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شناخت عناصر داستان 
مناسب برای پایه های چهارم تا ششم 

حوزه های درسی: فارسی، نگارش،  داستان نویسی
سیده سارا حسینی، معلم و تسهیل گر

توضیحات برای تسهیلگر:  
ایــن فعالیــت در حکــم مقدمــه ای بــرای آشــنایی دانش آمــوزان پایه هــای چهــارم تــا ششــم بــا عناصــر داســتان اســت. می توانیــد ایــن 
ــرگ  ــد و در کارب ــخیص دهن ــتان را تش ــزای آن داس ــه اج ــد ک ــا بخواهی ــد و از آن ه ــا بدهی ــه بچه ه ــتان ب ــک داس ــراه ی ــه هم ــرگ را ب کارب
بنویســند، می توانیــد از خــود بچه هــا بخواهیــد کــه داســتانی کوتــاه بنویســند و بعــد عناصــرش را براســاس کاربــرگ مشــخص کننــد 
و یــا می توانیــد از ایــن فعالیــت بــه عنــوان فعالیــت تکمیلــی کتــاب نــگارش اســتفاده کنیــد )مثــا در صفحــات ۱۴ و ۲۲ کتــاب نــگارش 

پنجــم، فعالیت هــای مشــابهی را خواهیــد دیــد(. 
درنهایــت پیشــنهاد می کنیــم کــه به تدریــج هریــک از ایــن عناصــر را جداگانــه و بــا توضیحــات بیشــتر در کاس مطــرح کنیــد تــا فهــم 

بهتــری از آن هــا پیــدا کننــد. 
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عناصــر داســتاِن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )عنوان داســتان 
را بنویســید.(

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت

صحنه )داستان در کجا اتفاق می افتد؟ در چه زمانی؟(

کشمکش )شخصیت اصلی داستان باید چه مشکلی را حل کند؟ چه بحرانی برای او پیش می آید؟(

ــات  ــر جزئی ــدون ذک ــی و ب ــب زمان ــه ترتی ــی را ب ــات اصل ــد؟ اتفاق ــی می افت ــه اتفاق ــکل چ ــل مش ــیر ح ــرح )در مس ــا ط ــگ ی پیرن
بنویســید(.

درونمایه یا ِتم )ایده ی اصلی پشت این داستان و موضوع آن چیست؟ در یک جمله بنویسید(.

در  )اگــر  فرعــی  شــخصیت های  یــا  شــخصیت ها  بقیــه ی 
ببریــد(. نــام  را  آن هــا  دارنــد،  وجــود  داســتان 

شــخصیت ها )کاراکترهــا(ی اصلــی )وجــود چــه کســی/ کســانی 
در داســتان مهــم اســت؟(

http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
mailto:baztabschool%40info.ir?subject=
http://www.baztabschool.ir 
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