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 چكيده

 های درس کنار است،در پایه فارسي نوشتن و خواندن آموزش آن اصلي هدف که دبستان دوره ابتدای در

 اوليه تونایي ایجاد درس این ارائه از هدف.دارد وجود نویسي جمله نام با درسي امال و( خواندن) فارسي

 آموزش و( رونویسي) فعال غير نوشتن آموزش از سپ که معني است،بدین اموزان دانش در فعال نوشتن

 جمله درس با که مرحله این در.رسيم مي خالق یا فعال نوشتن آموزش مرحله به( امال) فعال نيمه نوشتن

 های پيام که یابند مي دست مهارت این به اموزان دانش یابد مي ادامه انشا درس با و شود مي آغاز سازی

 .نمایند ارائه واقعي یا فرضي مخاطب به و نوشتاری،توليد نسخ فرایند صورت به را خود

 .است.انشا درس در آموزان دانش سازی آماده برای است ای مقدمه واقع در سازی جمله

 انواع با کنند؛ کسب را نوشتاری خالقيت تجربيات اولين توانند مي اموزان دانش که است سازی جمله در

 اسمي،ضمایر گروه مثل صرفي های مقوله انواع شوند؛جایگاه آشنا تعجبي و خبری،پرسشي،امری های جمله

 تجربه غيرمستقيم طور به را  فارسي زبان دستور در موجود نحوی قواعد و بياموزند جمله ساخت در را... و

 .کنند

را در تصميم گرفتم موضوع اقدام پژوهي امسال خودم          آموزگار کالس دوم آموزشگاه            اینجانب 

این باره انتخاب نمایم تا بتوانم مشكالت جمله نویسي دانش آموزانم را که زمينه انشا نویسي در آینده 

 .نزدیكشان است را بر طرف نمایم
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 مقدمه

 عموماً مردم که است ای اندازه به کلمات نوشتن صحيح اهميت و است سوادی با نشانة  نخستين نوشتن

 ایجاد در نوشتن صحيح به نياز و نوشتن اهميت ، دانند مي سوادی بي نشانة ینبارزتر را کلمات نوشتن غلط

 اجتماع افراد با ارتباط از تواند نمي و است اجتماعي آدمي که چرا.  نيست پوشيده کسي بر دیگران با ارتباط

 و سمير و دوستانه های نامه ، مانند هایش نوشته در شخصيتش از هایي جنبه ناچار به و کند نظر صرف

 در کرده تحصيل افراد که مشاغلي بيشتر که آنجا از و کند مي جلوه ، مكاتبات و ها درخواست و تجاری

 نوشتن و خواندن رسمي آموزش ابتدای از جهت همين به.  دارد نياز نوشتن دقيق و صحيح به دارند اجتماع

 های آموخته بتوانند تا دهيم مي انجام باره این در اقداماتي و بنویسند چگونه که آموزیم مي کودکانمان به ،

 انتظار خوانند مي درس مدارس در که آموزاني دانش از نيز جامعه.  بندند کار به موقعيتي هر در را خویش

 و ش آموز وزارت که جاست به و است حق به انتظار این و بنویسند صحيح را خود رسمي زبان کلمات دارند

 . کند اقدام انتظار این برآوردن و مقصود این به يدنرس برای مختلف های راه از پرورش

 شود مي مشاهده متأسفانه اما. اولين بخشي از آموزش که به این مسئله مي پردازد جمله نویسي است

 کلمات نوشتن در آموزان دانش از بسياری و دارد وجود درس این آموزش در هایي ضعف و ها کاستي

 و کلمات صحيح کاربرد برای را ما انتظارات و دارند مشكل درسي نمت جز به هایي متن در شده آموخته

 . کنند نمي برآورده متني و موقعيت هر در آنها نوشتن قواعد رعایت

 واژگان و مفاهيم

 شاگرد. باشد تحصيل مشغول سالگي21تا9 بين سالهای در راهنمایي مقطع در که است کسي:آموز دانش

 (1142 ص اول جلد دهخدا نامه لغت) تحصيلي مدارج صطالحا در علم علم،آموزنده مدرسه،طالب

 جلد.)خوانند مي درس اطاق دریک درس هم و قوه هم آن شاگردان که مدرسه های شعبه از هریک: کالس

 (1199 ص دهخدا نامه لغت دوم
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 دوستي ارتباط و ،بستگي قلبي الزم دوستي.  نمودن آن خواهش و داشتن دوست داشتن دوست بدل عالقه

 ( .دهخدا نامه لغت)-حقيقي و لبيق

 و زن بي. مجرد مرد ||.  ميل بي. مهر بي. باشد نداشته چيزی به بستگي دل که(  عالقه+  بي: از:) عالقه بي

 .شود عالقه به رجوع و(. االطباء ناظم. ) خانمان

 

 مسئله بيان

 مي گذرانده صورت این به هم آن ، شود مي محدود کلمات نوشتن صحيح به توجه ما مدارس از بسياری در

 و کند مي صحيح را آنها ، پایان از پس.  بنویسند تا خواند مي آموزان دانش برای را متني معلم که شود

 یا و است شده نوشته اشتباه متن در که کلماتي روی از نوشتن بار چند شامل معموالً که را تكليفي سپس

 ، تكاليف بازدید از پس بعد جلسة در و.  کند مي شنهادپي فراگيران به را باشد مي درس روی از رونویسي

 . خواند مي کالس برای را دیگری متن

 کلمات مفاهيم و معاني ، شكل یادگيری و کلمات صحيح نوشتن آموزش برای جایي کمتر برنامه این در

 .  دارد وجود آموزش نحوة در تنوع و آنها استعمال موارد جمله نویسي و و جدید

 نحوة در تنوع با و دهم نجات تكراری و کننده خسته حالت از را جمله نویسي که شدم آن بر ليلد همين به

 خالق و فعال و مشارکتي درسي صورت به را آن و کنم جذاب و شيرین فراگيران برای را درس آن آموزش

 با همين رایب.  کنم تقویت آنها در راو جمله نویسي  کلمات نویسي درست به عادت و دقت و کنم تبدیل

توانستم دانش  چگونه.  کردم انتخاب پژوهش جهت را موضوعي چنين همكاران و نظران صاحب مشورت

 آموزان را به درس جمله سازی که زمينه انشا نویسي است عالقه مند سازم؟
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 پيشينه تحقيق

 و دارد نياز ییادگير و یاددهي به که است اکتسابي امری ، آن متفاوت های جنبه و نوشتن زباني مهارت

 دهنده نشان نيز امال نام به درسي گنجاندن.  یابد نمي پرورش و آید نمي وجود به خود خودی به هرگز

 صحيح یادگيری برای مدارس در حاضر حال در.  است کلمات نویسي صحيح یادگيری و یاددهي اهميت

 رونویسي و فارسي درس متن کلمات نویسي صحيح به کردن وبسنده بخشي اعتبار به بيشتر کلمات نویسي

 کلمه نوشتاری شكل وار طوطي حفظ ای گونه که ماشيني و تقليدی ای گونه به درس متن کلمات روی از

 یادگيری و یاددهي ، تنهایي به ، ویژگي دو این از استفاده که شود مي توجه ، است متن در موجود های

 نویسي صحيح در آموزان دانش ناتواني و حصيليت افت باعث و رساند نمي نتيجه به را کلمات نویس صحيح

 نكته این از ابتدایي آموزش کاردانان و مربيان.  گردد مي ، اعم طور به ، ساده متن یا و نوشته یک کلمات

 نظم نكردن رعایت ، دقتي بي ، بد خط زایيده آموزان دانش نویسي صحيح مشكالت از بسياری که اند غافل

 موارد این بيشتر که است کلمات نوشتن هنگام در نظافت و پاکيزگي به نكردن توجه ، نوشتن در ترتيب و

 حالي در.  شود مي داده آموزش و تعليم شاگردان به گوناگون، های راه از باید و دارد یادگيری و یادهي جنبة

 به داروا را آنان روز هر کلمات، نویسي صحيح مهارت به شاگردان یابي دست هدف با ، معلمان بيشتر که

 مي دیكته شاگردان به کالس در روز هر که این یا کنند مي فارسي درس کلمات روی از ماشيني رونویسي

 از که ندارند توجه ، معلمان از گروه این.  کنند  دنبال را کار همين نيز والدین منزل در دارند اصرار و گویند

. آموخت آموزان دانش به را کلمات نویسي صحيح مهارت توان مي متفاوتي های شيوه به گوناگون های راه

 تر ساده کلمات نویسي صحيح هدف به رسيدن باشد، مي تر کاربردی و تر متنوع آموزشي های روش چه هر

 تمام در را کلمات نویسي صحيح هدف که باشند داشته توجه باید ابتدایي معلمين.  خواهد تر بخش نتيجه و

 ، انشاء ، قرائت های درس در که معني بدین.  دهند آموزش درسي تجلسا تمام در و پایه درسي های کتاب

 را کلمات یا نوشته هر در ، آموز دانش تا کنند دنبال را هدف این نيز...  و اجتماعي ، دیني ، علوم ، ریاضي

 . بنویسند صحيح
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 و ارتباط ایجاد و ارافك بيان در تنها نه رسانویسي و خوانانویسي در فراگيران توانایي که داشت توجه باید 

 مشكالت.  دارد اهميت اندازه همان به نيز آنان تحصيلي پيشرفت در بلكه.  است مهم معلومات رساندن

 نمي آموزی دانش  چنين.  است آموزان دانش علمي های اندوخته راه سر بر بزرگ مانعي نویسي صحيح

 به مجبور آموز دانش وقتي.  است مشكل شبرای نوشتن که چرا.  دهد انجام موقع به را خود تكاليف تواند

 در کند، توجه اطالعات محتوای به کامل طور به تواند نمي ، باشد نوشتن عمل مكانيک های جنبه بر تمرکز

 ارائه در که آموزی دانش. آید مي پدید نوشتن عمل بر تمرکز و یادگيری بر تمرکز ميان تضادی نتيجه

 طور به که زیرا ، کند مي محروميت احساس و نفس عزت هشکا دچار ، دارد مشكل نوشتاری تكليف

 تواند مي آن پيامد و نيست نوشتاری تكاليف قالب در خود معلومات اظهار و بيان به قادر کامل و مناسب

 . گردد پایه تكرار و درسي شدید افت نهایت در و بدخطي و تكاليف انجام و درس به نسبت دلسردی

 به منحصر اند کرده تدوین کلمات نویسي صحيح زمينه در ریزان برنامه و ناسانکارش تاکنون که را آنچه. 

 درمان را آموزشي عام مشكل از دردی و است ناقص و ای سليقه که امالست متن تصحيح های دستورالعمل

 در و بوده فارسي کلمات های دشواری و جسماني مشكالت رفع زمينه در ها توصيه بيشتر.  است نكرده

 الزم موارد این در.  است نگرفته صورت خاصي کار نویسي صحيح نحوة در تنوع و عالقه و انگيزه ایجاد زمينة

 در کلمات نویسي صحيح زمينه در الزم های آموزش ، تحصيلي سال طي و مدون های برنامه مطابق است

 . بنویسند صحيح را تکلما باید ، موقعيتي و هرحال در که دریابند تا شود داده شاگردان به ها درس تمام

 :انشا جمله سازی و مورد در تحقيق ی پيشينه

 از کاری 2373 تا 2322 سال از ایران مدارس درسي های کتاب در انشا درس تاریخي سير تحقيق نتایج

 .است ذیل شرح به نژاد حسيني محمدی حسين سيد

 نداشته نظارت تخصصي علمي، ایه هيات انشا ویژه به درسي های کتاب تاليف کار در که این دليل به -2

 .است نشده درس این به پيگير و جدی توجه اند،
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 .باشد مي انشا درس برای دار هدف و عملي برنامه یک فاقد عمال انشا راهنمای کتابهای -1

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

 پژوهش اهداف

 کند آشنا مطالبي و لغات جمله نویسي با  به را آموزان دانش اول درجة در بتواند که بود نای پژوهنده هدف

 بتوانند آموزان دانش که این دیگر.  بود خواهند نيازمند بدان آینده در یا است نيازشان روزمره زندگي در که

 صحيح جمله نویسي و برای يسادگ به و گيرند کار به زماني هر در را خود های آموخته ، درستي و راحتي به

 . کنند برگرداني رمز کلمات نویسي

 

 اطالعات آوری جمع های روش 

  مختلف درسي های پایه در همكاران    -2

 آموزان دانش خود و والدین    -1

 نظر مورد موضوع زمينه در تخصصي مجالت و کتب    -3

 نظر صاحب و متخصص افراد    -4

  منطقه مدارس و ها کالس از بازدید    -5

 پژوهنده شخصي تجربيات    -6

 : اوليه های یافته ی خالصه

 : بود زیر شرح به جمله نویسي  به آموزان دانش عالقگي بي علل از برخي
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 .کودکان ادبيات با معلمان از برخي نبودن آشنا     -2

 (. خدمت ضمن آموزش کمبود)  زمينه این در معلمان از برخي ندیدن آموزش     -1

 جمله نویسي در مشخصي معيار نداشتن     -3

 .نوجوانان و کودکان خالقيت سازی شكوفا های راه به معلمان بعضي توجهي بي و آشنایي نا     -4

  آموزان دانش فكری های توانایي و ها انگيزه و عالیق به توجهي بي     -5

 .آن ی ها گييژو نگارش با معلمان از بسياری ناآشنایي     -6 

 و نحوه اجرا پيشنهادی های اهر

 .شفاهي های جمله     -2

 شفاهي تمرینات با است نمایند،بهتر سازی جمله مكتوب شكل به بخواهيم آموزان دانش از اینكه از قبل

 آنها از شفاهي سازی جمله در توان مي که هایي شيوه.آوریم وجود به آنان در را رواني و ذهني الزم آمادگي

 :از رتندعبا کرد استفاده

 در.شود مي انجام تصاویر کمک به یا و فارسي درسي مطالب اساس بر تمرین این.پاسخ و پرسش تمرین( الف

 دهيم مي نشان که تصاویری یا شده خوانده متن مورد در تا کنيم مي تشویق را اموزان دانش شيوه این

 .دهند پاسخ ما های پرسش به یا کنند مطرح سئوالهایي

 ایم خوانده آنان برای ما یا اند خوانده که ای جمله خواهيم مي اموزان دانش از شيوه این در .سازی دوباره(ب

 .نمایند بازگو خود زبان کرده،به سازی ،دوباره

 هایي جمله شده داده کلمات با خواهيم مي اموزان دانش از شيوه این در.شده داده کلمات با سازی جمله(ج

 .بسازند شفاهي
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 :هجمل صحت تشخيص -1

 تشخيص را آنها سقم و صحت خواهيم مي اموزان دانش غلط،از و صحيح جمله چند ارائه تمرین،با این در

 مثال.دهند

 .کرد پرواز خرس.                                 رفت مدرسه به حسن

 .است باز نانوایي                                      آمدیم خانه به علي

 :جمله لماتک تغيير      -3

 خط انها کلمات از بعضي زیر که دهيم مي ارائه آموزان دانش به ایرا آماده مكتوب های تمرین،جمله این با

 وجمله دهد مي قرار نظر مورد کلمه جای به دیگر کلمه یک ما خواسته به بنا اموزان دانش.است شده کشيده

 :مثال.سازد مي جدیدی

 .بود گرم خيلي هوا امروز                    بود سرد خيلي هوا امروز:تضاد

 رفت خواهم آباد پارس به فردا                روم مي آباد پارس به امروز: آینده زمان

 ندارم دوست سب من.                             دارم دوست سيب مي: منفي

 ی؟دار دوست را خود شهر                       دارم دوست را خود شهر: پرسش

 . کلمات گروه کردن جور      -4

 بين خواهيم مي آنان از و کنيم مي ارائه اموزان دانش به کلمات گروه از فهرست دو تمرین، این وسيله به

 مثال.نمایند برقرار دار معني ارتباط واژگاني گروههای

 است قشنگ                   دوستم و من( الف
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 است سرخ                         من مداد( ب

 رویم مي مسافرت به                       شيراز شهر(ج

 .جمله خالي جای پرکردن -5

 و کنيم مي ارائه آموزان دانش به است خالي آنها کلمه چند یا یک جای که را هایي جمله مذکور، تمرین در

 مثال.دهند قرار خالي جای در را مناسب کلمات خواهيم مي انان از

 (در از،به،روی،)گذارد مي... .. سيب سه حسن

 :ریخته هم در جمالت سازی منظم -6

 جمله خواهيم مي آموزان دانش از و ریزیم مي هم در خاصي نظم بدون را جمله های کلمه تمرین، این در

 .بسازند منظم و صحيح های

 .ها جمله گسترش -7

 ای جمله یا کلمه و دهند ادامه را شده داده جمله خواهيم مي آموزان دانش از ها جمله گسترش تمرین در 

 مثال.نمایند اضافه آن به دیگر

 (یواش)آمد حسن.........                   من و روی مي تهران به تو

 (خانه به)آمد یواش حسن......                      شاگرد و هد ميد درس معلم

 .سازی کوتاه -8

 کوتاه را شده داده های جمله شده داده کلمات از استفاده با خواهيم مي اموزان دانش از تمرین، این در

 :مثال.سازند
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 (آنان)آمدند ما خانه به برادرش و حسن

 .تصاویر کمک به سازی جمله -9

 مناسب های جمله خواهيم مي اموزان دانش ،از دیگر تصاویر یا کتاب تصاویر از استفاده با تمرین این در 

 .بنویسيند و بسازند

 افزایشي تمرینات -22

 :مثال.بيفزایند جمله به را آنها خواهيم مي اموزان دانش کلمه،از چند ارائه با ، افزایشي تمرینات در

 خورم مي قرمز سيب من(             قرمز)خورم مي سيب من

 .ساده های جمله ترکيب -22

 یک به را آنها خواهيم مي نانا از و دهيم مي ارائه اموزان دانش به کوتاه جمله یا عبارت دو تمرین این در 

 :مثال.کنند تبدیل جمله

 .است کشاورز مرد آن.است حسن برادر مرد آن

 است حسن برادر کشاورز مرد آن

 :شده داده کلمات با سازی جمله -21

 مي انان از و شود مي ارائه کلماتي شده خوانده های درس با متناسب آموزان دانش مذکور،به تمرین در

 آنها اساس بر که دهيم مي نشان انان به تصاویری یا تصویر اینكه یا بسازند ای جمله انها از هریک با خواهيم

 نویسي جمله های کالس همه در سنتي طور به که است هایي تمرین تمرین،از این.بسازند کتبي ای جمله

 نشود هارائ تمرین ،این ده تا یک تمرینات انجام از قبل که داشت توجه باید ليكن.دارد کاربرد
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 .مكتوب پرسشهای به پاسخ قالب در سازی جمله -23

 به اموزان دانش از است، موثر بسيار.. و ریاضي علوم، مثل دیگر های درس توقيت در تمرین،که این در

 ترتيب بدین. دهند پاسخ را سواالت جمله چند یا جمله ساختن با آنان از و پرسيم مي سواالتي کتبي صورت

 .شود مي برقرار خوبي به نویسي جمله درس با ردیگ های درس تعامل

 ارزیابي و نظارت

 همراه به را قبولي مورد و مطلوب نتایج کامالً تواند نمي پژوهي اقدام هيچ که گفت توان مي اطمينان با

 در که گوناگوني مراحل.  شد خواهد رو به رو هایي محدودیت و موانع با خود راه سر در حتماً و باشد داشته

 به توجه با حال.  گذاشت جای به خود از را گيری چشم و مثبت نقاط درآمد اجرا به تحصيلي سال یک طول

 یكسان هدفي دارای که مراحل همه مورد در کلي طور به.  نمودم تجربه را شده ذکر مراحل شخصاً که این

 : نمایم مي ارائه را توضيحاتي بودند

 خود فرزند فعاليت  و نوشتاری کيفيت نحوة از اولياء شد مي باعث ، تكاليف انجام در والدین نظارت و کنترل

 که چرا.  داشت بسزایي نقش شان فرزندان تحصيلي پيشرفت و بهبود در توجه این و باشند داشته اطالع

 و کافي تسلط و نفس به اعتماد روحيه با فراگيران های نوشته به معلم و خانواده طرف از دادن بها و توجه

 . برد باال آنها در را زیبانویسي و نویسي صحيح در را مالز دقت

 در تنوع و مطلوب روز یک عنوان تحت نویسي ه خاطر و مطلب درك و کالس از خارج های فعاليت انجام

 ، دقت و تفكر قوة پرورش قبيل از یكساني نتایج و اهداف تقریباً همه ، نوجوان نویسندگان و امال آموزش

 خوانده مطالب از  فهم و درك و صحيح مطالعة به عادت ، مدت بلند حافظة در طالبم دادن نظم به عادت

 استفاده با.  آورد بار به را نویسي زیبا به تشویق ، نویسي دست مهارت تقویت ، لغات گنجينه افزایش ، شده

 کردم تقویت آنها در را زباني توانایي ، است فراگير بودن فعال بر اصل که امروزی آموزی زبان درسي برنامه از

 را منزل در تكليف و مشق دفتر به نياز سال طول در سنجيده ای برنامه ایجاد و ومشارکتي همياری طرح با و
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 و تكاليف انجام در انعطاف ایجاد با.  بودند راضي و خشنود بسيار امر این از نيز ها خانواده و کردم کم آنان در

 . کردم استفاده نوشتاری زمينه در مطلوب های تمرین از کالس شرایط تناسب به و خود ابتكار با

 خانواده برای را امكان این و کردم تنظيم آموزی زبان اصول و جوانب تمام رعایت با را نوشتاری های فعاليت

 باشند داشته چشم پيش روز به روز ، سال طي در را خود پيشرفت مسير که آوردم فراهم آموزان دانش و ها

 داشته فراگيران نوشتاری های فعاليت از درستي و مستمر ارزشيابي سير این  به توجه با توانمب شخصاً و. 

 پيشرفت، سير به نگاهي با فراگير و.  کنم هدایت و تعدیل و اصالح را فراگيران های فعاليت روند و باشم

 که کردم بيني پيش ای هگون به را فراگيران های آموخته از ارزشيابي.  آورد دست به خود از روشني شناخت

 ارزشيابي زباني های مهارت در استفاده مورد های قابليت هم و شود سنجيده آموزان دانش تفكر فرآیند هم

 شاگردان نویسي درست برای و نمودم توجه کيفي ابعاد به هم و کمي ابعاد به هم نيز گذاری نمره در.  گردد

 . گرفتم نظر در دیگر ای نمره ، مربوطه درس نمره بر عالوه

 نویسي جمله  مهارت تقویت جهت روشهایي

 :فكری بارش   -2

 جمله وایجاد کلمات دادن وارتباط حروف کردن وزیاد کم با:کلمات با بازی   -1

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

 طوالني جمالتي توان مي آن طرف دو در کلمات کردن افهواض وسط در کلمه یک نوشتن با:نشيني هم   -3

 . کرد ایجاد ومتنوع

 یا؟.کرد پرپر را درختان زیبای های شكوفه بهاری.... ..........   شدت امروز صبح:   .... ........ مثال

 :مثال آنها با مجدد سازی وجمله لغات دامنه گسترش برای پرانتز داخل کلمات تغيير) جانشيني محور
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 ( 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 تشبيه-5

 جمالت ادامه ونوشتن مرتب نا جمالت نمودن مرتب-6

 انشا در آنها بردن کار وبه عددمت کلمات دادن-7

 فيلم وقایع نویسي وخالصه فيلم پخش-8

 کتاب موضوع ازوقایع نویسي وخالصه کتابخواني-9

 دانش که...و مداد سوزن، کاغذ، ساعت، جمله از مختلف اشيا دادن قرار و جادویي ی کيسه ساخت  -22

 .بنویسند انشایي آن دمور در باید تصادفي 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 -22

 نفس به اعتماد تقویت برای آموزان

 مسائل به که آموزان دانش از یكي توسط دقيقه 3 روزی حداقل روزمره مسائل مورد در سخنراني -21

 .پرداخت مي امروز ای جامعه مشكالت و فرهنگي اجتماعي،

 ها نقاشي و تصاویر مورد در گروهي انشای و گروهها به تصاویر دادن -23
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 مي زیبا ادبي نوشتاری مطالب آوری جمع به تناسب به آموزان دانش که زیبا جمالت با دفتری ارائه  -24

 .پرداختند

 گذشتگان شيرین های کالم و المثلها ضرب آوری جمع  -25

 آن جزئيات به توجه و ساده زباني به...  و مدرسه گل، کالس، مانند اطراف محيط صيفتو    -26

 .باشند داشته ارزش ادبي لحاظ از که هایي خاطره نوشتن و خاطرات دفتر ی تهيه    -27

 امتياز 22تا5امتيازاز کارت دادن با آموزان دانش تشویق  -28

 آنها آثار و بزرگ نویسندگان با آشنایي-29

 فهم خور در و جذاب های کتاب نویسي خالصه-12

 بعد روز در گزارش ارائه و علمي گردش و طبيعت دامن به آموزان دانش بردن-12

 ...کاش ای: قبيل از موضوعاتي دادن-11

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

 آموزان دانش بارآوردن محقق و تحقيقاتي انشای نوشتن-13

 یادماندني به و خوب و مطلوب روز یک توصيف-14

 شمسي منظومه سيارات به رویایي سفر-15
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 شده انجام اقدامات از حاصل نتایج

 نهایي نتيجه به تا گردید اجرا گوناگوني مراحل در الزم پشتكار و حوصله و دقت با پيشنهادی راهكارهای

 زندگي در موردنظر کلمات و لغات نویسي صحيحجمله نویسي و  در مهارت به فراگيران آشنایي که ، پژوهش

 : از عبارتند کاربردی راهكارهای از آمده بدست نتایج.  شویم نزدیک بود روزمره

 نوشتن هنگام کافي تسلط و نفس به اعتماد تقویت    -2

 نوشتن هنگام نگراني و اضطراب ایجاد عدم    -1

 نویسيجمله  برای هدف و انگيزه ایجاد    -3

 نوشتن صحيح با همراه دنویسيتن به عادت    -4

 فراگيران در جو و جست و تحقيق روحيه تقویت    -5

 زباني های مهارت پرورش و تقویت    -6

 فراگيران برای خانواده طرف از نویسي صيحح و خط یادگيری گرفتن جدی    -7

 فراگيران در خالق نگارش و ابتكار قوة پرورش    -8

 گروهي کار در فعال ارکتمش و همكاری روحيه ایجاد    -9

 نوشتاری تكاليف انجام در حوصلگي بي و خستگي عدم-22

 نوشتار در تازگي و تنوع خاطر به بخش لذت و انگيز نشاط و شاد روحيه ایجاد-22

 معاني تداعي و دقت و لغات گنجينه افزایش و حافظه پرورش-21

 فراگيران در مشاهده قدرت تقویت-23
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 نوشتن هنگام قلم گرفتن دست و نوشتن درست نحوة از نکرد پيدا کافي آگاهي-24

 گرفت انجام مدرسه مدیریت و آموزان دانش و معلمين همكاری با که پژوهش از حاصل نتایج کلي طور به

 نویسي جمله فرآیند که یافت دست جدید موضوع این به پژوهنده.  بود کننده اميدوار و بخش رضایت

 مهارتها این و است نيازمند حرکتي و شناخت ادراکي، مهارتهای پيچيدة هماهنگي به و است مهمي عملكرد

 در ابتدایي دورة معلمين اینكه اميد به.  دارد نياز زیاد تمرین و تجربه به و کند رشدنمي خود خودی به

 نوشتاری مهارتهای تا بردارند نویسي صحيح کيفيت بهبود جهت در کوچک چند هر قدمهایي آتي سالهای

 . شود تقویت بيشتر آموزان شدان در

 نویسي جمله و نویسي انشا مشكالت انواع

  راهكار نویسي، جمله مشكالت

 دچار... وضمایرو فارسي،زمانها زبان دستور قواعد کاربردن به در آموزان دانش برخي: دردستورونحو اشكال-2 

 .هستند مشكل

 .ذاغ پزد مي مادرم:مثال کلمه گرفتن قرار ترتيب در نظمي بي-1

 .رفت مدرسه به من: :مثال.استفاده مورد وضمير فعل ميان هماهنگي عدم-3

 .کلمه به نادرست های پسوند افزودن-4

 .هستند مشكل دچار... و تعجب ،ویرگول،عالمت گذاری نقطه مانند نمادی عالئم از استفاده در-5

 مطلب کدام داند نمي ولي دارد دهای آموز دانش. هستند خود های نوشته اصالح برای الزم مهارتهای فاقد-6

 بنویسند آخر ویا اول در را

 .دارند کمي خيلي ریزی برنامه ویا ندارند ریزی برنامه یا نوشتن ،هنگام آموزان دانش قبيل این -7
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 .شود مي نوشته وبرهم هم در وکلمات ومتن است ضعيف بندی سازمان دارای نویسند مي که پاراگرافهایي-8

 .هستند ناتوان خود کالسي سطح در انشاء یا قالهم یک نوشتن در-9

( دارم کتاب من بجای)من دارم کتاب:مثال هستند ناتوان ریخته هم در وجمالت کلمات کردن مرتب در-22

 .بنویسد را آن انشای وبعد کند تعریف را مطلب ابتدا در باید آموز دانش

 (.خود های یشهاند آوردن در تحریر به در ناتواني)دارند ای ایده فقر-22

 .دارند کمتری خالقيت و رود مي کار به کمي های اندیشه آنها های نوشته در-21

 مي خود جمالت در را ها واژه از کمي وانواع کنند مي استفاده پيچيده،کمتر ساختار دارای جمالت از-23

 .گنجانند

 .است ای دیكته غلطهای دارای آنها نوشته-24

 .گيرند مي پایين های ،نمره نوشتن مهارت وکل سبک ، کلمات ،کاربردادراکي ،پختگي واژگان در-25

 .هستند مشكل دچار وتمایالتشان افكار،نظرات انتقال در -26

 .بيانجامد نویسي جمله ویا نویسي انشاء ضعف به ميتواند هم معلم توسط انشاء الگوی ارائه عدم-27

 . آموزان دانش توسط داستان کتاب مطالعه عدم -28

 . آموزان دانش عالقه و رغبت عدم -29

 .انشاء موضوع بودن معين و محدود-12

  دبستان یا و کالس کتابخانه توسعه عدم-12
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 ( : 2 شواهد) اطالعات آوری گرد

 ساعت در اساسي تحولي و تغيير که بود پيدا همكاران و آموزان دانش نظرهای اظهار و رفتارها از چه اگر

 بوده موثر شده گرفته کار به های روش که شود مشخص دقيقاً اینكه برای ٬است شده ایجادجمله سازی آنها 

 یک لذا. کنيم آوری جمع موثق و عيني اطالعات ایم داده انجام چه آن ی درباره گرفتيم تصميم نه یا است

 .نيمک انتخاب کار نتایج بيني پيش برای هایي راه تا کردیم برگزار مدرسه مدیر و معلمان با مشترك جلسه

 : از بودند عبارت توافق مورد های راه

 آموزش از قبل با آن ی مقایسه و آموزان دانش جمله سازی از یابي ارزش     -2

 آن نتایج و شده گرفته بكار های روش تأثير ی درباره ها آن والدین و آموزان دانش از خواهي نظر     -1

 شده گرفته کار به های روش ی درباره نظران صاحب از خواهي نظر     -3

 از نيز آموزان دانش و بودند مناسب پيشنهادی های راه که داد نشان مرحله این در شده آوری جمع شواهد

 .بود مدعي این شاهد نيز آنان نگارش نحوه و کردند مي رضایت اظهار ها روش کليه

 : نتایج

 : کرد اشاره زیر نتایج به توان مي گذشت چه آن از

v     بازگشت کالس به آموختن شوق و  نشاط و شدند مند عالقه جمله سازی  به اناموز دانش. 

v    شدند فعال جمله سازی در آموزان دانش اکثر. 

v    رسيدند باوری خود به و شد دگرگون کالس ی درباره آموزان دانش پنداری خود. 

v    نبود آور مالل و کننده خسته نيز  معلم برای کالس. 
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v    یافت افزایش  معلم و آموزان دانش ميان رد مشارکت. 

 : پیشنهادها

 .شود دگرگون جمله سازی به نسبت معلمان عملكرد و نگرش     -2

 ارائه و تدریس جدید های شيوه به و نباشند خود قبلي های آموخته بر متكي تدریس در معلمان     -1

 .دهند نشان بيشتری رغبت خالقيت در جمله سازی  درس

 .دهيم افزایش معلمان و آموزان دانش در را مطالعه ی انگيزه فرهنگي های ارگان ی کليه همكاری با     -3

 ارائه های شيوه نگارش آیين ٬کودکان ادبيات خصوص در آموزان دانش سال و سن با متناسب منابعي     -4

 .شود مي توصيه... و انشاء

  انشاء صورت به مشاهدات تنظيم و... (  و ارخانجاتک از بازدید)  جمعي دسته های گردش برگزاری     -5

 نتيجه گيری

 به دنيا در امروزه نوشتن و خواندن ، کردن صحبت ، دادن گوش اصلي رکن چهار ، آموزی زبان حيطه در

 قرار مدنظر آموزشي های برنامه و دنيا های زبان تمامي آموزش در ، شده پذیرفته مسلم قانون یک عنوان

 گوش امر سه که چرا ، داده اختصاص خود به را چهارم جایگاه نوشتن ترتيب به قدم چهار این در. گيرد مي

 باالترین نوشتن و شوند مي محسوب نوشتن دهنده سازمان پيش و مقدمه ، خواندن و کردن صحبت و دادن

 خوبي به آموزی زبان های مهارت سایر در آموز دانش تا بنابراین است داده اختصاص خود به را سطح

 .نماید استفاده مطلوب طور به نوشتن مهارت از تواند نمي نكند پيشرفت

 ای پایه اولين که دوم پایه در مخصوصاً ، است برخوردار باالیي اهميت از نگارش آموزی زبان امر در امروزه

 مي آغاز نویسي جمله با دوم پایه در انشا چون ، شود مي نوشته جمله نویسي مستقل صورت به که است
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 و نحوه بيشتر و شود مي نوشته جداگانه طور به یک هر و نيستند    هم با مرتبط اکثراً جمالت این ، گردد

 با سازی جمله یا ساده جمالت ترکيب ، سازی کوتاه ، ریخته هم در جمالت کردن منظم ، جمله ساختار

 دانش برای ، مناسب توالي با مرتبط صورت به متن و جمالت نوشتن بنابراین.  است نظر مد ساده کلمات

. است مناسب روش نداشتن انشا درس بودن ناموفق متعدد عوامل از یكي. باشد مي مشكل سوم پایه آموزان

 بهره تربيتي علوم اندرکاران دست از بعضي که است ای اندازه به تدریس در مطلوب روش کارگيری به لزوم

 و ضروری امری انشا تدریس برای تالش. اند دانسته درس آن دانش از تر مهم را مناسب های روش از گيری

 دیدگاه از و. است گذشته مطالب تكرار سنتي های شيوه همان به تدریس ما های کالس سر در. است الزم

 تا و ندارد وجود آن در خالقيت زیرا. نيست آموزشي کاری شود انجام مكانيكي که کاری هر تربيتي علوم

 کالس که کنيم کاری باید و شود نمي حل سياسي و صنعتي، اقتصادی، ماعي،اجت مسائل نباشد خالقيت

 .شود نوشتن کارگاه به تبدیل انشا
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 : و ماخذ منابع

 جایگاه و ابتدایي آموزش نقش سمپوزیوم مقاالت مجموعه اندیشه رویش نوشتن. خسرو ٬باقری     -2

 . 2372 ٬جامعه در آن مطلوب

 آموزش نقش سمپوزیوم مقاالت مجموعه ٬فارسي انشاء درس در تحول ضرورت جواد محمد ٬شقاقي     -1

 . 2372 ٬جامعه در آن مطلوب وجایگاه ابتدایي

 دوره دبيران و راهنمایي سوم آموزان دانش دیدگاه از انشاء درس جایگاه بررسي شهناز ٬عباسيان     -3

 .راهنمایي

 .ادنژ حسيني نحسي سيد. ها روش ٬ها دیدگاه ٬انشاء     -4

 .نویسندگان گروه(.  تدریس و آموزش برای راهبردی)  وهيپژ اقدام     -5

 .پویا قاسمي اقبال دکتر. وهندهپژ معلمان راهنمای     -6

 . 165 ی شماره. پرورش و آموزش رویدادهای به نگاه     -7
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