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مقدمه
- خانم، این فیلم آخر سعید روستایی را دیده اید؟ 

- خانم، اخبار می گفت امسال خشک ترین سال آبی جهان بوده!
- خانم، من عکس های این اتفاق را در اینستاگرام مادرم دیدم.

ــدار  ــا طرف ــد. آن ه ــری مواجه ان ــون بص ــانه های گوناگ ــا رس ــری، ب ــان دیگ ــر زم ــتر از ه ــن روزگار بیش ــودکان در ای ک
پروپاقــرص فیلم هــای تلویزیونــی و ســینمایی هســتند. اشــتراک فیلمیــو و نمــاوا دارنــد و کنــار دفترشــان، عکــس 
ــر کالس  ــم س ــه معل ــت ک ــن اس ــا ای ــند. آرزوی بچه ه ــان را می کش ــای محبوبش ــه فیلم ه ــورد عالق ــخصیت های م ش
ــم  ــه معل ــد ک ــش می آی ــار پی ــد ب ــد. چن ــم را ببینن ــالن فیل ــه ف ــد ک ــف بده ــان تکلی ــا بهش ــذارد ی ــم بگ ــان فیل برایش

چنیــن تصمیمــی بگیــرد؟ تماشــای فیلــم، بــرای کــودک چــه یادگیــری ای بــه همــراه دارد؟
ســینما، هنــر عصــر حاضــر، آن قــدر محبــوب و نزدیــک به مردم اســت کــه می توانــد بــه عنــوان یکــی از تأثیرگذارترین 
ــن  ــه ای ــم ک ــوش می کنی ــا فرام ــا بزرگ تر ه ــی م ــا حت ــود، ام ــی ش ــودکان معرف ــژه ک ــه وی ــه و ب ــر جامع ــانه ها ب رس
ــر  ــم و فک ــاد می بری ــه را از ی ــادوی قص ــت. ج ــته اس ــرده و نوش ــور ک ــش تص ــنده ای در خیال ــر را روزی نویس تصاوی
ــتن  ــادوی نوش ــا ج ــی ب ــر کودک ــال اگ ــت. ح ــه اس ــم گفت ــخصیت درون فیل ــاً آن ش ــا را واقع ــن دیالوگ ه ــم ای می کنی
ــد  ــک بزن ــر مح ــا را بهت ــد فیلم ه ــا می توان ــود؟ آی ــرو می ش ــا روب ــا فیلم ه ــور ب ــس چط ــود، از آن پ ــنا ش ــینما آش در س
و بــرای تماشــا کــردن انتخــاب کنــد؟ اگــر خــودش بنشــیند و فیلمنامــه ای بنویســد، چطــور آن را تصویــر می کنــد؟ 
عالقــه اش بــه ســینما و جهــان فیلم هــا چطــور بــا نگاهــش بــه نوشــتن گــره می خــورد؟ ســینما چگونــه می توانــد 
ــا  ــد؟ این ه ــدا می کن ــروز پی ــش ب ــر کردن ــتن و فک ــور در نوش ــد و چط ــک کن ــودک کم ــری ک ــی و بص ــه درک فضای ب
مجموعــه ســؤاالتی اســت کــه قصــد داریــم در مجموعــه طــرح درس هــای »ســینما فارســی« بــه آن هــا پاســخ دهیــم.
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فعالیت اول: من هم سؤال دارم!
لوازم مورد نیاز: دفرتچه مخصوص، مداد یا خودکار.

ایــن فعالیــت، بــه عنــوان پیــش درآمــدی بــر مجموعــه فعالیت هــای »ســینما فارســی« در نظــر گرفتــه می شــود کــه 
معلــم فارســی در پایه هــای پایین تــر و معلــم انشــا در پایه هــای باالتــر می تواننــد از آن بــرای شــروع اســتفاده کننــد.
            بــرای نزدیــک شــدن بــه میدانــی همچــون ســینما کــه از یــک ســو، نزدیــک و صمیمــی بــه نظــر می آیــد و از ســوی 
دیگــر، پــر رمــز و راز و دســت نیافتنــی، طــرح ســؤال شــاید یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای شــروع باشــد. دانش آمــوزان 
هنــگام تماشــای فیلم هــا ممکــن اســت هیــچ ســؤالی بــه ذهنشــان نرســد؛ چــون چشم هایشــان بــه دیــدن عــادت 
ــا  ــت ب ــن اس ــد. ممک ــان نگذارن ــی در میانش ــا کس ــا ب ــد، ام ــؤاالتی بچرخ ــان س ــت در سرش ــن اس ــت. ممک ــرده اس ک
گروه هــای کوچــک دوســتی یــا اعضــای خانــواده مطرحشــان کننــد، امــا خیلــی زود آن هــا را بــه فراموشــی بســپارند. 
حــال اگــر معلــم فارســی وارد کالس شــود و بــه دانش آموزانــش بگویــد کــه بلــه بچه هــا، مــن هــم مثــل شــما فیلــم 
مــی بینــم، هــر روز بــه نحــوی بــا ایــن جهــان درگیــر هســتم و ســؤاالت بســیاری اســت کــه می توانــم دربــاره اش بپرســم، 

چــه؟
            ایــن طــرح ســؤال دربــاره ســینما و گفتگــو حــول آن، می توانــد معلــم و دانش آمــوز را در پیونــدی عمیق تــر 
ــوزه را  ــن ح ــترک در ای ــی مش ــه درک ــن ب ــت یافت ــرای دس ــه ای ب ــن، زمین ــد. همچنی ــرار ده ــر ق ــا یکدیگ ــر ب و صمیمانه ت
ــه  ــز متوج ــوزان نی ــود و دانش آم ــنا می ش ــد، آش ــینما دارن ــوزان از س ــه دانش آم ــوری ک ــا تص ــم ب ــد. معل ــم می کن فراه
ــی در  ــاد طرح واره های ــه ایج ــت، ب ــن فعالی ــن دارد. ای ــؤاالتی در ذه ــا س ــه آن ه ــل هم ــم مث ــم ه ــه معل ــوند ک می ش
ذهــن کــودک دربــاره ســینما کمــک می کنــد و می توانــد بــه ســؤاالت پراکنــده و گــذرای آن هــا نظــم و نســقی بدهــد. 
همچنیــن، بــا تقویــت تفکــر نقادانــه و پرســش گر،  بــذر اشــتیاقی در جــان و دلشــان کاشــته می شــود تــا بــا داشــتن 
ــان  ــرای سؤاالتش ــخی ب ــال پاس ــه دنب ــد و ب ــش ببرن ــرح درس را پی ــن ط ــای ای ــه فعالیت ه ــی، مجموع ــه ای ذهن برنام

باشــند.

شرح فعالیت:
با دانش آموزان وارد گفتگو شوید و برای آن ها توضیح دهید:

ــا  ــان هنره ــر، می ــن هن ــوان آن را جوان تری ــد و می ت ــراع ش ــتم اخت ــرن بیس ــل ق ــه در اوای ــت ک ــری اس ــینما، هن • س
ــای  ــون، دوربین ه ــر و ادیس ــرادران لومی ــه ب ــی ک ــد. از زمان ــم می گوین ــر هفت ــه آن هن ــن، ب ــر همی ــه خاط ــت و ب دانس
اولیــه فیلمبــرداری را اختــراع کردنــد تــا کاراکترهــای درون عکس هــا را بــه حرکــت درآورنــد، تــا هم اکنــون کــه 
ــه  ــی ک ــذرد؛ در حال ــال می گ ــد س ــش از ص ــم، بی ــا ببینی ــم در فیلم ه ــا را می توانی ــن اتفاق ه ــن و رویایی تری خیالی تری

ــر دارد. ــت بش ــه قدم ــی ب ــاً تاریخ ــی، تقریب ــون نقاش ــری همچ هن
)می توانیــد بــرای درک بهتــر دانش آمــوزان از ایــن تاریــخ و مســیری کــه ســینما طــی کــرده اســت، فیلم هایــی از تاریــخ 

اولیــه ســینما بــرای دانش آمــوزان بــه نمایــش بگذاریــد. تعــدادی از ایــن فیلم هــا در پیوســت معرفــی می شــوند.(
• در ایــن روزگار، مــا بــا ســینما ارتبــاط خیلــی نزدیکــی داریــم و هــر روزه فیلم هــا بــا عناویــن و موضوعــات مختلــف و 
قالب هــای متفــاوت از هــم، از پیــش چشــم مــا می گذرنــد. مــا زمانــی را بــرای تماشــای ایــن فیلم هــا می گذاریــم، هــر 
روز بــه آن هــا فکــر می کنیــم، درباره شــان بــا دیگــران حــرف می زنیــم و بــه بســیاری از ایــن فیلم هــا عشــق می ورزیــم. 

بنابرایــن، اگــر همــه خــوب فکــر کنیــم، در می یابیــم کــه آن هــا در زندگــی مــا نقــش مهمــی دارنــد.
ــط  ــه، وس ــید. در ادام ــره بپرس ــی روزم ــا در زندگ ــر فیلم ه ــت و تأثی ــاره اهمی ــا را درب ــر بچه ه ــه، نظ ــن  مرحل             در ای
ــینما و  ــاره س ــؤالی درب ــر س ــه ه ــد ک ــا بخواهی ــید. از بچه ه ــره بکش ــک دای ــینما و دورش ی ــید س ــه کالس بنویس تخت
فیلم هــا دارنــد، بپرســند. ایــن نمــودار خورشــیدی، کمــک می کنــد کــه دانش آمــوزان مجموعــه ســؤاالت گوناگونــی را 
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اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

کــه می تــوان مطــرح کــرد، کنــار همدیگــر ببیننــد و از زاویــه دیدهــای مختلــف بــا آن روبــرو شــوند. شــما نیــز می توانیــد 
ســؤاالتتان را مطــرح کنیــد.

ــینمایی،  ــای س ــینما، ژانره ــخ س ــم، تاری ــک فیل ــد ی ــل تولی ــینما، مراح ــت س ــاره ماهی ــد درب ــؤاالت، می توان ــن س ای

ارتبــاط ســینما بــا ســایر هنرهــا، مســائل پیرامونــی ســینما و یــا هــر ســؤال دیگــری کــه فکــر می کنیــد، باشــد. در ادامــه 
ــا  ــر آن ه ــؤاالت از نظ ــن س ــه مهمتری ــاره این ک ــر درب ــث و نظ ــه بح ــره ب ــار نف ــای چه ــد در گروه ه ــا بخواهی از بچه ه
ــه  ــک برگ ــی اش را در ی ــؤال اصل ــج س ــد پن ــوز بخواهی ــر دانش آم ــای کالس، از ه ــد. در انته ــتند، بپردازن ــا هس کدام ه
ــی  ــه فعالیت های ــه در مجموع ــد ک ــب کنی ــأله جل ــن مس ــه ای ــوزان را ب ــه دانش آم ــد. توج ــما بده ــه ش ــد و ب بنویس
ــان را در  ــاهدات و نتایج  ش ــند و مش ــود باش ــدی خ ــش های کلی ــخ پرس ــال پاس ــه دنب ــد، ب ــام دهن ــت انج ــرار اس ــه ق ک

ــد. ــت کنن ــوص یادداش ــه ای مخص دفترچ
ً با آن ها مواجه می شوید: تعدادی از سؤاالت مهم که احتماال

1- ما چرا فیلم می بینیم؟
2- یک فیلم چطور ساخته می شود؟

3- سینما چه تأثیراتی روی ما می گذارد؟
4- چه معیارهایی برای انتخاب یک فیلم خوب وجود دارد؟

5- چه عواملی در ساختن یک فیلم خوب مؤثر است؟
6- چرا هر کدام از ما به فیلم های خاصی عالقه داریم؟

7- چرا بعضی فیلم ها انقدر معروف و پرفروش می شود؟
8- آیا میزان فروش و شهرت یک فیلم نشان می دهد که آن فیلم، فیلم خوبی است؟

9- سینما چطور به وجود آمد؟
10- چه ارتباطی میان سینما و ادبیات وجود دارد؟

11- من چطور می توانم یک کارگردان یا یک بازیگر بشوم؟
و بی شمار سؤال دیگری که می توان در این حوزه مطرح کرد.

در پایــان، شــما لیســت ســؤاالت مهــم بچه هــا را داریــد و در جریــان دغدغه هــای دانش آمــوزان در ایــن حــوزه 
ــر  ــن تر درگی ــی روش ــا ذهن ــود، ب ــدی خ ــؤاالت کلی ــه س ــن ب ــت یافت ــا دس ــوزان ب ــن، دانش آم ــد. همچنی ــرار گرفته ای ق

می شــوند. بعــدی  فعالیت هــای 
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