اهداف درس

مقایسه نمونه
1ــ آشنایی با بافت زبانی و محتوایی نوشتههای «طنزآمیز» و «غیرطنز» از طریق
ٔ
متنها.
2ــ آشنایی با شش شیوه و شگرد برای خلق فضای طنز در نوشته.
متنوع طنز
3ــ کمک به تقویت و تثبیت یادگیری فضاهای طنز آمیز با ذکر متن های ّ
متعدد و ّ
در متن درس و در تمرین نخست ّفعالیت های نوشتاری.
خلقیت فردی و
پایه ّ
4ــ  کسب مهارت «بازشناسی» مبتنی بر آموزش« ،آفرینش» بر ٔ
آموختههای درس و «داوری» مبتنی بر سنجهها در ّفعالیتهای نوشتاری.
توسعه آموزش نکته های نگارشی از طریق درست نویسی.
  5ــ تقویت و
ٔ
  6ــ فراگیری مهارت «تصویرنویسی» و تقویت سواد دیداری.
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روشهای پیشنهادی آموزش محتوا

الف) بارش فکری

نوشته « نخل» و «آقای چرخشی» در کالس خوانده میشود.
در روش بارش فکری ،ابتدا دو
ٔ
دانشآموزان ،به د ّقت گوش می دهند و با بهره گیری از شگرد سنجش و  مقایسه نظرات خود را پیرامون
فضا و حال و هوای دو نوشته ،ارائه می کنند.
معلّم ،سخنان دانش آموزان را جمع بندی میکند:
همه ما انسان ها در زمان های مختلف ،حال و هوای گوناگونی داریم؛ نوشته ها هم
همانگونه که ٔ
رنگ و فضای مختلفی دارند و تقسیم بندی های متفاوتی برای نوشته وجود دارد .از فضاهای رایج و
عمومی نوشته ها میتوانیم به فضای طنز و غیر طنز اشاره کنیم.
فضاهای
رایج
نوشتن

فضای طنز
فضای غیرطنز

ب) تدریس اعضای گروه

در این مرحله برای تدریس شیوه هایی که فضای نوشته را طنزآمیز میکند میتوان از روش
تدریس اعضای گروه استفاده کرد.
روش تدریس اعضای گروه:
یادگیری از طریق همیاری اولین بار از طرف «جان دیویی» مطرح شد که یکی از بحثهای دائمی
در آموزش است .اساس روش تدریس مبتنی بر همیاری ،مشارکت و همیاری در یادگیری است .این
نوع یادگیری مسئولیت را بر دوش دانش آموزان قرار میدهد و آنان را در فرایند یادگیری ،نقشمند و
اثرگذار میسازد و پایه و اساس آن تشکیل گروههای یادگیری برای هم افزایی و باالبردن میزان بهره بری
77

از همفکری در کارها است.
روش اعضای گروه ،سبب جلوگیری از گوشه گیری و بی هدفی در ّفعالیت های جمعی میگردد
و حس اعتماد بهنفس و روابط بین فردی دانش آموزان را بهبود میبخشد .از دانشآموزان انتظار
میرود ،با یکدیگر به تعامل و تشریک مساعی پرداخته ،پیشرفت تحصیلی و مسئولیت یادگیری یکدیگر
نوبه خود انتظار دارند ،گروهی که در آن ّفعالیت میکنند ،به
را بر عهده گیرند .دانش آموزان هم به ٔ
موفّقیت دست یابد و افرادی که در گروه شرکت میجویند به هر طریقی ،گروه را در دستیابی به موفّقیت
یاری رسانند .روشهای مختلفی برای یادگیری از طریق همیاری وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها
یعنی روش تدریس اعضای گروه که کاربرد بیشتری در تدریس دارد ،میپردازیم.
توجه داشته باشیم:
برای استفاده از این روش باید به نکات زیرّ ،
ــ محتوایی را انتخاب کنیم که قابل تقسیم شدن میان گروه ها باشد و بندهای آن تا حدودی
استقالل داشته باشند .یعنی متن یکپارچه و پیوسته را نمی توان با این روش ،آموزش داد.
ــ محتوا باید از نظر کمیت و سطح دشواری برای فراگیران قابل فهم باشد.
مطالعه آن بتوان مطالب را کشف کرد.
ــ متن چالش برانگیز نباشد و با
ٔ
روش تدریس اعضای گروه ،بر دو شیوه قابل ارائه است:
ــ هر یک از شرکت کنندگان ،قسمت متفاوتی از موضوع درس را که قرار است همه یاد بگیرند
می خواند .هر فراگیر می تواند به اعضای گروه خود درس بدهد بنابراین هر عضو هم به عنوان معلم و
هم به عنوان شاگرد عمل می کند.
توسط
ــ به جای اینکه ابتدا معلّم تدریس کند ،فراگیران نقش معلّم را ایفا میکنند و تدریس ّ
(اعضای گروه فراگیران ) انجام میشود و پس از آن ،معلّم توضیحات ضروری و تکمیلی را برای آنان
ارائه میدهد ،به همین جهت ،این روش را «تدریس اعضای گروه » نام نهاده اند.
مراحل اجرای روش تدریس اعضای گروه:

اول :آمادگی فردی:
مرحله ّ
1ــ گروه بندی دانش آموزان و اختصاص شماره به گروه ها :با توجه به اینکه شش روش

برای طنز آمیز کردن نوشته در کتاب ارائه شده گروه ها را به صورت شش نفره سازماندهی می کنیم و
قوانینی که گروه ها ملزم به رعایت آنها هستند خاطر نشان می کنیم .مانند :یادداشت برداری ،بحث و
گفتگو به طور آهسته ،زمان بندی هر مرحله و … .

2ــ تقسیم متن درس به بخش های مستقل و تقریب ًا مساوی و تعیین یک بخش از

78

موضوع جهت مطالعۀ فردی برای هر فراگیر :در این درس تقسیم بندی به شرح زیر است :هر
یک از شش روش طنزآمیز کردن نوشته به عنوان تکلیف یکی از اعضا (یکی از شماره ها قرار می گیرد).

مرحلۀ دوم:کار گروهی

پس از اینکه مطالعه فردی صورت گرفت ،دانش آموزان را برای حضور در گروه های جدید هم
شماره ،هدایت می کنیم و بر اجرای ّفعالیت های گروه ها نظارت می کنیم.
اولیه :پس از بحث و تبادل نظر گروه های هم نام ،مجدد ًا گروه های ّاولیه
برگشت به گروه ّ
تشکیل می گردد و هر یک از اعضا قسمت مربوط به خود را برای دیگر اعضا توضیح می دهد.

مرحلۀ سوم :آزمون

در این مرحله هر یک از گروه ها نمونه های موجود در ّفعالیت نگارشی یک را مطالعه و نوع آن
را مشخّص می کنند.

مرحلۀ چهارم :نقد و بررسی و جمع بندی

بررسی پاسخ گروه ها و جمع بندی و برطرف نمودن مشکالت احتمالی اعضای گروه در ارتباط
با تشخیص و بازشناسی قسمت های مختلف ّفعالیت نگارشی ّاول.
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اهداف آموزشی ف ّعالیت های نگارشی
ف ّعالیت نگارشی یک

١ــ تمساح از معدود حیواناتی است که لبخند می زند .لبخند تمساح خطرناک ترین لبخند است.
آرواره پایینی آن است که
این لبخند ،عالمت دوستی نیست .لبخند تمساح به سبب نوع
ٔ
نوشته غیرطنز
٢ــ پگی کوچولو گفت« :امروز نمی توانم به مدرسه بروم؛ سرخک و اُریون گرفته ام .سر تا پایم
اندازه دو تا سنگ یک کیلویی شده اند .تا حاال شانزده …
پر از جوش و تاول شده .لوزه هایم
ٔ
نوشته طنز
«مل نصرالدین قرن بیستم و
٣ــ تازگی ها یک نفر پیدا شده است که بعضی ها به او می گویندّ :
یکم» .بعضی ها شک کرده اند که نکند این آدم ،همان ّمل نصرالدین باشد و یک جورهایی …
نوشته طنز
٤ــ حسین همین طور ایستاده بود و به همرزم و دوستش نگاه می کرد که آن طرف کوچه ،در
غرش کنان جلو آمد و به کنار آنها رسید .ناگهان… ،
کمین نشسته بود .تانک عراقی ّ
نوشته غیرطنز
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1ـ درست نویسی
2ـ ف ّعالیت نگارشی دو

3ـ بخش ا ّول ف ّعالیت نگارشی سه

جلسۀ دوم

به دلیل مشابهت اهداف و روش اجرای کار ّفعالیت های نوشتاری این جلسه ،از بازنویسی
توضیحات پیش گفته ،خودداری می شود.

1ـ بخش دوم ف ّعالیت نگارشی سوم
2ـ تصویر نویسی

جلسۀ سوم
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ارزشيابي
ِ
مناسب فضای
سنجۀ ویژه :انتخاب و به کارگیری
طنز و غیر طنز :از آنجایی که طنز پردازی کاری حرفه ای
است نباید انتظار داشت بچه ها در دست نوشته های اولیه ،صد
درصد طنز بیافرینند .تنها چنانچه با روش های معرفی شده
فضای نوشته را تغییر دادند و حال و هوای نوشته را به سمت
نمره کامل این سنجه را بگیرند.
طنز بردند ،باید ٔ
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اهداف درس

ارائه نمونه.
اهمیت آغاز مناسب برای نوشته با ٔ
١ــ تقویت و ایجاد نگرش مثبت نسبت ّ
٢ــ آشنایی با روش های مناسب برای آغاز موفّق یک نوشته.
اهمیت پایان مناسب برای نوشته.
3ــ تقویت و ایجاد نگرش مثبت نسبت ّ
4ــ آشنایی با روش های مناسب برای پایان موفّق یک نوشته.
  5ــ کمک به تقویت و تثبیت یادگیری شیوه های آغاز و پایان نوشته.
اهمیت و ضرورت نامگذاری برای نوشته.
  6ــ یادآوری ّ
خلقیت فردی و « داوری»
7ــ کسب مهارت «بازشناسی» مبتنی بر آموزش « ،آفرینش» مبتنی بر ّ
مبتنی بر معیار.
  8ــ تقویت و توسعه آموزش نکته های نگارشی از طریق درست نویسی.
9ــ   فراگیری مهارت «بازنویسی» و «گسترش» حکایت.
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روش پیشنهادی آموزش محتوا
بهره گیری از گروه های مکمل
توجه به نوع ّفعالیت بهتر است تعداد افراد
در این روش ،ابتدا گروه بندی صورت می گیرد (با ّ
زوج باشد).
افراد هر گروه نیز به دو بخش «الف» و «ب» تقسیم میشوند.
در مرحله نخست تکلیف گروه الف و ب توسط معلّم ،ارائه می گردد.
تکلیف گروه الف:
نمونه های یک ،دو و سه که در کتاب به عنوان نمونه هایی با آغاز مناسب آمده (پرسش /خبر/
داستان)
تکلیف گروه ب:
نمونه های یک ،دو و سه که در کتاب به عنوان نمونه هایی برای پایان مناسب ارائه شده
(پرسش  /شعر  /مثَل /آیه  /جمله های عاطفی)
پرسش

یک) نگرانی؟ دلت شور می زند؟ شب ها خواب بد می بینی؟ از فکر کارهای زیادی
که داری ،خوابت نمی برد؟ به این حالت ها می گویند « :اضطراب و نگرانی».
اضطراب و نگرانی دزدکی به سراغ آدم می آید و خیلی هم سمج است ،ولی چاره
دارد .منظورم جیغ و داد کردن و لگد زدن به در و دیوار نیست .یکی از راه های
بی اثرکردن اضطراب مسخره کردن آن است .لب هایت را باز کن .دندان هایت را بیرون
بینداز و بزن زیر خنده .یادت باشد .یکی از بهترین داروهای اضطراب «خنده» است…

85

خبر
دو) «زپلین» نام یک کشتی هوایی است که به جای حرکت روی موج های دریا ،در
آسمان پرواز می کند.

ّ
در جنگ جهانی ا ّول ،آلمانی ها سالح های جنگی
متعددی را آزمایش کردند ،یکی از

ابزارهای عجیب آنها زپلین بود ،آنها از این کشتی هوایی ،برای بمباران شهرهای انگلستان
استفاده می کردند .طول برخی از این کشتی های هوایی ،به دویست متر می رسید که به
آنها زپلین می گفتند …

نقل به مضمون از  :بهترین دانستنیهای علمی برای نوجوانان .مایکل هالت و آلن وارد

داستان
سه) می گویند ،خلیفۀ زمان ،به لیلی طعنه زد و گفت « :از دگرخوبان تو افزون نیستی!»
لیلی بی آنکه برآشوبد ،پاسخ داد « :باش خامش ،چون تو مجنون نیستی».
این مضمون در نوشته های زیادی آمده است .اینکه عیوب معشوق در نظر عاشق،
عیب جلوه نمی کند و حتّی زیبایی تلّقی می شود .اگر ما پدیده های پیرامون خود را زیبا

نمی بینیم ،شاید مشکل در نگاه ما باشد نه آن پدیده ای که به آن نگاه می کنیم .شاید هنوز
مجنون نیستیم و لیلی زندگی را خشک و خلیفه وار می بینیم .آندره ژید نویسندهٔ فرانسوی
می گوید ،بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه آنچه بدان می نگری …
 مؤلفان

پرسش
یک) ...در هر حال آن کس که در شعر ،حرفی برای گفتن ندارد ،نباید گناه خود را به
گردن وزن و قافیه بیندازد .باید «شاعری» را که برای او یک حاجت روحانی نیست ،ترک
کند و کنار برود.
آیا این صمیمانه تر و حتی شاعرانه تر نیست؟
 شعر بی دروغ .شعر بی نقاب .عبدالحسین زرین کوب
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شعرَ /م َثل /آیه و …

دو) ...من قدر درس ادبیات را به خوبی می دانم .زیرا زبانی است که خودم به آن

حرف می زنم .زبان و ادبیات همیشه با ما هست پس چه بهتر است که زبان فارسی را
بهتر یاد بگیریم .فارسی را یاد می گیرم چرا که گفته اند « :قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر
گوهری».
 فارسی را پاس می داریم .دانش آموز.
امیرحسین خاکساری ،از کتاب «این دل پر از خوبی هاست!»

با جمله های عاطفی
سه) ...اینجا معمّ ای بسیار بزرگی هست .هم برای من و هم برای شما که مثل
من شازده کوچولو را دوست دارید .اگر در جایی که نمی دانم کجاست ،گوسفندی که
نمی شناسیم ،گلی را خورده یا نخورده باشد .دیگر هیچ چیز جهان چنانکه هست نخواهد
بود.
به آسمان نگاه کنید .از خود بپرسید ،آیا گوسفند گل را خورده یا نخورده است و
ببینید چگونه همه چیز دگرگون می شود.
و هیچ کدام از آدم بزرگ ها هرگز نخواهند فهمید که چقدر اهمیت دارد!
 شازده کوچولو

اعضای گروه های «الف» و «ب» نمونه های مربوط به خود را مطالعه می کنند .پس از اتمام
مقرر ،برای این مرحله از ّفعالیت گروهی ،معلّم نوشته ای بدون آغاز را در اختیار گروه «الف»
وقت ّ
و نوشته ای بدون پایان را در اختیار گروه «ب» قرار می دهد.ضمناً جای عنوان نوشته در این نوشته ها
خالی است و نوشتهها عنوان ندارند.
نوشتههای مورد نظر با همفکری اعضای گروه کامل میگردد .متن گروه «الف» و «ب» بین گروهها
جا به جا میشود و هر یک از گروهها در دو بخش نوشته گروه مقابل را مورد بررسی قرار میدهند:
1ــ گروه مقابل برای نوشتن آغاز یا پایان نوشته خود ،از چه روشی بهره جسته است؟
2ــ نام مناسبی برای نوشته گروه مقابل انتخاب می کنند.
هدف از انجام این مرحله ایجاد و تقویت مهارت نوشتن و نقادی به طور هم زمان است.
گام بعدی :نماینده ای از هر گروه نوشته خود را به طور کامل در کالس می خواند.
معلّم ،نظرات نهایی خود را ارائه و اصالحات احتمالی را انجام می دهد.
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اهداف آموزشی ف ّعالیت های نگارشی
ف ّعالیت شماره یک

آغاز نوشته
آغاز با خبر
می گویند که در شهر کوچک یورو در کشور هندوراس ،سالی یکی دو بار از
آسمان ماهی می بارد! براساس گفته های مردم محلی ،در ماه های مه و ژوئن هر
سال ،طوفان های بسیار بزرگی در این شهر اتفاق می افتد…
آغاز با پرسش

به چه چیزهایی باید عالقه مند بود؟ به پدر و مادر؟ به علم و دانش؟ به دوست و
همه اینها ارزشمندند و باید دوستشان داشت… .
آشنا؟ به هنر و زیبایی؟ مسلماً ٔ

پایان نوشته
پایان با پرسش
آیا نه این است که هر چهار فصل یک مقصد دارند و هر چهار ،پیام آور یک حقیقت اند؟

آیا نه این است که این چهار پیامبر ،پیامشان «حیات» است و تنها حیات؟

پایان با شعر
چو این نامور نامه آمـد بـه بـن
نمیرم از این پس که من زنده ام
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ز من روی کشور شود پـر ُس ُخن
کـه تخـم سخـن را پراکنـده ام

1ـ درست نویسی
2ـ ف ّعالیت نگارشی دو

جلسۀ دوم

3ـ بخش ا ّول ف ّعالیت نگارشی سه

استفاده از فعلهاى مرکب طوالنى درک نوشته را با اختالل مواجه می کند .انتخاب جایگزین
مناسب برای برخی از این فعل ها نوشته را ساده و روان می کند.
فعل کوتاه و جایگزین

بافت فعلی طوالنی
ــ پشت سر گذاشتن

ــ گذراندن

ــ ترسیم کردن

ــ کشیدن

ــ حضور بههم رسانیدن

ــ حاضر شدن

ــ خریدارى کردن

ــ خریدن

ــ در جریان قرار دادن

ــ آگاه کردن

منصه ظهور رسانیدن
ــ به
ٔ

ــ ظاهر کردن ،بهوجود آوردن

ــ ّ
اطلع حاصل کردن

ــ دریافتن ،فهمیدن ،پرسیدن

ــ بهسود خود بهپایان رسانیدن
ــ برخوردار بودن

ــ ُبردن

ــ داشتن

ــ اتخاذ کردن

ــ گرفتن

ــ بهقتل رسانیدن

ــ کشتن

ــ سعى در ...دارد

ــ مىکوشد

ــ ارسال کردن

ــ فرستادن

ــ در معرض فروش قرار دادن

ــ فروختن
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1ـ حکایت نگاری
2ـ بخش دوم ف ّعالیت نگارشی سوم

جلسۀ سوم

حکایت نگاری  :ویژگی های باز نویسی
بازنویسی فرایندی پیچیدهتر از بازگردانی دارد .در بازنویسی عالوه بر توانمندی در بازگردانی،
دهنده یک متن نیز آشنا باشد و بتواند عناصری مانند فضا سازی،گفت و گو،
نویسنده باید با عناصر تشکیل
ٔ
شخصیت ،گره ،بحران و … را بر متن بیفزاید.

زبان ساده و معیار

حفظ مضمون و
پیام اصلی

ویژگی های
بازنویسی
بازسازی رویدادها و
قابل تجسم کردن آنها
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تغییر شخصیت ها،
صحنه ها و فضاها

نمایه ویژگی های بازنویسی
نمایه زیر مقایسه ای است بین مثلنویسی و حکایتنگاری از منظر سطح دشواری و نقش عامل
ٔ
مهمیهمچون تخیل:
تخیل
ّ
از منظر سطح دشواری و
ارزش گذاری مثل نویسی از
اهمیت بیشتری برخوردار
است چون با آفرینش و
ّ
خلقیت همراه است.

در حکایت نگاری نقش
تخیل کم رنگ تر است اما
ّ
مثل نویسی خود بر بنیان
تخیل استوار است.
ّ

در بازنویسی (حکایت نگاری)
وفاداری به اصل نوشته مالک
است در حالی که در بازآفرینی
(مثل نویسی) موقعیت،
شخصیت ها ،زبان و لحن
و بیشتر عناصر از نو خلق
می شوند.

اصل نوشته

دشواری
تخیل و سطح دشواری
نمایۀ مقایسه مثل نویسی و حکایت نگاری از منظر ّ
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ارزشيابي
سنجۀ ویژه :استفادۀ مناسب از روش های شروع کردن و
به پایان بردن نوشته.
الزم به یادآوری است که شیوه های شروع کردن و به پایان بردن
نوشته ،نباید به روش های معرفی شده در کتاب ،منحصر و محدود شود.
این کار فقط برای جهت دهی به ذهن و آسان سازی آموزش است.
خلقیت که مأموریت اصلی
محدودسازی ذهنها با رویکرد پرورش ّ
خلق
این برنامه است ،همخوانی ندارد .بعدها دانش آموزان روش های ّ
دیگری را هم یاد خواهند گرفت و در نوشته ها به کار خواهند گرفت.
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