاتر نمودن جا جابه برتر، انشاهای ،انتخاب انشا،نقدوبررسي خواندن: نوشتن از بعد   -4

 سر وخواندن جايزه اهدا گاهي(ديگرانريا،خودارزيابي نظرات با آشنايي-خط بهبود:کار اين فوايد)ديگران توسط

 .صف

 نويسي انشا مهارت تقويت جهت روشهايي

 :فکری بارش   -0

 جمله وايجاد کلمات دادن وارتباط حروف کردن وزياد کم با:کلمات با بازی   -0

 ...و ندارد-دارد-دار-دام-سام-جام-شام -خام-خرم-خرمن-خرما- سرما- گرما  -گرم

 ارانب

 طوالني جمالتي توان مي آن طرف دو در کلمات کردن واضافه وسط در کلمه يک نوشتن با:نشیني هم   -3

 . کرد ايجاد ومتنوع

 يا؟.کرد پرپر را درختان زيبای های شکوفه بهاری.... ..........   شدت امروز صبح:   .... ........ مثال



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

17 
 

 :مثال آنها با مجدد سازی وجمله لغات دامنه گسترش برای پرانتز داخل کلمات تغییر) جانشیني محور

 ( فردا)رفت مدرسه به امروز علي

 (   آنها)رفت خواهد مدرسه به  فردا علي 

 ....و رفت خواهند مدرسه به  فردا آنها

 کلمه+کلمه-4

 -کوه مثل استوار -سرو مثل بلند -کوهستان مثل سرد  -موش مثل ترسو: سازی تشبیه-5

 جمالت ادامه ونوشتن مرتب نا التجم نمودن مرتب-6

 انشا در آنها بردن کار وبه متعدد کلمات دادن-7

 فیلم وقايع نويسي وخالصه فیلم پخش-8

 کتاب موضوع ازوقايع نويسي وخالصه کتابخواني-1

 دانش که...و مداد سوزن، کاغذ، ساعت، جمله از مختلف اشیا دادن قرار و جادويي ی کیسه ساخت  -01

 .بنويسند انشايي آن مورد در بايد تصادفي طور به نظر مورد ی وسیله خابانت با آموز

 دانش نوشتاريتوسط صورت به آن پايان زدن حدس و تمام نیمه صورت به داستان يا قصه يک خواندن -00

 نفس به اعتماد تقويت برای آموزان

 مسائل به که آموزان شدان از يکي توسط دقیقه 3 روزی حداقل روزمره مسائل مورد در سخنراني -00

 .پرداخت مي امروز ای جامعه مشکالت و فرهنگي اجتماعي،

 ها نقاشي و تصاوير مورد در گروهي انشای و گروهها به تصاوير دادن -03
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 مي زيبا ادبي نوشتاری مطالب آوری جمع به تناسب به آموزان دانش که زيبا جمالت با دفتری ارائه  -04

 .پرداختند

 گذشتگان شیرين های کالم و المثلها ضرب آوری جمع  -05

 آن جزئیات به توجه و ساده زباني به...  و مدرسه گل، کالس، مانند اطراف محیط توصیف    -06

 .باشند داشته ارزش ادبي لحاظ از که هايي خاطره نوشتن و خاطرات دفتر ی تهیه    -07

 ازامتی 01تا5امتیازاز کارت دادن با آموزان دانش تشويق  -08

 آنها آثار و بزرگ نويسندگان با آشنايي-01

 فهم خور در و جذاب های کتاب نويسي خالصه-01

 بعد روز در گزارش ارائه و علمي گردش و طبیعت دامن به آموزان دانش بردن-00

 ...کاش ای: قبیل از موضوعاتي دادن-00

 بوديد...  و جمهور رئیس مدير، معلم، جای به اگر

 آموزان دانش بارآوردن محقق و یقاتيتحق انشای نوشتن-03

 يادماندني به و خوب و مطلوب روز يک توصیف-04

 شمسي منظومه سیارات به رويايي سفر-05

 .است نیافته دست آن به بشر کنون تا که چیزهايي کشف مورد در انشا موضوع-06

 آموزان دانش به نگارش آيین آموزش-07
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 نوشتن کارگاه به کالس تبديل-08

 کالس در احساسات و شور با آن خواندن و ادبي و زيبا نثرهای نمونه آوری جمع-01

 نظرتجديد 

 موضوعات آموزان دانش که رسیديم نتیجه بدين شده انجام های روش نقد,  بررسي و بحث از پس   

 پادشاه من اگر))  نمونه اين دمانن شوند قهرمان خود که بنويسند بهتر توانند مي را هايي داستان,  داستاني

 و عاليق به و نگريست نیز روانکاوی و شناسي روان منظر از توان مي شیوه اين با... . ((  بودم جهان تمام

 استفاده نیز تصويری کارت از شد مقرر انشا ساعت بخشي تنوع جهت در,  برد پي آنها رواني های زمینه

 مورد ها کمیت از بیشتر ها کیفیت به گردد استفاده ها نوشته برای عنواني تصاوير از و خواني تصوير, گردد

 بر که داد قرار آنان اختیار در و کرده تهیه قبالً ها واژه از فهرستي موضوع خصوص در و گیرد قرار توجه

 و دادن گوش های مهارت,  جديد های برنامه تدوين و پیگیری با ها روش اين با. افزود آنها لغات ی گنجینه

 .شد خواهد تقويت وشتنن

 انجام کارروش 

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحي و برنامه دارای است دروس تمام مادر که انشا کالس تا کوشید بايد    -0

 باشد آموزشي

 های حل راه و گردد تحلیل و بررسي درستي به انشا کالس ينارساي و افت علل و تنگناها و مشکالت  -0

 درس در تربیتي و آموزشي های يافت ره. )شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايي برای علمي و مناسب

 (نژاد خسیني حسین سید انشا

 .شود شناخته آموزان دانش به انشا و نگارش مناسب های شیوه    -3
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 اند داشته زمینه اين در موفق معلمان که هايي شیوه و مطلوب های روش فق،مو های تجربه ی مجموعه  -4

 .شود بررسي و بازيابي آوری، جمع

 .شود استفاده انتقاد فرهنگ و کتابخواني و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ    -5

 آموزان دانش های نوشته با ارتباط در مربیان و اولیا تشويق    -6

 نويسي انشا های المپیاد برگزاری    -7

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

 .سبحاني فراست گیرد قرار مناسب تشويق مورد و شود خوانده صف سر در انشاها بهترين    -1

 ديگرپیشنهادات 

 را موضوع آن خصوص در را توضیحات و محدود و واضح کامالً بايد شود مي انتخاب انشا برای موضوعي -0

 .داد ارائه

 .شود داده آموزش ها جمله کمیت افزايش و واژگان حوزه گسترش و جمالت دادن ربط چگونگي -0

 ما برای سطری چند تصاوير مورد در بخواهیم آنها از و دهیم قرار آموزان دانش اختیار در که تصاويری -3

 .بنويسند

 .نمايند کامل آنها تا داد قرار آنها اختیار در متفاوت های اندازه با را ريخته درهم جمالت -4

 و انشا ساختار تنظیم چگونگي,  ابتدايي پايه در سجاوندی عالئم و نگارش اصول رعايت,  نويسي پاکیزه -5

 .گیرد قرار پیگیری و تايید مورد نیز پاکنويس و نويس پیش
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 نمايش کارتون اين است بهتر البته,  بنويسند خوب انشا يک توانند مي داستان يا کارتون يک تعريف با -6

 .بخوانند خودشان را داستان يا شود داده

 نوشتاری زبان که فارسي زبان از مادری زبان بر عالوه انآموز دانش ابتدا از است بهتر زبانه دو مناطق در -7

 .يابد افزايش آنها لغات ی گنجینه حوزه تا بوده همکاران مدنظر باشد مي ما ارزيابي مالک و معیار و

 يابي ارزش نحوه

 :کرد بیان عناوين بدين توان مي را انشاها برتری و معیارها از برخي نمونه اين

 صحیح بندی جمله -0

 موضوع به توجه با ها جمله داشتن ربط -0

 آن بودن تکراری عدم و مکاني و زماني توالي رعايت -3

 ها جمله نوع,  سجاوندی عالئم و بندی جمله رعايت -4

 داستان نبودن طوالني -5

 بعد از اجرای طرحارزيابي 

 در که تحولي از. داشت حکايت موجود وضع بهبودی از محسوس طور به شده بیني پیش های شیوه اجرای

 به آموزان دانش اکنون همکاران مثبت نظر اظهار و اولیا رضايت به توجه با بود آمده وجود به آموزان دانش

 به را خود زيبای انشاهای صف سر در و نمودند مي نظر اظهار روز مسائل ی درباره نوشتند، مي راحتي

 و بود شده واقع موثر بسیار هيگرو کارهای که داد مي نشان شواهد. خواندند مي مختلف های مناسبت

 .داشت آموزان دانش برای زيادی جذابیت انشا کالس
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 قوت اجرای طرحنقاط 

 : ها روش اين اجرای با کرد اشاره زير نتايج به توان مي شده ذکر موارد به توجه با

 سطر چند حد در چند هر شدند انشا نوشتن به قادر خود آموزان دانش -

 .بودند شده نوشتن به عالقمند ها داستان بودن تخیلي خاطر به آموزان دانش اکثريت -

 .بودند کرده پیدا نوشتن در را الزم نفس به اعتماد وزانآم دانش -

 .ببريم پي آنها عاليق و رواني های زمینه از توانیم مي بهتر ها روش اين با -

 .شدند مي هدايت و شناسايي نگارش در مستعد آموزان دانش -

 .شود مي تقويت نوشتن مهارت کنار در آنها کـردن صحبت و دادن گـوش های مهارت -

 بهتر مطلب تنوع و لغات گنجینه,  مطالب توالي – انشاها مقايسه در,  پیشرفت صعودی روند به توجه با -

 .شود مي

 .دارند رنگ اين در شادابي روحیه و شوند مي عالقمند قهرمان جای به خود دادن قرار با آموزان دانش -

 با مواجه از و گیرند مي تصمیم قانهخال مشکالت با شدن مواجه در دانند مي داستان قهرمان را خود چون -

 .داشت خواهد آنها آينده زندگي در مطلوبي آثار و نداشته هراس شکست

 ضعف : نقاط

 وقتکمبود 

 امکاناتکمبود 
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 گیری نتیجه

 کودکان که فعال و تحقیقي نظام يک به و نباشد استوار آموزان دانش به معلومات انتقال بر تدريس پايه اگر

 کودک ذهني های فعالیت با را آموزشي مطالب محتوای اگر. شود توجه باشند عمل انجام اصلي محور

 اهداف به معلم راهنمايي با و خود تالش با آموزان دانش که شود اداره طوری درس کالس اگر سازند منطبق

 .پذيرد مي صورت تر آسان و بهتر يادگیری شوند نائل آموزش

 دانش از را يادگیری ی انگیزه که عللي و پیشرفت موانع و مشکالت از بسیاری ، عمل اين ی نتیجه در

 از که آمد بدست اطالعاتي مدرسه اولیای و آموزان دانش خود کمک به و کردم شناسايي بود گرفته موزانآ

 اثر آموزان دانش رفتار روی میتوان که رسیدم نتیجه اين به و دادم انجام را ام پژوهشي عمل آنها طريق

 خوبي پیشرفتهای گروه در که ديدم کالس وضعیت از آمده بدست نتايج ی مشاهده با زيرا گذاشت مثبت

 است کننده امیدوار ديگر مراحل برای اين و است شده حاصل

 پیشنهادات

 گوناگون ابعاد در مناسب طرحي و برنامه دارای است دروس تمام مادر که انشا کالس تا کوشید بايد  -0

 .باشد آموزشي

 های حل راه و گردد تحلیل و بررسي درستي به انشا کالس نارسايي و افت علل و تنگناها و مشکالت  -0

 درس در تربیتي و آموزشي های يافت ره. )شود مطرح نامناسب شرايط اين از رهايي برای علمي و مناسب

 (نژاد خسیني حسین سید انشا

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

 اند داشته زمینه اين در موفق معلمان که هايي شیوه و مطلوب های روش موفق، های تجربه ی مجموعه  -4

 .شود بررسي و بازيابي آوری، جمع
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 .شود استفاده انتقاد فرهنگ و کتابخواني و مطالعه از انشا ساعت در و يابد رواج مطالعه فرهنگ   -5

 آموزان دانش های نوشته با ارتباط در مربیان و اولیا تشويق  -6

 ينويس انشا های المپیاد برگزاری  -7

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

 .گیرد قرار مناسب تشويق مورد و شود خوانده صف سر در انشاها بهترين  -1
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