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دیباچه

 که هر ساله مهاجران زیادی به جمعیت ِ آن ملحق می شود، این امکان را در١۱کانادا به عنوان ِ یک کشور ِ همه فرهنگی

شهروندان ـِغیر ِ بومی قرار داده است ، که هر گروه ِ قومی بـتواند زبان خود را به ـنسل های ـبعدی و دـیگر ِ اقوام آموزش  اخـتیار ِ 

رنامه در مـقاطع دبیـرستانی ِ  راستای همـین ـب پرورش ِ کـانادا در  آموزش و  تا ٩۹دهد.  ـ١۱٢۲  شرایط   پس ازاطمیـنان از حتـصیل ِِ    -   

رسمی تدریس ـمناید. نگـارنده ـبیش از ده سال  اجازه ـمیدهد که هر قوم ، واحد های درسی ِ زبان خود را به ـعنوان واحد های 

این ـجتـربه ی گراـنـقدر واحد ِ ـفـارسی »  ـحـاصل ِ  است .       «  وده  راستا ـفـعالیت من این  خود در  که در ـکـنار ِ هـمـکاران ِ   است 

است . و چند فایده را دنبال می کند:

–  این کتاب برای هر چهار مقطع منونهای کامل از درسها ، فعالیتها ، مترینها و امتحانات را به دست می دهد.١۱

–  این کتاب همچنین مشکالت ِکالسهای مربوطه را مطرح میکند و در حد خود راه حلهایی را پیشنهاد می مناید.٢۲

 -  در کتاب ، همچنین از بازیها و جتربههایی  چون منایش  ِ فیلم و داشنت  فعالیتهای هنری و فرهنگی ، یاد  شده است .٣۳

–در اینجا  خامته را -  قسمتی از فصل ِ « مدرسه ی فارسی » ، از کتاب ِ « واترلوئیه »  نقل  می گردد. 

زبانِ فارسی  خارخاری است، که از فردای رسیدن به سرزمین های دوردست، در دلِ  آموزشِ 

تر یاز ژرف  این ـن خواهشِ  اشند ،  آموزتر ـب نو  چه  هر  مادرِ اـیرانی میاـفتد. ـفرزندان  پدر و   هر 

شتیبانیِ دادند. ـپ سامان  راستا  این  نه داری را در  های داـم رلو کـوشش  یانِ واـت یشود. ایراـن  ـم

به درازا میـکشد. سخن را  شان  بردن ناـم که  پرورش و یکـدندگی کـسانی  آموزش و   سازمانِ 

 سراجنام گرهها را گشود و مدرسه ی فارسی با آغاز هزاره ی سوم مسیحی گشایش یافت. از

١۱Multi cultural 



دانش آموزانی که در یک کالس می نشستند کارِ آموزش  همان نخست تا امروز  گوناگونیِ 

 را  دشوار میکرد. بچهها در ترازِ دانشِ فارسی، در زاد و سال ، در نژاد و تبار و در انگیزه ی

 فراگیری نا همگون بودند. میشد دو همکالس را یافت  که در زاد ، بیش از ده سال نا برابر

فارسِ غانی و ـیکی  لوچِ اـف اسفهانی ، ـیکی ـب لُرِ  تُرکِ ـهمدانی ،ـیکی  که ـیکی  یشد  ودند. ـم  ـب

پدرانه و ـبیم و های  زخم ِتَـشَر  به  شنبه  امدادِ  هر ـب که  داشتیم  آموزانی  دانش  اشد .   اماراتی ـب

با چـشمان ِ خُـمار میآمـدند و فـارسی را کار و کالس گـذشته -  اسی از  مادرانه - ـپ  امـیدهای 

آموز  کنار ِ کسی مینشست که تا کالسِ زبانِ دنیا میدانستند . همین دانش   بیهوده ـترین 

.یازده در دبیرستان های ایران خوانده بود و چون طوطیانِ هند ، قندِ پارسی می شکست

 شنبه ها  - از بامداد تا نیمروزِ - ما سه کالسِ جدا از هم را  سرپرستی میکردیم .

ـسی را که الفــبا و جمــله نوـی آنها  ـودند،  یک و دو ـب ـستانی و کالسِ  ـیش دـب که ـپ  آنها  

به ـفـارسی ـنـیز هـمـچون دـیـگر که دبـیـرستانی ـبـودند و  ها  باالتر از ـهـمه آن   میداـنـستند و 

می اشان را  ها و منره ـه آزمون  شهر،   های  رستان  که دبـی ستند. خـوشا  می نگرـی اشان   درسـه

هها ـبسنده ـمنیشد ، این منوـن به  آموزش  های  دشواری  می گنـجاند.  هها  کار ناـم  پذیرفت و در 

 لیک در کنارِ خود سرشار از شادی ها بود که کشیدنِ بار را آسان میکرد. آموزش فارسی در

 بیرون از گستره ی این زبان ، همچون دلبری است که در کنارِ ناز و جفای خود «آنی» دارد

که دانسته میشود لیک شکافته منیشود.

دلبر آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده ی  طلعت  آن باش  که آنی  دارد

                         

–                                                        واترلوئیه  مهران راد



بازیهای آموزشی

 اجرای ـبرخی ـبازیها در کالس میتواند در ـکنار ِ همبستگی  ِ دانش آموزان به باال بردن

 دانش ِ آنها و همچـنین عالقه ی آنها ـکمک ـکند. آـموزگاری که کـمتر به دخالت دانش آموزان

آموزان دانش  رضایت  کار ِ کالس اهـمـیت ـمـیدهد ، تـنـها ـمـیشود و از ـمـیزان واـقـعی   در پـیـشبرد 

 بیخبر میافتد. برای دخیل کردن ِ دانش آموزان « بازی » روش بسیار خوبی است. در این بخش

چند بازی ِ خوب که امتحان ِ خود را پس دادهاند معرفی میگردد :

٢۲ بازی ِ حافظ)١۱

کارت زرد   و ١۱٢۲ یک کـاغذ ِ ١۱٢۲  اندازه ی ـنصف  به  رمز   کارت ـق  ۴Aبا آماده کـنید و متـناسب    

درشت روی خط و  خوش  یک را  هر  است دوازده کـلمه انـتخاب کـنید و  حال ارائه  که در   درسی 

حافظه یا به خاطر سپردن یا چیزی شبیه به آن نهاد اما به احترام شاعر٢۲ »نام این بازی را میشد  » « »  

بزرگ حافظ شیرازی این نام را برگزیدیم 



 ـیکی از کارت های زرد بنوـیسید. ( دقت داشته ـباشید که ـنوشتههای شما به ـهیچ وجه اثری بر

پُر کنـید . کارت قـرمز را  یک  کارت ِ زرد  هر  به ازای  اید  باقی ـنگذارد ). اکـنون ـب کارت   ـپشت ِ 

 یـعنی به گونه ای چـیزی روی آن بنوـیسید که هر کارت ِ زردی صاحبِ یک و ـفقط یک همـتا در

 دسته ی قرمز ها شود. این همتا میتواند مترادف ـفارسی ، معادل انگلیسی ، مـتضاد و یا حتا در

مواردی عدد یا شکل باشد.

دسته ی زرد و قــرمز حال دو    این  است در  شعر فــارسی  باره ی  ما در  فرض کنــیم درس   مثالً 

میتواند حاوی کلمات زیر باشد.

قرمزهازرد ها

Rhymeقافیه

Rhythmوزن

Epicalحماسی

Mythاسطوره

Literatureادبیات

Lyricغنایی

Satiricطنز

Romanticعاشقانه

Versesابیات

Poetشاعر

Poemشعر

criticizeانتقاد

ها را در دو کارت  دسته  توان دو  که ـب یدا کنـید  روشی ـپ به امکـانات ِ کالس،  توجه  با  اید   اکـنون ـب

سوی دیوار ِ کالس به گونهای روی دیوار نصب کرد که :



 :        هر دسته در چهار ستون سه تایی و به طور کامالً مشابه نصب یکم

                 شده   باشد

 :          نوشتهها رو به دیوار باشند و دیده نشوند.دوم

 :        دانش آموز بتواند به راحتی هر یک از کارت ها را بچرخاند و  سوم

                 نوشته ی آن را آشکار کند . همچنین بتواند آن را به شکل   

٣۳                 اولیه برگرداند.

بازی آغاز میشود :

روانه ی گروه ِ اول را  افراد  با قـرعه کـشی یـکی از  گروهِ رقـیب تقـسیم میکنـیم و  به دو   کالس را 

 کارت های نصب شده روی دیوار می مناییم. دانش آموز، تصادفاً یکی از کارت های زرد یا قرمز

وشته ی آن را های کالس ـن اجازه مـیدهد هـمه ی ـبچه  آشکار میکـند و  اوست )  با   را ( انـتخاب 

هم تـصادفاً میچرخـاند. چـنا رنگ ِ دیـگر را  های  کارت  پس از آن یـکی از  شانسبخوانـند.   نکه 

دسته را این  خود  در  اشد تنـها مـعادل ِ کلـمه ی  کمداشته ـب که احتـمال آن خیـلی  آشکار کـند (    

 است ) یک امتیاز نصیب گروه ِ خود میکند و به عالمتِ این پیروزی آن زوج کارتِ معادل را از

 دیوار جدا کرده ، نزد ِ گروه ِ خود ـمیبرد. در صورتی که دو کـلمه ـمربوط به هم نـبودند هر دو را

به حالت عادی برمیگرداند.

  اـکنون نوبت ِ گروهِ  دوم است که شانسشان را امتحان کنند . هر چه این بازی جلو تر میرود و

 تعداد بیشتری از افراد دوگروه  ، این عمل را تکرار میکنند، تعدادِ بیشتری کلمه ی آشکار شده

یک زوج بـیـشتر ـمـیگردد. در ـنـهایت یافنت ِِ  شود و احـتـمال ِ  می  حافظه ی بـچـهها ـثـبت        در 

گروهی برنده خواهد بود که تعداد بیشتری از معادل ها را در اختیار داشته باشد.

قواعد ِ بازی :

 . ددرر ااین حالل به ررااح میتواانن کاغذ رراا چرخاند.٣۳ گر کاررتت رراا به نواارریی هز کنیم وو آآنن نواارر رراا با پونز به ددیواارر بیاوویز  ااست اا ررووشش خو



یا کـلمه ی سه کـلمه ی زرد  یا  جای دو  هر کـسی  بازی هـستیم و   الف ) ـتصور کـنید در مـیانه ی 

آزمایش خود را  شانس  تا  ته  گروه ِ اول رـف فر از  یک ـن حال  این  است . در  سپرده  خاطر  به  رمز را   ـق

  »را آشکار کرده است. فرضRhymeکند . مثالً کارتی از گروه ِ قرمز را چرخانده و واژه ی« 

 کنیم پیش از این یک بار واژه ی «قافیه» در دسته ی زرد ها آشکار شده بوده و او هماکنون جای

آن را به خاطر ندارد. آیا همگروه های او میتوانند کمک کنند؟

راتر از آن گروه ِ مقـابل گروه در کـمک به فرد ـمشارکت کـنند و حـتا ـف که  اجازه دهـیم  است   ـبهتر 

کاری کنند که او گمراه شود.

خود بـخود امتـیاز دیوار میمـاند  که روی  زوجی  ادامه پـیدا کـند و آخـرین  آخر  تا  بازی بـاید   ب ) 

مفت و مجانی ای خواهد بود که نصیب آخرین فرد       می شود  

 پ ) هر بازی ـکنی که شانس خود را می آزماید چه ببرد و چه ببازد ، باید بنشیند و نوبت را به

عضوی از گروه ِ دیگر بسپارد.

چند مثال برای کارت ها :

برای درس دستور :

قرمزهازرد ها

دیروزقید ِ زمان

بزرگترصفت ِ برتر

ایراناسم

می رودفعل ِ مضارع



ازحرف ِ اضافه

دیدنمصدر

اوضمیر

راعالمت ِ مفعول

رفتمفعل ِ ماضی

ورزشاسم ِ مصدر

ایرانیصفت ِ نسبی

شتابانقید ِ حالت

برای گسترش ِ واژگانِ فارسی :

قرمزهازرد ها

سالمدرود

رحیممهربان

ظهرنیمروز

عصرپسین

قوینیرومند

معلمآموزگار

	علمدانش

عقلخرَد

مُلکسرزمین

مدرسهآموزشگاه

مدیرسرپرست



مریضبیمار

برای مباحث ادبی :

قرمزهازرد ها

 Short storyداستان کوتاه

Metaphorاستعاره

Simileمتثیل

Novelرمان

Exaggerationمبالغه

 Abstract nounاسم معنی

Editorسردبیر

Draftپیشنویس

Logicمنطق

Dramaشعر منایشی

Dynamismپویایی

Aestheticsزیبایی شناسی

 بازی ِ گفتگو :)٢۲

که مواردی  است. یـکی از   زبان ِ فـارسی  به  آموزان  دانش  سخن گفـنت ِ  برای تـقویت ِ  بازی   این 

به ما مجــبوریم ـبـاسرعت و  که  است  زمانی  زبانی ـمـشکل ـمـیشود ،  هر  واژگان در   استفاده از 

کوتاهی با کسی گفتگو کنیم. در بازی گفتگو ، دانش آموز این موقعیت را جتربه میکند.

کش ، خط  رگار ،  بدون کـمک ِ ـپ دست (  با  خود  که  ساده را    آمـوزگار از ـپیش ـتعدادی ـتصویر 



 کشیده ، در اختیار دارد.۴Aگونیا و ... ) روی کاغذ هایی در قطع ِ 

برای مثال در اینجا یک منونه را میبینیم:

  

که نفراـتشان مـساوی الف و ب  گروه تقـسیم میکـند. گـروههای  سه  به  آموزان را  دانش   آمـوزگار 

است و گروهی سه یا چهار نفره برای داوری. 

بازی آغاز میشود :

 یک نفر از گروه الف پای تخته میرود و پشت به کالس میایستد. دوستانش همگی پشت به او



های ردیف  به تـخـته و در  ردیف ِ ـجـلوی کالس میـنـشینند. ـتـیم ِ رـقـیب و داوران رو   و تـخـته در 

یار ِ به کالس ـنشان داده و آن را در اخـت  عـقب ِ کالس مـستقر ـمیشوند. آـموزگار ـتصویر ـمربوطه را 

اید ـتصویر را برای ـیارشان  افراد ِ  نشـسته ی گروه ِ الف قرار ـمیدهد. این افراد در زمانی ـمحدود ـب

که پای تخته ایستاده توضیح دهند و او باید بکوشد که عین ِ آن را با گچ ، روی تخته بکشد. 

قواعد ِ بازی :

الف ) کسی که میکشد نه تصویر را و نه یاران ِ خود را تا پایان ِ وقتی که مقرر است منیبیند

ب ) توضیح دهندگان نیز یار ِ خود و آنچه او میکشد را منی بینند.

پ ) توضیح دهندگان از هیچ کلمه ی غیر ِ متداول در زبان ِ فارسی منیتوانند استفاده کنند.

ت ) کسی که میکشد حق دارد از افراد ِ گروه بپرسد و خطاهای احتمالی خود را درست کند.

ث ) پس از پایان وقت،  گروه ِ ب همین کار را اجنام میدهد.

داوری :

داوران باید وقت ِ گروهها رابا دقت نگهدارند.

داوران باید تصویر ها را با اصل ِ آنها مطابقت داده و به کار گروه امتیاز بدهند

برای امتیازبـندی به مالکهایی  تا  ها را ببینـند  بازی متام ِ تـصویر  آغاز ِ  است داوران قـبل از   بـهتر 

دست پیدا کنند.

در پایان گروهی که بیشترین امتیاز را دارد برنده خواهد بود.

 بازی ِ شخصیت :)٣۳



  در هر زبانی،  مجموعه ی لغاتی که به توصیف ِ شخصیت انسانها اختصاص دارد ، از

 اهمیت زیادی برخوردار است. این واژهها تا حد زیادی  مُبَیِن ِ فرهنگ ، آداب ، ارزشها و هویت

 مردمی هستند که با آن زبان صحبت میکنند. در این بازی  واژههایی از این دست ، زیر ِ ذرهبین ِ

دانش آموزان قرار میگیرد.

یک با  سان  یک اـن یک شخـصیت  هر  که روی  است  کرده  آماده  هایی را   آمـوزگار از پـیش کـاغذ 

رشته حـلـقه ای را این  است .  نخ مـتـصل  رشته ای از  هر ـکـاغذی  به  است.  شده  وصف   کـلـمه 

ساخته که میتوان به کمک ِ آن کاغذ را به گردن ِ دانش آموز انداخت.

بازی آغاز میشود :

یک هر  گردن  به  تا وی بتـواند نـوشتهای را  می ایـستند  به آمـوزگار  آموزان پـشت  دانش   هـمه ی 

خودش هـمه جز  به  که  قرار میگـیرد  آموز  دانش  سر ِ  گونهای در پـشت ِ  به  این نـوشته   بیـاندازد. 

آموزان راه میافتـند و نـوشتههای پـشت ِ یـکدیگر را دانش  حال  این   میتوانـند آن را بخوانـند. در 

شده ، وصف  که  که شخـصیتی را  می کـوشند  یا انگلـیسی  ارسی  به ـف ههایی  با جمـل ند و   میخواـن

 توضیح دهند. درواقع هر کسی به دیگران مراجعه میکند و از آنها میخواهد که شخصیت او را

 ۴بشکافند.

برای مثال ممکن است یکی از کلمه های زیر ، پشت ِ سر ِ هر دانش آموزی آویخته باشد:

دست و دل واز–

اخمو–

 یونانیانن باستانن ااعتقادد ددااشتند که هر کس توبرهه اایی بر ددووشش دداارردد وو ددرر کیسه یی جلویی ااوو صفاتت ددیگراانن وو ددرر کیسه یی پشت ِِ ااوو صفاتت ۴ِِ
خوددشش رراا ررته ااند. وویی هرچه میچرخد صفاتت ِِ ( عیب هایی ) ددیگراانن رراا می بیند.



سمج–

بی انصاف–

وخلرج–

پرچونه–

پرتوقع–

باجربزه–

حاضرجواب–

روشن فکر–

پر سر و زبان–

خسیس–

خائن–

یکدنده–

سر به هوا–

بی خیال–

نان به نرخ ِ روز خور–

بادمجان دور ِ قاب چین–

بی حوصله–

بیجنبه–

قلدر–

شَلخته–

تک رو–

لوس–

بی مزه–



بی کله–

همچنین میتوان از واژههایی سود برد که کمتر در میان ِ مردم رواج دارد :

حلیم–

جسور–

شکیبا–

دلیر–

خستگی ناپذیر–

دندان گرد–

سرکش–

سودایی–

بلغمی–

ابن الوقت–

سالوس–

عبوس–

خنک–

سیاه دل–

بزرگوار–

آزاده–

بی پروا–

و دهها اصطالح ِ دیگر

قواعد ِ بازی :



 الف ) از آجنا که هدف از این بازی کمک به افراد است تا نوشته ی پشت ِ سرشان را حدس بزنند

که میتـواند، روی است  این  زودتر فهمـیده  که  ندارد . تنـها امتـیاز ِ کـسی  وجود  رقابتی   ، عمالً 

صندلی خود بنشیند. 

 ب ) هر کس در هر مرحلهای که کـلمه ی ـپشت ِ سرش را حدس زد میـتواند آن را برای دوستش

تکرار کند و چنانکه تأیید شد ، باید سر ِ جای خود بنشیند.

 پ ) شرط بازی آن است که دقیقاً ـهمان  کـلمه ای که ـهست، حدس زده شود و چـنانکه ـمعادل

 یا مترادف ِ آن گفته شد، کافی نیست. ( مثالً منیتوان به جای « دست و دل واز »با گفنت ِ واژه

ی « کریم » کار را متام شده پنداشت ) 

که میـپرسد به بنـبست بر خورد میکـند ، یعـنی از هر  آموزی  دانش  گاه اـتفاق میاـفتد که   ت ) 

 تـنها یک راهـنمایی ـبیش ـمنیشنود و بر اساس آن قادر به ـکشف ِ شخـصیت ِ خود نـیست. در این

 حال راهنمایی ها میتواند به جای شکافنت ِ شخصیت به توضیح ِ ظاهر ِ کلمه معطوف شود. این

کار به صورتِ محدودی تنها توسط ِ آموزگار جایز است.

یا بخـشی از کلـمه ی ام  خود مت حق نـدارند در تـوضیحات ِ  آموزان  دانش  که  است  بدیهی   ث ) 

مورد نظر را بر زبان آورند.

ج ) استفاده از هر زبانی برای توضیح آزاد است

 بازی ِ مازی :)۴

 چند ویژگی ،یک بازی را جذاب میکند : اینکه بیم و امیدها تا   حلظه ی آخر بپاید ،

 اینکه آگاهی و مهارت با شانس در هم بافته و آمیخته شود ، اینکه بازی بتواند در هر حلظه هر دو

تیم را درگیر نگه دارد ، اینکه ...

 بازی ِ مازی در عین اینکه توان ِِ علمی و سطح ِِ فارسی ِ دانش آموزان را باال میبرد اغلب ِ شرایط ِ



یک بازی  ِ خوب را دارد

  و دراین بازی  دانش آموزان به نوبت و با ریخنت ِ تاس از یک ماز ،۵ماز به معنی ِ پیچ و تاب است

که به تعداد زیادی خانه تقسیم شده است، می گذرند.

پیشنیاز ِ بازی :

  ) آموزگار ـپیش از هر چیز باید ـمسیر و به اصطالح نطع ِ بازی را روی تخته بکشد و برای ِ هر١۱

خوب خانه بنوـیـسد. ـپـیش از ـبـررسی ِ ـپـیش نـیـازهای ِ دـیـگر  کاری را ـمـقرر ـکـند و در آن   خانهای 

است به یک منونه از چنین مسیری توجه کنیم :

 انتخابِ 
٣۳پرسش         

٢۲پانتومیم
١۱☞

 انتخابِ
۶پرسش        

 پنج بار بشین
۵و پاشو        

 دوباره بریز
۴

 انتخابِ
٩۹پرسش        

 پانتومیم
٨۸

 به خانه ی
٧۷نخست برگرد         

 انتخابِ پرسش پنج بار شناپیروزی

۵Mazeگفته میشودد که براایی آآززموددنن هوشش آآددمیانن یا جانورراانن اازز آآنن ااستفاددهه میکنند ددرر اانگلیسی وو « مازز » ددرر فاررسی به ررااهههایی پر پیچ وو تا  
 . مسیی که تنها یک ررااهه ِِ بروونن ررفت دداارردد وو آآززمایش شوندهه باید آآنن رراا اازز میانن ِِ ررااهههایی تلف به خاطر بسپارردد. گویا ووااژژهه یی « ماززندرراانن » ن بر

گرفته اازز  ووااژژهه ااست . جا که ررااهههایی پرپیچ وو خم دداارردد !!!



١۱١۱١۱٠۰کن         

  )  آموزگار باید  تعداد ِ زیادی کارت آماده  کند که روی ِ هرکدام ، پرسشی متناسب با درسهای کالس٢۲

نوشته شده باشد.

به منونههای زیر توجه کنید :

واژه ی « سبزی فروشی » چند هجا دارد ؟

 هر یک را به خط ِ فنوتیک بنویسید.

عرفان یعنی چه ؟



عربها از کدام مرزها به ایران حمله کردند ؟

فاعل ِ جمله ی زیر کیست ؟

  « او را نشناختم »

 

 ) تاسی بزرگ که روی ِ زمین یا میز بتوان ریخت.٣۳

بازی آغاز میشود :

 دانش آموزان به دو یا سه گروه و حتا بیشتر تقسیم میشوند. با قرعه کشی و به نوبت مناینده ای

از طرف ِ خود میفرستند تا تاس بریزد و بر اساس ِ عددی که آمده، پیش برود.

رمی بوده  ـب به آخـرین جایی که  دهد وگـرنه  یام ِ آن ـپاسخ  به ـپ اید  فرد در خانهای اـیستاد ـب که   وقتی 

 گردد. در صورتی که   ـپاسخ ِ صحیح ـبدهد میـتواند در آن خانه ـمباند تا دوباره نوبت به ـتیم ِ او

برسد.

های مـقـابل ، او را فراخــوانده یا ـتـیم  پانتومیم اـیـستاد، اـعـضای ِ ـتـیم  خانه ی  بازی ـکـنی در   اگر 

 کلمهای متداول در زبان ِ فارسی را ـ به آرامی ـ به او تلـقین می منایند. مثالً میگویند : « مهرگان

یاهر پا »  یا  « ـکـله  یا « حــجره »  ک»  زمان ِ کلمهای  ـاید در  کن ـب بازی  پس از آن   ه خــواستند. 



 محدودی با کمک ِ حرکات ِ بدنش و بی هر گونه سخن گفتنی، آن کلمه را به دوستانش تفهیم

کند.

داشت تـنها با آوردن ِ « دو » ـپیروز ـمیشود . اگر    یا۵ یا ٣۳اگر بازی ـکنی دو خانه تا آخر ـفاصله 

بر مـیگردد. شمارد و در جـهت ِ برعـکس  می  عدد ِ باقیمـانده     اندازه ی  به    عدد دیـگری آورد 

عددهای به  به همـین طـریق ـنسبت  تا برمـیگردد. و  دوتا جـلو میرود و چـهار  شش آورد  اگر   مثالً 

دیگر عمل میشود.

بدیهی است که این قانون ها را میتوان کم و زیاد کرد و یا تغییر داد.

 

 بازی ِ جمله و تصویر :)۵

ذهن دـیـگران در آن ها و خــواندن ِ  سیری از ـجتـسم  اما  ندارد  بازی ـبـرنده و ـبـازنده   این 

هست که بازی را جذاب میکند .

پیشنیاز ِ بازی :

آموز بـاید دانش  هر  است و اینـکه  سفید  زیادی کـاغذ ِ  است تـعداد ِ بـسیار  که الزم   تنـها چـیزی 

قلمی  در اختیار داشته باشد.

بازی آغاز میشود :

  دسته کاغذهای سفید و١۱۵ دانش آموز در کالس حضور دارند . در این حال باید ١۱۵فرض کنیم 



دانش آموزان اید به اندازه ی  دسته ـکاغذ ـب اندازه را به هر یک از دانش آموزان ـبسپاریم . هر   هم 

 برگ ِ کاغذ در اختیار داشته باشد.١۱۵باشد، یعنی هر نفر 

ضمن دست کـنـند و در  به  دست  ها را  ـرگه  ـند ـب که بتواـن گونهای میـنـشینند  به  آموزان   دانش 

نوشتههای یکدیگر را نبینند.

بر اوـلین برگ از دسته کـاغذهای خود           می نوـیسد، و ـهمه ی  هر کـسی به دخلواه جملهای 

 کاغذ ها را همانطور که هستند به نفر ِ کنار ِ خود رد میکند.  در یافت کننده جمله ی دوست ِ

 خود را میخـواند و آنرا به زیر ِ   ـهمه ی ـکاغذها منـتقل منوده میـکوشد که محتوای آن را بر ـبرگه

هر  یک حلــظه  این در  شده  نـقـاشی ـکـند. ـبـنابر  ظاهر  که  سفیدی  دریافت١۱۵ی  ـفر جملهای    ـن

 کردهاند ، آن را خواندهاند و با کمک ِ نقاشی کوشیده اند تا پیامِ آن را منتقل کنند.  پس دوباره

  در ایـنجا دریافت کـنندگان ِ جـدید تـنها۶همـگان دسته ی ـکاغذ ها را به ـنفر ِ دـیگر  رد میکـنند.

زیر ِ متام ِ به  خوب ـنگاه کـردند بیآـنکه چـیزی بـپرسند آن را  پس از ایـنکه  ها را میبیـنند و   نقـاشی 

تا جمله هایی که می کـوشند  شده،  ها ی سفیدی که آشکار  رگه  بر ـب  کـاغذها منـتقل میکـنند و 

 باعث ِ کشیدن آن نقاشی ها بوده را حدس بزنند، و بار ِ دیگر آن را بنویسند. و دوباره و چندباره

پس از  کار را ـتـکرار کـنـند.  یک در ـمـیان جـمـله ـنـوشنت و١۱۵این  دست ـگـشنت و  به  دست  بار    

آخر منتـقل به  تا طـبق ِ معـمول  رویی را برمـیدارند  رگه ی  آموزان ـب دانش  که  وقتی  کردن   نقـاشی 

بوده خود آن را  نـوشته  که  به  جملهای بـرخورد میکنـند  سفیدی منـانده و   کنـند ، دیـگر بـرگه ی 

اند.

هر کـسی  که  حالی  است در  بازی متام  باز١۱۵در اینـجا  ها جمـله ی او  بار  یار دارد و  رگه در اخـت   ـب

نویسی شده و تغییر کرده است. دنبال کردن ِ این تغییرات متاشایی و خواندنی است.

 خوب است از افراد بخواهیم که هر بار پیش از نوشنت یا کشیدن ، نام ِ خود را بر برگه ها بنویسند

تا تعقیب ِ سیر تغییرات جالبتر شود.

 دانش آموزان میتوانند  جملهها و تصویر های خود  را بر برگه ی بزرگی نصب کنند و حتلیلی در

گر اافراادد رراا رروویی یک دداایرهه تصورر کنیم نقل وو اانتقالل ِِ کاغذهاوااررهه ددرر یک جهت  ـ مثلـاًً - ددرر جهت ِِ عقربه هایی ساعت ، صوررتت میگدد وو ه۶  اا
یی کاغذ ها وااررهه با هم منتقل می شوند. یع تا آآخر ِِ باززیی هیچ ددسته یی کاغذیی نباید پریشانن شودد.



باره ی آن بنویسند.


