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 10 ...................................................................................................................... :منابع

 

 :مقدمه

 دیگران به گفتاری، و کالمي نمادهای وسيله به و زبان با را خود منظور تواند مي که است ای آفریده تنها انسان

. بنویسد که آموخت دوباره و کند استفاده ارتباطي نمادهای عنوان به نيز تصاویر از که گرفت یاد او. دهد انتقال

. ها¬گفته و کالم ماندگاری و ثبت یعني این و کرد تبدیل نوشتن به را گفتن انسان که است تحسين قابل واقعاً

 گرفت¬نمي قرار جامعه اختيار در امروزی شکل به شد،¬نمي نوشته مختلف، ادیان در هم خداوند کالم اگر ایدش

 نعمت دو تعالي و تبارک خداوند. نيست مقایسه قابل دیگری نعمت هيچ با که است عظيمي نعمت انشا و نوشتن

 برای که کرد استفاده توان¬مي نکته این از. است فرموده بيان علق، مبارکه سوره در را نوشتن و خواندن اساسي

 کسي هر که است منطقي این. نوشت بتوان تا فهميد خوب را ها¬خوانده و خواند خوب بتوان باید نوشتن خوب

 . .بنویسد خوب خيلي خودش، زبان به را آن تواند¬مي بفهمد، خوب را اش¬خوانده

 باشند، تفکر این اعمال پي در و بوده متصف و معتقد انتقادگر و منطقي و خالق تفکر به جامعه معلمان اگر   

 مي مسلح اندیشيدن گونه این به نسبي صورت به نيز آنان شده، خود آموزش تحت افراد به انتقال باعث بالطبع

 . شوند

 مي دیگر های پایه اساس اول پایه نيز ابتدایي مقطع در و باشد مي تحصيلي دیگر مقاطع بنای زیر ابتدایي مقطع

 در ؛ بالعکس و هستند تر راحت دیگر های پایه در ببينند آموزش بهتر پایه این در آموزان دانش چقدر هر و اشدب

 دو این به ساعات بيشترین و هستند کليدی(  فارسي امالی و فارسي قرائت)  فارسي و ریاضي درس دو اول پایه

. باشد مي برخوردار چنداني دو هميتا از فارسي درس شده ذکر درس دو بين از و یابد مي اختصاص درس
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 از یکي که آنجا از. باشد مي ممکن غير تقریباً دیگر دروس یادگيری,  فارسي درس یادگيری بدون که طوری

 در مهم اهداف از یکي و است فراکيران در خالق تفکر مهارت تقویت دبستان ی دوره در فارسي درس اهداف

 تفکر انشا کمک با گرفتيم تصميم لذا دانيم مي کار این انجام به ظفمو را خود ما باشد مي ابتدایي ی دوره

 .بيایيم بر کار این عهده از تعالي حق رحمت ی سایه در است اميد.  بخشيم بهبود فراگيرانم در را خالق

 مسئله بيان

 درس به گذشته سالهای طول در که رسيدیم نتيجه این به چهارم پایه انشا درس در تدریس جلسه چند از پس

 و نمایند بيان را خود افکار و بنویسند توانستند نمي آساني به آموزان دانش زیرا بود نشده داده اهميتي انشا

 گذاشته اثر نيز کتبي دروس در آنها دادن پاسخ ی نحوه بر حتي نارسایي.  نداشت جذابيتي آنها برای انشا درس

 .بود

 از هایي قسمت ،مخصوصا تمارین حل جریان در و انشا درساعت خصوص به و درس کالس در بارها همچنين

 کالس. شوند مي رو به رو مشکل با اموزانم دانش شدم متوجه دارد خالقيت و تفکر به نياز که فارسي کار کتاب

 موضوعاتي نوشتن در چنين هم.بودند تکراری و ای کليشه فراگيرانم های نوشته اغلب و بود روح بي و سرد انشا

 مشکل امر این در آنها از تعدادی که شدم متوجه کردم مي ارائه انشا کالس جریان در انشا برای که واگرایي

 به آنها از زیادی تعداد های پاسخ که امده پيش بارها. کنند مي بيان را تکراری های پاسخ فقط اینکه یا دارند

 از محدودی تعداد روی از نویسي رو به هستندو تکراری و هم به شبيه دارد خالقيت و تفکر به نياز که مسائلي

 .آورند مي روی ها بچه

 توضيح از بعد...............................(  من اگر: ) بدهند ادامه را جمله این گفتم فراگيرانم به کالس در روزی

 تهنوش یکدیگر روی از که تکراری و ای کليشه جمالت آنها از زیادی تعداد که شدم متوجه مربوطه درخواست
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 به که بود ساخته مشغول خود به مرا فکر مسئله این بودند ننوشته هيچي اصال که یا اند برده کار به را بودند،

 ؟ دهم آشتي انشا درس با را آموزان دانش توانم مي چگونه راستي

 بياورم؟ بيرون سرد و خشک حالت از را انشا کالس

 های نوشته بتوانند فراگيرانم تا بياورم در اجرا به مدرس کالس در را خالق تفکر مهارت بهبود های شيوه و

 .کنند ارائه کالس به و بياورند کاغذ روی را خالقي

 

 از. کنم حل و یابي علت را اموزانم دانش مشکل این که گرفتم تصميم من ولي کرد نگران مرا ابتدا موضوع این

 های آموخته تا دانستم مناسب را فرصت شده ارائه پژوهي اقدام نام به درسي آخردانشگاه ترم در که انجایي

 .کنم عملي درسم کالس در را دانشگاه های کالس نظری

 که عزیززاده آقای نام به دوستانم از یکي اتفاقا و کردم مطرح بودم مواجه آن با که را ای مسئله کالس جریان در

 اظهار و شد نظر هم من با باشد يم چهارم پایه در تدریس مشغول شود،و مي بيان ادامه در ایشان حال شرح

 را مسئله این تا شد تر جدی عزمم و گرفتم قلب قوت یکم. است رو به رو مشکل این با من مثل هم او که کرد

 اصطالح به که گرفتيم تصميم ایشان با مشورت و استاد برای مسئله بيان با. کنم یابي علت احسن نحو به بتوانم

 هدف که شدیم آن بر داریم پژوهي اقدام درس ترم این در که این به توجه با نيیع. بزنيم نشون دو تير یک با

 راستای در قدمي وهم بدهيم انجام احسن نحو به را پژوهي اقدام عملي فعاليت هم تا کنيم دنبال را مشترکمان

 .برداریم کالس در آموزانمان دانش مشکل رفع
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 استفاده دروس سایر جبران برای انشا ساعت از مدارس اریبسي در آموزان دانش اظهارات به باتوجه چنين هم

 .است آن به ندادن اهميت نشانگر امر این و شود مي

 :مفاهيم و واژگان تعریف

 انشاء تعریف

 .است کردن خلق و ابداع ، پرورش ، ایجاد معني به لغت در انشا -

 است شده گرفته “جادای”آن معنای نخستين از شود مي گفته انشا فنّ امروزه که را آنچه -

 معني به که است “دبيری” انشا فارسي معادل و است آن نگارش و سخن ، کالم ایجاد معني به انشا یعني -

 کاغذ روی را خود محتویات تواند مي آن وسيله به انسان که است فني دبيری و باشد مي کتابت و گری منشي

 . بياورد

 (0389-قاليباف -ان انواع و انشا)

 :لغوی نظر از انشا

 نویسي انشا پارسي ادب اصطالح در و است نوشتن چيزی خود از و کردن آغاز ، آفریدن معني به لغت در انشا

 : از است عبارت

 راه از ذهن و فکری های اندخته و ها مشاهده ـ ها عقيده ـ ها احساس ـ ها خيال ـ پندارها ـ ها خاطره بيان

 نوشتن
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 چيست؟ انشاء

 نگارش از عبارت انشاء ادبيات اصطالح در.است کردن خلق و ابداع دادن، پرورش کردن، ادایج معني به انشاء

 سهولت به را آنها خواننده که کند بيان زیبا و روشن صورتي به را نویسنده افکار که است عباراتي و جمالت

 .باشد مطلوب خوشایندو برایش و بفهمد

 (0389-قاليباف -ان انواع و انشا)

 :خالق تفکر تمهار تعریف�

 و شده برخوردار نو روابط یا افکار از گيری تصميم و مساله حل های مهارت تلفيق از شخص که است مهارتي �

 .کند مي پيدا را جدید های حل راه انتخاب و کشف قدرت

 همگرا تفکر -1 واگرا تفکر -0 :تفکر انواع

 .دارد مستقيم رابطه تفکرواگرا با خالق تفکر

 نگاه بلکه نپذیرند، راحتي به هستند که چنان آن را افکار و امور و ها پدیده کنند مي سعي واگرا تفکر با افراد

 دیگری منظر و چشم با را ها پدیده عبارتي به شوند، دور همسان فکری های قالب از و باشند داشته تری متفاوت

 :سپهری سهراب نقل به کنند نگاه

 ددی باید دیگر جور شست، باید را ها چشم

 رفت باید باران زیر بست، باید را چترها
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 مي هستند که چنان آن را ها پدیده و امور کند، مي پيدا راه آن در کمتر نو و جدید فکرهای همگرا، تفکر در اما

 .پذیرند مي و بينند

 (0384فتحي مهدی -خالق تفکر مهارت) 

 :ق خال تفکر مراحل

 به کنند، مي پيدا بيشتری توجه و دقت زندگي مختلف های یدهپد و امور به افراد مرحله این در: آمادگي -0

 .نماید مي مشغول خود به را شخص ذهن ني طوال های مدت زندگي های پدیده گاهي که حدی

 .کند مي درک بهتر را ها پدیده بين روابط بيشتر مطالعه و بررسي با فرد مرحله این در: مطالعه -1

 با و برده پي کرده مشغول خود به را او ذهن که ها پدیده بين روابط وعن به شخص مرحله این در:  تغيير -3

 .پردازد مي آن بررسي و نقد به ذهن در مختلف های سوال طرح

 مي ها پدیده بين روابط از تری عميق شناخت و درک به قبل مراحل از گذر با شخص مرحله این در: پختگي -4

 .است شده وجودش از جزیي ها، پدیده گویي و رسد

 آهان،» نظير کلماتي با معموال و کند مي پيدا دست ناگهاني های پاسخ به شخص مرحله این در: اشراف -5

 .شود مي متجلي... «یافتم

 تا پردازد مي است رسيده آن به قبلي مراحل در که ای ایده بهترین بررسي به فرد مرحله این در: وارسي -6

 .نماید مشخص را آن درستي و سقم و صحت

 .ميآورد در اجرا مرحله به را اند شده واقع تایيد مورد که هایي ایده یا افکار فرد مرحله این در: اجرا -7
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 (0384فتحي مهدی -خالق تفکر مهارت) 

 :ق خال تفکر دارای افراد های ویژگي

 هدایت زهتا و نو های ایده سوی به را خود فکر بتوانند آن طریق از که کنند مي جو و جست را هایي راه -0

 .نمایند

 .دارند توجه مساله و موضوع یک جوانب همه به -1

 .دهند مي نشان خود از را بيشتری حواس تمرکز مساله یک حل در -3

 .دهند مي نشان خود از دیگران از بيشتر را( نو و نخورده دست)بکر فکرهای -4

 .باشد نداشته دانيچن اهميت دیگران دید از است ممکن که اندیشند مي هایي حل راه به -5

 .گيرند مي را جدیدی نتایج مختلف، تجربيات و ها ایده ربط از -6

 .کنند مي استقبال مختلف عقاید با مواجه از و کنند مي مطرح راحتي به را خود عقایده و افکار -7

 .نندک مي ش تال دلخواه نتيجه به رسيدن تا و بررسي را مختلف های راه ت، مشکال و مسائل حل برای -8

 .شکنند مي را هست و بود چه آن هر حصار نمایند، نمي دیگران نظرات به محدود را خود -9

 هستند نو و جدید عات اطال وجوی جست ودر بوده کنجکاو همواره -01

 ( 0384فتحي مهدی -خالق تفکر مهارت.) 
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 آموز دانش تعریف

 رسمي محصالن به اطالق برای اصطالح، در و آموزد مي دانش که است کسي معني به لغوی لحاظ از آموز دانش

 /http://fa.wikipedia.orgآزاد ازدانشنامه گرفته بر. رود مي کار به دانشگاه از پيش تحصيالت سطح در

 معين فارسي فرهنگ

 . مدرسه شاگرد - 1. آموزد علم که آن - 0.( فا ص.( ~() 

 دهخدا نامه لغت

(.  غياث. )شاگرد. فراگيرد دانش که. آموزد علم که. آموزد دانش که(  مرکب اِ ، مرکب نف. ()ن( آموز دانش

 : علم ٔ   آموزنده.  علم طالب.  مدرسه شاگرد

 گشت آموز دانش حق دین بر چو

 . گشت پيروز آفاق بر دولت چو

 :علمي پيشينه

 آموزان دانش انشای توانستم چگونه " موضوع با چهارم پایه آموزگار ، سبزوار شهرستان از گراوند مهرعلي آقای

 زیر در را ایشان ی شده ارائه راهکارهای از تعدادی. است پرداخته موضوع این بررسي به " کنم تقویت را کالسم

 : آورم مي

 نظر به اما باشد گوناگون تـواند مي وی دیـدگاه و معلـم هـر سليقه و ذوق و توانایي به توجه با انشا های آموزش

 : باشد گونه بدین آموزش این است بهتر من
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 آن خصوص در الزم توضيحات و باشد محدود و واضح کامالً باید شود مي انتخاب انشا برای که موضوعي -0

 . شود ارائه موضوع

 خالصه و ساده خيلي طور به ها جمله کميت افزایش و واژگان حوزه گسترش و جمالت دادن ربط چگونگي -1

 .شود داده آموزش

 .بنویسند ما برای سطری چند تصاویر مورد در بخواهيم آنها از و دهيم قرار آموزان دانش اختيار در تصاویری -3

 .نمایند کامل آنها تا دهيم قرار آنها اختيار در متفاوت های اندازه با را ریخته درهم جمالت -4

 پاکنویس و نویس پيش و انشا ساختار تنظيم چگونگي ، ابتدایي دوره در نگارش اصول رعایت,  نویسي پاکيزه -5

 .گيرد قرار پيگيری و تایيد مورد نيز

 نمایش کارتون این است بهتر البته ، بنویسند خوب انشای یک توانند مي داستان یا کارتون یک تعریف با -6

 .بخوانند خودشان را داستان یا شود داده

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

 گنجينه تا نکنند استفاده کالس در مادری زبان از و کنند استفاده خوبي به باشد، مي ما ارزیابي مالک و معيار

 .یابد افزایش آنها لغات ی

**** 

 " پنجم ی پایه در آموزان دانش برای انشا درس نمودن جذاب " موضوع با پژوهي اقدام سبحاني فراست آقای

 . آورم مي زیر در را ایشان پيشنهادات که است داده جامان
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 آموزشي گوناگون ابعاد در مناسب طرحي و برنامه دارای است دروس تمام مادر که انشا کالس تا کوشيد باید -0

 .باشد

 مناسب های حل راه و گردد تحليل و بررسي درستي به انشا کالس نارسایي و افت علل و تنگناها و مشکالت -1

 سيد انشا درس در تربيتي و آموزشي های یافت ره. )شود مطرح نامناسب شرایط این از رهایي برای علمي و

 (نژاد خسيني حسين

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

 ندا داشته زمينه این در موفق معلمان که هایي شيوه و مطلوب های روش موفق، های تجربه ی مجموعه -4

 .شود بررسي و بازیابي آوری، جمع

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

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

 نویسي انشا های المپياد برگزاری -7

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

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

 (1 شواهد)  اطالعات گردآوری

 و مدیر و همکاران با موضوع طرح از بعد. بگذارم ميان در همکارانم با را موضوع گرفتم تصميم ابتدا کار این برای

 داشتند اظهار آنها.بودند نگران موضوع این از و کردند ينارضایت اظهار انشا موجود وضع از هم آنها مجتمع معاون
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 های انشا و انشا نوشتن در فراگيرانشان که گفتند مي و هستند مواجه مسئله این با هایشان کالس در که

 تا دهيم قرار مالک را نویسي انشا انواع از یکي که گرفتيم تصميم ما سپس. هستند رو روبه مشکالتي با خالقانه

. کنند بيان را روز یک خاطرات تا خواستيم فراگيران از.کنيم تنظيم خودرا پژوهي اقدام کار روش همين اساس بر

 .دهيم قرار ارزشيابي مورد را آنها انشا مستندات اساس بر تا

. گرفت نظر در معيارهایي باید نویسي زیبا و نگارش آیين مباني و اصول گرفتن نظر در ضمن انشا نوشتن در

 :است زیر شرح به ها معيار ینا از برخي

 انشا اصلي موضوع بودن روشن-

 تکراری جمالت و عبارات از استفاده عدم -

 تمثيل از استفاده و نبودن تقليدی بودن مربوط بودن مستدل-

 ها پاراگراف فکری استقالل و ها پاراگراف ارتباط -

 ها ان وهماهنگي ها جمله داشتن تنوع ها؛ جمله نبودن پاره پاره-

 ابتکاری و نوع های نوشته -

 فکری نظم پرورش -

 خالقيت داشتن -

 درست زبان دستور و امال مطلب ظاهر نظر از زیبانویسي گذاری نشانه -

 (0371 سميعي-نگارش آیين)
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 تفکر و انشا ضعف علل و ها کاستي تا کردیم تهيه را ليستي چک فراگيران های نوشته دقيقتر ارزشيابي برای

 .کنيم یابي ریشه را خالق

 تکاملي فيضي مالک های ارزشيابي
دل 

 آسایي

دین 

 محمدی

نعمت 

 زاده
 نعمتي

مستدل بودن، مربوط بودن، 

 تقليدی نبودن واستفاده از تمثيلها
3 2 3 2 2 3 

 2 3 3 2 2 4 عدم استفاده از جمالت تکراری

ارتباط پاراگراف ها واستقالل 

 فکری پاراگراف ها
3 2 1 2 1 2 

ن جمله ها وهماهنگي تنوع داشت

 آن ها
3 2 3 2 3 1 

ميزان استفاده از جمالت بدیع 

 وخالق
4 3 2 2 1 2 

 2 1 2 2 1 3 داشتن خالقيت در پرورش موضوع

 3 3 3 3 2 3 زیبا نویسي از نظر ظاهر مطلب

 2 2 1 2 2 4 نشانه گذاری

 ميباشد متغير 0-5 بين نمرات باال جدول در
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 از استفاده و انشا در خالق عبارات و جمالت وجود عدم و فراگيران ضعف به بردن پي و باال شواهد اساس بر

 در جذاب و فعال حالت به روح وبي خشک حالت از را انشا کالس گرفتيم تصميم نوشته در ای کليشه جمالت

 .ببخشيم بهبود هاآن در را خالق تفکر و خالقيت و. بپردازند نوشتن به عالقه و حواس تمرکز با فراگيران تا بياوریم

 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای

 به که شده ارائه رشته این متخصصان سوی از مختلفي های راه انشا کالس کردن پربار و خالقيت پرورش برای

 :شود مي اشاره آنها از نمونه چند

 نمود حساس ناطرافشا های محرک به نسبت را آموزان دانش توان مي انشا درس در خالق تفکر پرورش برای •

 واحدی الگوی ها شنيده و ها دیده بيان در و کنند مشاهده دقت با را های پدیده ی همه تا کرد تشویق را آنان و

 فرصتي باید و کنند بيان مختلف موضوعات و امور از را خود احساس تا شود داده آزادی آنان باید. نبرند کار به را

 باشند داشته را همه انتقادات شنيدن تحمل آنان که کرد ایجاد

 قرار ای بسته فضای و چارچوب در را او فکر و بپرهيزیم خاص موضوعي به آموزان دانش کردن محدود از •

 را ذهنشان و ایم کرده آزادی سلب ها آن از آموزان دانش به انشا تحميلي موضوعات دادن با که چرا ندهيم

 موضوعات از باید بيشتر ماند نمي پایدار ذهن در این و بيفتد جریان به ما ميل مطابق که ایم کرده مجبور

 .کنيم استفاده آموزان دانش عالقه مورد و اختياری

 (0381 -نژاد حسيني. انشا آموزش خالق های شيوه) 

 کالس در عملي طور به را مطالعه صحيح های روش تواند مي معلم انشا درس در خالق تفکر پرورش برای •

 .دهد آموزش
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 سود تدریس فعال های روش از درس این تدریس در باید باشند خالق انشا کالس در فراگيران واهيدخ مي اگر •

. است فراگير عهده به اساسي نقش و شود مي ایجاد فعال بسيار ارتباطي معلم و فراگير بين روش این در. جویيم

 .شود مي داده ارزش و بها محفوظات حفظ از بيش فراگيران تحليل و تجزیه قدرت به ها روش این در

 (0379- صفایي – نگارش آیين) 

 تا کند طرح کالس در تمامي نيمه های داستان خالق تفکر نتيجه در و تخيل پرورش برای تواند مي انشا معلم •

 .کنند کامل آنرا خود تخيل با و آن درباره تفکر با فراگيران

 (0381 -حسيني -سخن ساحل بر) 

 ها نقاشي و تصاویر مورد در گروهي انشای و گروهها به تصاویر دادن •

 گذشتگان شيرین های کالم و المثلها ضرب آوری جمع •

 آن جزئيات به توجه و ساده زباني به...  و مدرسه گل، کالس، مانند اطراف محيط توصيف •

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

 .است نيافته دست آن به بشر کنون تا که چيزهایي کشف مورد رد انشا موضوع •

 آموزان دانش به نگارش آیين آموزش •

 نوشتن کارگاه به کالس تبدیل •

 با ای آینده شما بزرگ افکار با کوچک، ی نویسنده آفرین هزار همچون)  عناویني با آموزان دانش تشویق •

 .آرزومندم شما برای را زیباتر خالقيتي و بهتر آفرینشي و خورد مي رقم شکوه
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 ( 0379- صفایي – نگارش آیين)

 

 :شد ذکر که مطالبي به توجه با

 .دهند ادامه دهيم مي آنها به که تمامي نيمه داستان که خواستيم فراگيران از جلسه یک در -

 (معلم ميليتک توضيحات و ان جزئيات به توجه با.) کردند توصيف را بهاری ی زیبا روز یک جلسه یک در -

 .کردند ارائه کالس به و کرده آوری جمع را قدیمي های المثل ضرب فراگيران جلسه یک در -

 .کنند طراحي را خود نوشته ان اساس بر تا دادیم مي فراگيران به را تصاویری -

 .دادیم آموزش انها به را مطالعه صحيح های روش -

 ( 2 شواهد)  اطالعات گردآوری

 در که تحولي از. داشت حکایت موجود وضع بهبودی از محسوس طور به شده بيني يشپ های شيوه اجرای

 آموزان دانش اکنون همکاران مثبت نظر اظهار آنهاو های نوشته به توجه با بود آمده وجود به آموزان دانش

 آنها نشاا در و بردند مي کار به خود ی نوشته در را جدیدی جمالت نوشتند، مي زیباتری و تر خالق جمالت

 به را خود زیبای انشاهای سرکالس در و. خورد مي چشم به کمتر تکراری و ای کليشه کلمات و جمالت

 مقایسه و قبلي های معيار اساس بر فراگيران انشا از ارزشيابي همچنين و. خواندند مي مختلف های مناسبت

 واقع موثر فوق های روش که داد مي نشان شواهد.آن از پس و آموزش از پيش انشا درس در فراگيران نمرات

 .است یافته بهبود انها تفکرخالق و داشت آموزان دانش برای زیادی جذابيت انشا کالس و بود شده
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 تکاملي فيضي مالک های ارزشيابي
دل 

 آسایي

دین 

 محمدی

نعمت 

 زاده
 نعمتي

مستدل بودن، مربوط بودن، 

 تقليدی نبودن واستفاده از تمثيلها
4 3 4 4 3 4 

 3 4 4 3 4 5 عدم استفاده از جمالت تکراری

ارتباط پاراگراف ها واستقالل 

 فکری پاراگراف ها
4 3 3 3 3 3 

تنوع داشتن جمله ها وهماهنگي 

 آن ها
4 4 4 3 3 3 

ميزان استفاده از جمالت بدیع 

 وخالق
4 4 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 3 داشتن خالقيت در پرورش موضوع

 3 3 4 4 4 5 مطلب زیبا نویسي از نظر ظاهر

 4 3 3 3 3 4 نشانه گذاری

 

 اعتبار تعيين و جدید اقدام تاثير یابي ارزش-

 و مدرسه مدیر ، همکاران با را موضوع ها روش این از مطلوب گيری نتيجه و جدید های حل راه اجرای از پس

 تدریس سوابق به توجه با انها و دیمدا نشان آنها به را فراگيران های انشا از تعدادی و گذاشتيم ميان در معاونان
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 یافته بهبود فراگيران انشا که کردند مي بيان دانستندو مناسب و کردند استقبال شده اجرا های شيوه از خود

 در انها مهارت کنند مي تمرین بيشتر فراگيران چه هر و شده واقع موثر ها روش که دهد مي نشان شواهد.است

. شناسي زبان نام به درسي و اخر ترم با بود مصادف ما کار این خوشبختانه. شود مي بيشتر خالق مطالب نگاشتن

 ميان در ایشان به هم را کار نتایج و گذاشتيم ميان در ارجمند استاد با را کار مراحل و شمردیم مغتنم را فرصت

  .کردند ارزیابي اميز موفقيت و مناسب را شده انجام کارهای نتيجه ایشان.  گذاشتيم

 رساني اطالع یا نهایي گزارش دادن و نظر تجدید-

 :کرد اشاره زیر نتایج به توان مي گذشت انچه از

 :روشها این اجرای با

 .شدند مند عالقه انشا درس به اموزان دانش •

 .شدند فعال انشا درس در فراگيران اکثر •

 .آورنبود مالل و کننده خسته دیگر معلمان برای ها کالس •

 .شد بيشتر معلمان و اموزان نشدا ميان در •

 سازد مي فراهم نيز را فراگيران اجتماعي رشد های زمينه کار شکل این •

 .آورد مي بار به را نقاد و خالق و متفکر های انسان •

 .سازد مي فراهم نيز را را تحقيق و بررسي و مطالعه به عادت •

 .یابد مي افزایش فراگيران لغات گنجينه •
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 .یافت خواهد بهبود آنها از بسياری گفتن سخن مهارت ، ارشنگ بر افزون •

 .دهد مي افزایش را فراگيران خالقيت •

 

 :گيری نتيجه

 خالق و بدیع های نوشته و بدانيم آموختني را آن و بگيریم جدی دیگر دروس مانند را انشا درس معلمان ما اگر

 خواهيم وجود به جامعه در بعدی قدم در و نهایما کالس در اساسي تحولي قطعا بنهيم ارزش فراگيرانمان

 نویسي انشا مباني و اصول با و باشند داشته درس طرح دیگر های درس مثل انشا درس در باید معلمان.آورد

 ثروت از که را فراگيران خالق های نوشته.  کنيم ترغيب و تشویق اندیشيدن ، مطالعه به را فراگيران. شوند آشنا

 اميد. کنيم رهنمود سو این به را انها و کنيم گذاری ارزش خوبي به را گرفته بهره اثر خلق برای خودشان دروني

 و انشانویسي قواعد و علوم کسب راستای در عزیز معلمان تالش و سعي و تعالي حق الطاف سایه در که است

 دهيم جامعه تحویل را خالقي و متفکر های انسان خالق، تفکر
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