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 طرایح  طوفان فکریبا استفاده از  ت آن است که ایده های داستان بازی خود را وق
کنید. همانطور که در آب ها حرکت یم کنید ، ما باید مسیر را برای مقصد نهایی 
ن شوید که در جزئیات اطراف  ن کنیم. در طول مسیر ، یم خواهید مطمی  خود تعییر

در مورد مقصد نیست  راهنما  خود کاوش یم کنید. همانطور که گفته یم شود ، این
وع یم کنید. جزئیات ، بلکه در مورد سفر است. همانطور که سفر ب ازی خود را شر

 .داستان شما تفاوت زیادی در جذابیت و هیجان دانشجویان شما ایجاد یم کند
 

ن  رای پاسخ به سواالت زیر کیم وقت بگذارید. ب شما موتور خالقیت برای تحریک  این می 
د:  ،به یاد داشته باشید  .طرایح شده اند  داستان شما چهار عنرص اصیل را در بریم گیر

 
 . اقدام، شخصیت و  پیکربندی،  یا تم مضمون

 
ی را انتخاب کنید و به تنظیم دوره ، پاسخ دهید. سپس به بخش بعدی سوال یا سواالت  مسیر

ی که بیشی  شما را به وجد یم آورد  "اکتشاف" بروید و جزئیات را بیشی  تعریف کنید. با مسیر
وع  به   شر

ً
های دیگر کنید و بعدا  برگردید.  مسیر
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   موضوع: اول مسی 
د؟  یم قرار  شما  توجه مورد  یک کدام.  کنید   نگاه نمونه موضوعات لیست به  یم بیشی   یک کدام  از  گیر

 . کنید   پیدا  خود  محتوای و  تاریخن  رویدادهای ، ها  رسانه ، کتابها   از  را  احتمایل موضوعات دانید؟
 

   پیکربندی: دو  مسی 
ن  درون در  ن  ، جهان کدام  ، شما  مضامیر  باشد؟ داشته وجود  تواند  یم محیط یا  شزمیر
 

   شخصیت: سه مسی 
 خواهند  کساین   چه دنیا  این در  شما  دانش آموزان اند؟ کرده  خلق را  شما  دنیای هایی  شخصیت نوع چه
فت یا  آموزان دانش به کمک  برای هایی  شخصیت چه بود؟  شوند؟ یم وارد  آنها  پیشر
 

   اقدام: چهارم مسی 
ید   چیست؟ آن بر  غلبه برای شما  دانش آموزان اصیل رگیر

ن
 تکمیل برای شما  دانش آموزان که  اهداف

 هستند؟ ماجراجویی  چه در  آنها  چیست؟     دارند  نیاز  آنها 
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 کردن  کاوش
 
ی که  اکنون  های ایده از . کنید   طرایح را  جزئیات که  است آن وقت ، اید  کرده  انتخاب را  مسیر
  ، ها  نام در  کاوش  رصف را  خود  وقت ، کنید   استفاده اید  کرده  ایجاد  باال  در  که  کیل

 
 و  ها  ویژگ

ه یا  کردید   گیر   اگر . کنید   احتمایل ارتباطات ن  جدید  مسیر  یک به ، دادید  دست از  را  خود  انگیر
  و  بروید 

ً
 . بازگردید  تازه چشماین  با  بعدا

 
 شخصیت: سه مسی   در  کاوش 

ن " هنگام را  هایی  شخصیت نوع چه  کردید؟  ایجاد " مسیر  تعییر
 (پادشاه ، دیوانه دانشمند ) افراد  -
 (کاوش  تیم ، امتیاز  حق) ها  خانه یا  اصناف/  ها  خانواده/  ها  گروه  -
 (بومیان ، دهقانان) مردم/  جوامع -
 (دولت ، کلیسا ) موسسات -
 : کنید   حل شخصیت هر  برای را  االت سو  این خاص طور  به
 شود؟ یم استفاده شخصیت این زماین  چه/  کجا   از -
ور  ، است قهرمان شخصیت این آیا  -  دو؟ هر  از  ترکیب   یا  شر
 مکرر؟ یا  یکبار  فریع؟ شخصیت یک یا  است اصیل شخصیت یک این آیا  -
د؟  یم جای بزرگی   داستان در  پسند  داستان این چگونه چیست؟ شخصیت این زمینه پس چه-  گیر
 چیست؟ او  ضعف و  قوت نقاط-
 ارتباط آنها  با  یا  کند   یم برقرار  ارتباط اید  کرده  ایجاد  که  دیگری های شخصیت با  شخصیت این چگونه -

 کند؟  یم برقرار 
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 اقدام: چهار  مسی   در  کاوش 
  شود؟ ادغام شما  داستان در  تواند  یم که  آید  یم بوجود  شما  کالس  در " مشکالی  " چه-
ی نوع چه-  ، مثال عنوان به باشد؟ داشته وجود  شما  داستان موضوع در  تواند  یم درگیر

ی  مواجهه ، اکتشاف هنگام در  شدن گم  ، منابع کمبود   است ممکن آینده به مربوط های درگیر
ی. باشد  تهاجیم بیگانه نژاد  با   باشد  خانه اهایل شامل است ممکن غری   داستان یک در  درگیر
ن  که   مار  نیش ، کنند   اهیل را  زمیر

 
اندازی یا  ، زنگ  . کند   تیر

 دهند  انجام باید  خود  کالس  در  موفقیت برای شما  آموزان دانش که  معمویل کارهای-
 (تست برریس ، برداری یادداشت ، واژگان کلمات) چیست؟

 وظایف/  ها  ماموریت. کنید   متصل اید  کرده  لیست باال  در  که  وظایفن  به را  خود  تم -
 ، مثال عنوان به) چیست؟ دهند  انجام توانند  یم شما  داستان های شخصیت که  ای خالقانه
ن =  واژگان کلمات  آموزش=  آزمون برریس ؛ کاوی  داده=  برداری یادداشت ؛ کد   شکسی 

 (ماموریت
وری غیر  مهارتهایی  چه- ی به که  هستند  رصن  به) افزایند؟ یم شما  آموزان دانش کیل  یادگیر
ی استعدادهای از  استفاده ، آوری فن تجربه ، مثال عنوان  عالقه مورد  موضوع در  کاوش  ، هین

 (بیشی   عمق در 
ک گرویه  کار   فکر -  کوچک  های گروه  در  توانند  یم را  هایی  گروه  چه شما  آموزان دانش. مشی 
 نفره چهار  های گروه  ، مثال عنوان به) معدل؟ سطح عنوان به کالس؟  عنوان به دهند؟ انجام

 
 

 جی   در  همه ؛ کند   یم ایجاد  را  خود  پرچم کالس  هر  ؛ کنند   یم ایجاد  را  محتوا  از لگو  نمایندگ
فته ممکن" معادله حل برای دهم کالس  پیشر  یم کار   گذشته  سال آموزان دانش از  شیعی  " غیر
 (کنند
 


