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پیشگفتار
تجربه یكي از ارزشمندترین دستاوردهاي حوزة آموزش وپرورش 
اســت كه ممكن اســت در صورت هم رســاني، گرهي بگشاید یا 

همكاري را به كار آید.
نشســت هم اندیشي روز دوشــنبه 27 آبان 1398 با حضور دكتر 
محمدرضا سنگري و مدرسان فرهيختة ادبيات متوسطة دوم منطقة 
14، بســتري را فراهم آورد تا تجارب دبيران ادبيات شنيده شود و 
تجربه هاي 30 سالة نگارنده در حوزة تدریس ادبيات فارسي نيز به 

نگارش درآید.
این روش كه تركيبي از »روش گشتالت« مبتني بر ترسيم شماي 
كلي موضوع تدریس براي دانش آموز و »روش معكوس« مبتني بر 
مطالعه براساس اهداف سؤاالت آزمون هاي تشریحي و تستي است، 
بازخورد مطلوبي داشته است؛ زیرا هم زمان به دو هدف عمدة التذاذ 
ادبي و ارتقاي آموزشي را توجه كرده و به اذعان دانش آموزان، ایشان 

را از سردرگمي و آشفتگي نجات داده است.
این روش به دنبال آن است كه:

1. به »برخورد فعال« فراگير بينجامد؛
2. »رشد كّمي و كيفي« آموزش ادبيات را در پي داشته باشد؛

3. در »وقت دبير و دانش آموز صرفه جویي« كند؛
4. از »حواشي و هدررفت زمان حوزة تدریس و مطالعه« بكاهد.

5. »هــدف دقيــق تدریس و مطالعه« را براي دبيــر و دانش آموز 
ترسيم كند؛

6. »انگيزة تحقيق و پژوهش« را در دانش آموز تقویت نماید؛
7. »روش صحيح مطالعة ادبيات« را به دانش آموز بياموزد؛

8. بــه »التذاذ ادبي« بينجامد و دانش آموز را تشــویق كند كه به 
»مطالعة دیگر آثار ادبي« روي بياورد.

مراحلتدریسبهروشتركیبي)گشتالتو
معكوس(

1. در اولين جلسة كالس، تصویر كلي اهداف آموزش ادبيات براي 
دانش آموزان تبيين مي شــود )روش گشــتالت(. این تصویر بر دو 

شاخصة كلي استوار است:
الف. اهداف آزمون هاي تشریحي ادبيات؛ دانش آموز توجيه مي شود 
كه براي موفقيت در آزمون هاي تشــریحي، باید در قلمروهاي زیر 

مهارت و تبحر كامل را كسب نماید:
 قلمرو زباني )7 نمره( شــامل: معني واژه )1/5 نمره( فقط یك 
معني كافي است؛ امالي واژه )1/5 نمره( با تأكيد بر امالي واژه هاي 
هم آوا؛ دستور زبان )4 نمره( با توجه به نكات و مثال هاي دستوري 

مطرح شده در بودجة آزمون؛
 قلمرو ادبي )5 نمره( شــامل آرایه هاي ادبي )3 نمره(؛ شــعر 
حفظي )2 نمره( از مباحث شعرخواني كتاب درسي؛ تاریخ ادبيات؛

 قلمرو فكري )8 نمره( شامل معني و مفهوم نثر )2 نمره(؛ معني 
و مفهوم شعر )2 نمره(؛ درك مطلب )4 نمره(.

به این ترتيب، دانش آموز با اهداف آموزشي و رفتاري هر درس به 
شكل هدفمند آشنا مي شود و مي داند كه در كدام زمينه به مطالعة 

بيشتر نياز دارد.

ب. اهــداف آزمون هاي تســتي: دانش آموز توجيه مي شــود كه 
آزمون هاي آزمایشــي تســتي و كنكور درس ادبيات 25 سؤال با 

محورهاي زیر دارد:
 معني واژه: 3 تست شامل واژه هاي پایان كتاب با تمام جزئيات 
و توضيحات مقابــل واژه: واژه هاي مهم هر درس كه در درجة دوم 
اهميت اند. همچنين، روش مطالعه، دام ها و شــيوه هاي تســلط بر 

معني براي دانش آموز تبيين مي شود.
 امالي واژه: 3 تست شامل امالي كلمات هم آوا و امالي كلماتي 

كه یك یا چند واج آن ها اهميت امالیي دارد.
 تاریخ ادبيات: 1 تست با تأكيد بر مؤلف/ اثر نظم/ نثر؛ توضيحات 

جانبي.
 آرایة ادبي: 4 تســت با تبيين الگوهاي تست آرایه، شيوه هاي 

پاسخ گویي و شاخص هاي آرایه.
 دســتور زبان: 5 تست شــامل نكته هاي مهم دستوري بودجة 

آزمون با مثال ها و تست هاي متعدد.

دكترحسنعادلخاني
دبير ادبيات دبيرستان هاي منطقة  14تهران

روش گشتالتي + روش معكوس 
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 قرابت معنایي )قلمرو فكري، تناسب معنایي(: 9 تست، در كتاب 
3 تست؛ اولویت: مفاهيم ادبيات، عبارات، آیات، احادیث و تلميحات 
هر 3 كتاب با محور مفاهيم عاشــقانه/ عارفانه؛ اخالقي؛ حماسي و 

اجتماعي؛ وصف طبيعت و نمادها.

2. فعاليت دانش آموزي
در این مرحله از دانش آموز خواسته مي شود كه قبل از تدریس، هر 
درس را به شكل موضوعي و طبقه بندي شده مطالعه كند و اهداف 
هر درس را ضمن مطالعه، اســتخراج نماید. به این ترتيب، او عالوه 

بر تسلط بر مطالعه و روان خواني به شكل طبقه بندي شده با درس 
آشنا مي شود.

در این مرحله، اغلب از یك یا چند دانش آموز و یا گروه خواســته 
مي شود كه هریك از اهداف درس را در كالس ارائه كنند.

3. راهنمایي دبير
دبير جزوه اي در اختيار دانش آموز قرار مي دهد كه شامل محورهاي 
اصلي درس با مثال هاي متعــدد و متنوع و ابيات و عبارات نمونه، 
به ویژه در حوزه هاي »امال، دســتور، آرایه و مفهوم« است و از وي 
مي خواهد كه یافته هاي خود را با مطالب جزوه تطبيق دهد. به ویژه 
بكوشد بر مفهوم »آیات، احادیث، تلميحات، عبارات و ابيات نمونه« 

تسلط پيدا كند.
براي تســلط بر آرایــه و مفهوم تأكيد مي شــود كــه »غزليات 
 حافظ و ســعدي« را به طــور مداوم مطالعه كننــد و در یك دورة
 4 روزه، روزي 10 تســت آرایه، دستور و مفهوم را عالمت بزنند )با 
مشخص كردن ميزان زمان به كار رفته(. سپس چگونگي بازدهي كار 

خود را یادداشت و پایش نمایند.

4. تمرین
در این مرحله، از دانش آموز خواسته مي شود كه به تعدادي مناسب 
از ســؤاالت و تســت هاي مرتبط با موضوع بودجة تدریس شده از 
كتاب هاي كمك آموزشي پاسخ دهد، نقاط ضعف خود را یادداشت 

نماید و در جلسة بعد در كالس مطرح كند.

5. ارزشيابي شفاهي، كتبي تشریحي، كتبي تستي
در جلسة بعد، ابتدا مطابق اهداف هر درس از حوزه هاي شش گانة 
»معني واژه، امال، تاریخ ادبيات، آرایه، دســتور زبان و مفهوم« از هر 
دانش آموز به شكل شفاهي سؤاالتي مي شود. نتيجة این سؤال ها در 
دفتر ثبت مي گردد و به اطالع اولياي مدرسه و دانش آموز مي رسد.

در پایان هر فصل، یك آزمون تشریحي مطابق با استاندارد سؤاالت 
نهایي برگزار مي شود.

در پایان هر 3 یا 4 درس یك آزمون تســتي 20 سؤالي مطابق با 
اهداف درس ها و استاندارد كنكور برگزار مي شود.

6. تحليل نتایج ارزشيابي ها
در مرحلة پایاني، ابتدا نتایج ارزشــيابي هاي شــفاهي، آزمون هاي 
كتبي تشــریحي و آزمون هاي تستي در دفتر كالس ثبت مي شود. 
ســپس نمودار رشد تحصيلي دانش آموزان نسبت به ارزشيابي هاي 
گذشته بررســي مي گردد و پاســخ هاي غلط یا نزدة دانش آموزان 
تعليل مي شــود. در ادامه از یكایك آن ها خواســته مي شود كه با 
مطالعة هدفمند، سؤاالت مشابه و تست هاي زمان دار و متنوع، نقاط 

ضعف خود را برطرف نمایند.
»یك عمر مي شود سخن از زلف یار گفت
در بند آن نباش كه معني نمانده است«


