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 *مقدِّمه:

انسان ها علم رياضي را به عنوان مادرعلوم نام برده اند.زبان منطقي رياضي موجب شده است تاسايرعلوم آن 

آن هرانساني كه روي كره رادرحوزه ي مطالعاتي خود به كار بگيرندو ازاصول ومفاهيم آن استفاده بكنند.فراتر از

 .گيرد مي  م بهرهعل ازاين وياغيرمستقيم باشد،مستقيم مي زندگي مشغول زمين،  ي

هرگوشه ي اين زمين ازروي معادالت وفرمول هاو موضوعات هندسي آن به زينت خلق،آراسته است.وخيلي از 

ي آن، برهرفردي )فراگيري(الزم امور و شئون معاش و زندگي انسان ها با اين علم درارتباط است پس يادگير

طالعات وتحقيقات درخصوص خصايص فراگيران سيرم باگسترش. شود آموخته علم نحواحسن،اين  است تا به

درهرسني وموقعيّت سني، آن طرز تلقي وتفكّر،كه كودك مينياتوربزرگسال تصورمي شدواويك ضبط صوتي براي 

آمد، به كلي مردود وداليل رد آن بامنطق واستدالالت  حفظ ونگهداري مطالب ومفاهيم آموزشي به حساب مي

 –عقلي و علمي به جهانيان اعالم كردندوآموزش وپرورش دنيا با اين ديدگاه جديد دراهداف و امرياددهي 

 به ومدارس ها كالس بافت وتغيير درسي كتب ومحتواي ارزشيابي ، تدريس هاوفنون يادگيري،روش

 .كاربستند به تغييروتحوّل اين راجهت خويش امكاناتو وشرايط.گماشتند تجديدنظرهمت

 مناسب،به امكانات  ديدگاه جديد،فراگير رامحورتمام فعّاليّت هاي كالس وآموزشگاه مي داندكه درشرايطي با

  درمحيط آموزشي خصوصاًدركالس درس ،با مشاهده ي مستقيم ودست كاري اشياءبپردازدودراثر فعّاليّت

 مش،به كشف وتوليدمفاهيم واصول علمي دست يابد.راهنمايي ونظارت معلّ

 * ضرب:

زوج  درضرب، ذهن بشري به اين جارسيده است كه هرجفت شيء كه ترتيب نوشتن درآن اثرداشته باشد،رايك

 –مريوان مي دانند.زماني كه ازمريوان به تهران سفري بكنيدجلواتوبوس روي تابلويي نوشته اند) مرتّب
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 –تهران يوان به تهران درآن لحاظ شده است.ويابرعكس ازتهران به مريوان برگرديد.)(يعني ترتيب ازمرتهران

(.كه اين نوع ترتيب نوشتن خودش يك زوج مرتب را مي رساند.كه اولّي رامؤلفه ي اوّل ودومي رامؤلفه انمريو

 (نوشته مي شود. x  و  y)  كه به صورت x  و  y مانند.نامند مي  ي دوم

 براي تدريس درس رياضي:* روش هاي مناسب 

به تعدادمعلّميني كه دركالس درس مشغول انجام وظيفه هستند،روش تدريس وجوددارد.امّا ازميان اين روش 

ها،روشي مناسب است كه برمبناي علمي استوار باشد.وازيكي از ديدگاه هاي جديدتعليم وتربيت وروان شناسي 

                                                   تبعيّت نمايدكه به دوموردجديدآن اشاره مي شود:

اگر دانش آموز درموقعيت يادگيري قرارگيرد،ذهنش بيشتر به كار (:حسي -اي مكاشفه:)شهودي روش  -1

مي افتدو با دريافت يك كليّت ازهر چيزي، به شناسايي اجزاء مبادرت مي كند.كه دراين جا،اصل 

،يادگيري فراگير را تسريع مي نمايد. مانندمعرّفي اشكال هندسي مشابهت،مجاورت،تضاد وكليّت هاي؛

 (نظريه ي گشتالتودستورمحاسبه ي محيط ومساحت آن.)

كودك همراه باشد،  بامشاهده ي مستقيم وتجربه ي هرچه مفاهيم علوم مخصوصاً رياضي،روش فعّال: -2

منطق ،ترخواهدبود.زيرا به نظرپياژهاودرذهنش صحيح تر،آسان تروپايدار دانش ويادگيري ساختار شكل د هي

              اين روش هم به صورت فردي وهم گروهي قابل اجراست.است. عمل مقدّم برمنطق تفكّر

 * كاري كه الزم است انجام شود:

درگذشته رسم بر اين بودكه قبل ازآموزش مفهوم ضرب و خواص آن،فوراًجدول ضرب رادراختيار فراگيرقرار مي 

 سهمگين جوالنگاه اين از  اين كه  فشاروتهديد،او رابه حفظ كردن آن وا مي داشتند.فراگير هم براي دادند و با

(.و ص –)رسول اكرم          .است الحجر في كالنقش دركودكي علم چون.كرد مي حفظ را جدول يابد،آن نجات

وطي بدون كم وكاست، پس مي بايدآن قدر جريمه وتنبيه را تحمّل مي كرد،يا ناچاراً آن را دركالس عين ط

داد.حاالتقريباً اين شيوه ي كار)الحمدُللّه...(منسوخ وكهنه شده است. براي تدريس ضرب شايسته است ازمفهوم 

آن بااستفاده از ضرب هاي اساسي ساده)مفهوم افرازي(شروع كرد.كالس راآماده مي كنيم.وسايلي 

يك كيسه و.... ويامكعب هاي كوئيزنز،چرتكه هاي آموزشي مانندگردو،شكالت،بيسكويت ويامقداري نخودولوبيادر
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و...  11ويا 12 كه خواهيم مي  ومقداري مهره و... جلودست فراگيران روي ميز گروهي ريخته مي شود وازهرگروه

 مي داده  تايي درست نمايند.به گروه هافرصت 33ازاشياءرابشمارندوجُداكنند.بعدتا مي تواننددسته هاي 

م كارخودرابيان كنند.گروه .... هركدا كه خواهيم هامي ازگروه.بزنند حرف  وباهم كارخودفكركرده ي شودتادرباره

تايي  3تا.... داشتيم.دسته هاي  21كارخودرا شرح دهيد.گروه بيان كندكه:ماكاركرديد؟ شماچه

د،بازبان ساده سعي كنن  ،شد تمام ،حرفشان انتخابي هاي گروه بعدوقتي.تايي 3 ي دسته  4  كرديم.شد درست

تا،  21سه تامي شود  4 تا. بازهم ساده ترمي خواهيم، تابگويند 12شود مي تايي3 ي دسته  4  تربگوييدگروه...:

مجسم،آموزگارشكلي پاي تابلو مي كشد.كه بچّه هاگروهي   بعدازمراحل تدريس مجسم در باال،در مرحله ي نيمه

 كاغذ برگ  يك  يا دردفترو را شكل آن. بينند مي چه كهبگويند  خوب به آن نگاه كنند.و بعد در يك جمله

 ندو حرف گروه خود را بنويسند.بكش گروهي

 *يادگيري ضرب ازراه بازي:

بازي تفكّروزندگي، كودكان است،مي توان يادگيري مفاهيم رياضي هم درقالب بازي به آنان ياد وآموزش 

 ها بازي   ،فرگيران ازاهداف اصلي درس خارج شوند.اين خانم دكتر گويا داد.امّابازي درحدّي نباشد،كه به قول

 :شامل

 روي وهمچنين... و 1× 7ويا  4× 3  * كارت هايي ازكاغذمقوّايي بريده وروي آن ضرب هاي اساسي مثالً

 درحياط آنان.كنيم مي ازجلوآويزان آموزان دانش گردن به.شود مي نوشته ها ضرب آن حاصل ديگري كاغذهاي

ان ازپشت دانش آموزان هم تو كارمي اين.خودبرسد حاصل به بگردندتاهرضرب بايد اي دايّره يك درداخل مدرسه

 آويزان كردوآنان همديگرراهدايت كنندتاهركس به ضرب وحاصل خودنزديك شوند.

*براي اسم هرنفر،يك ضرب وحاصلش، اسم گذاري جديدبكنيد.ووقتي درحضوروغياب به آن اسم رسيديد دانش 

ل را بيان كندوياهروقت اوراصداكرديد اواسم جديدخودرا بگويد.اين كار نام گذاري ادامه مي آموزضرب وحاص

 .سازد مي      يابدتايك دور جدول ضرب كارشودآن هم درقالب يك سرگرمي وكالس را ازحالت يكنواختي خارج

  درآن آموزراهم انشد ومكاني وعرفي ديني وصورت كنيم تشريفاتي راهم نامگذاري مراسم اصالً توانيم مي  

 .كرد لحاظ
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قدم بپردواين روند را  2 * مسابقه ي پرش در حياط مدرسه براي دانش آموزان، تشكيل دهيم.كه هركس اوّل

 ادامه           قدمي راانتخاب كند و كار را 3ونفرديگر.است پريده تايي 2ادامه دهد.بعدخودش حساب كندچند

 احمد مثالًمن.بنويسد وگفتاري رياضي بازبان ضرب يك صورت وبه.دخودرادرنظربگير هاي قدم 33دهدوتعداد

 6× 3=21تارابپرم .وداريم: 21قدمي كه مي شود 3 تا 6 توانستم... ازگروه

*باخميرمجسمه سازي ،فراگيران شكل دلخواه بسازند.وضرب آن رادريك جمله بگويند.وياروي يك محورنشان 

 دهند.

 .بزرگوارم  * وديگرعشـــــــق وخلّاقيت همكار

 *آياجدول ضرب حفظ شود؟

درتدريس مفهوم ضرب وخواص آن، اگرمراحل قدم به قدم جلورفته باشيم دانش آموز آن رايادمي گيرديعني 

.اين درنگ كردن فراگير،نشان دهنده ي،ارائه ي دهد مي  طوطي وارفوراًجواب نمي دهدبلكه باكمي تامل جواب

پنج  3تا باشد سه دسته يعني  5تصويركندكه اگر در هردسته استدالل وكاربردمنطق ضرب مي باشد.و 

راراحت جواب مي دهد. همان طوركه ازمعني حفظ برمي آيد،يعني نگه داري ومواظبت ازچيزي  3× 5تا.وضرب

 پس.دارد مغايرت انسان  بدون كم وكاست وبدون تغيير وتحوّل،كه باذهن وفكرسيّال وتفكّرانتقادي وجستجوگري

 .نيست وارصحيح طوطي صرف حفظ
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 مقدمه

 تدريس هاي روش نگرفتن كار به ما، كشور در خصوصاٌ پرورش و آموزش نظام در اساسي و مهم مشكالت از يكي

 عالقه آموزان دانش و نيست خورداربر مطلوب سطح از آموزشي كيفيت سبب همين به. است آموزش در نوين

 ادبيات در تدريس نوين هاي روش با معلمان آشنايي عدم آن دالئل از يكي. دهند نمي نشان تحصيل به زيادي

 .است فارسي

 به روز بشر اطالعات كه است آن از حاكي مختلف هاي حيطه در گوناگون تحقيقات و علوم افزون روز پيشرفت

 جديد هاي يافته استفاده از ناچار بشر فرد هر امروزه.آيد مي دست به جديدي طالبم و يابد مي افزايش روز

 . است

 استفاده روش كدامين از آموزشي موقعيت كدامين بدانددر بايد و باشد آشنا تدريس مختلف بايدباروشهاي معلم

 ونقد فارسي ادبيات در يستدر نوين هاي روش به گذرا و كوتاه است نگاهي آمد، خواهد مقاله دراين آنچه. نمايد

 .شود مي ارائه پيشنهاداتي پايان ودر آمده بعمل گيري نتيجه سپس. آمد خواهد ميان به سخن آن
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 هاي توانايي و واژگاني گستره لحاظ به اسالم، دوم زبان و دنيا كهن و غني هاي زبان از يكي عنوان به فارسي زبان

 بلند معاوني و دوستي مفاهيم انتقال براي شاياني ارزش از و دارد جاي دنيا مهم هاي زبان رديف در خود،

 و تحقق در ها ملت ساير و جوار هم ملل دوستي پيوند ايجاد در گمان بي امروز فارسي زبان. است برخوردار

 توجه است توانسته پيش از بيش و كند، مي ايفا بسزايي نقش ها تمدن و ها ملت وگوي گفت طرح گيري شكل

 كرده تشويق زبان اين با دوستي پيوندهاي و روابط ايجاد در انديشيدن به را آنها و كند جلب خود هب را جهانيان

 و فرهنگي پيشرفت در سبب همين به ، شده دنيا مختلف ملل بين ارتباط برقراري دار عهده كه فارسي زبان. است

 و علمي، ادبي، فرهنگي، هاي بهجن از اگر پس.است بوده تأثيرگذار كشورها و ملل ساير هاي زبان در هنري

 .گردد مي محسوس فارسي وادبيات زبان آموزش ضرورت بنگريم، قضيه اين به جهاني كهن هاي تمدن

 سوم ابتدايي در فارسي زبان اموزشي ي برنامه كلي هاي هدف

 با يي اشنا-3ني معا و  نمادها ي حوزه گسترش-1معيار فارسي زبان مختصربا  يي اشنا-2    شناختي حيطه

 اعتقادي مسائل با اشنايي-5زبان هنري جلوهاي با مختصر اشنايي-4ها  ان تفاوت درك و ونوشتار گفتار

 زبان قالب در هنري و علمي ملي.سياسي.اجتماعي

  

 عاطفي ي حيطه

 كشور وملي فرهنگي.اعتقادي مباني -:به نسبت مثبت ونگرش قه عال وتقويت پرورش ايجاد( الف

 لعه مطا-ان وتحسين سخن زيبايي هاي جنبه-ونوشتار ر گفتا قالب در وافكار عواطفو. ت احساسا بيان-

 وعواطف احساسات تلطيف(ب

 سوم باتدايي فارسي وادبيات زبان تدريس نوين هاي روش

 اين از هدف. بخشد مي خاص ويژگي را معلم تدريس هاي روزروش با وهمگام فعال  تدريس روش از استفاده

 به بخشيدن وغنا كالس در آنها واستفاده فارسي وادبيات زبان تدريس نوين روشهاي با انمعلم آشنايي مقاله
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 اسالمي عزيز ميهن وپرورش آموزش كيفيت اعتالي به وخدمت معلمان آوردن ر با اي وحرفه دروس محتواي

 . شود عهمراج …و يادگيري راههاي وآموزش1۲۲۲ تدريس الگوهاي كتابهاي به بيشتر اطالعات براي. ميباشد

 همياري طريق از يادگيري -۱ 

 كنند اقدام يادگيري به همياري طريق از و گروهي صورت به تا  دهند فرصت آموزان دانش بايدبه معلمان

 از ناهمگن آموزي دانش هاي گروه آن در كه است آموزشي چهارچوب يا قالب يك همياري طريق از يادگيري.

 .پردازند مي ليتفعا به و شوند مي داده شكل معلم سوي

. است ذهني عالي هاي فعاليت به دستيابي همياري طريق از يادگيري تدريس الگوي كاربست از نهايي هدف

 عناصر اين. گروهي پردازش و اجتماعي هاي مهارت چهره، به چهره تعامل فردي، مسئوليت مثبت، همبستگي

 از ياگيري اين، بر افزون. سازد مي رها هايش موختهآ مورد بي تكرار از را آموز دانش و صرف سخنراني از را معلم

 كارگروهي، چون هايي موقعيت در بتوانند يادگيرندگان كه آورد مي پديد را هايي فرصت همياري طريق

 طريق از يادگيري آموزش براي گوژي سينر.  شوند موفق كار تقسيم و اثرگذار هماهنگي ايجاد ارتباطات،

 دهد مي ارائه را روش چهار همياري

 تلقي طرز سازي روشن طرح(ث عملكرد قضاوت طرح(ج گروه اعضاي تدريس طرح( ب گروه كارايي طرح(  الف

 همياري الگو اجراي مراحل

 متنوع و گوناگون مختلف، هاي توانايي و اطالعات داراي كه ناهمگن هاي گروه. گيرند مي شكل ها كروه ابتدا -2

 مي يادگيري كارآمدشدن باعث گروه افراد تفاوت همياري، طريق از رييادگي در. بود خواهند مؤثرتر هستند،

 نمي ختلف هاي گروه مثال كنند مي تدوين را قوانيني آموزان دانش كمك به معلم ها گروه تشكيل از پس. شود

 .كنند صحبت همديگر با توانند

 پايان در آموزان دانش از كه انتظاراتي درس، مهم هاي هدف ي درباره دقيقه 25 حدود معلم مرحله اين-1

 .كند مي صحبت دارد توضيح به نياز كه درس اصلي مطالب و دارد وجود جلسه



 

پیشنهادات بصورت جداگانه و  5شاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این فایل فقط برای ماین 

لمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید هزار تومان به سایت ع 5قابل ویرایش با قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

11 
 

 فعاليت يا و مطالب روي مشخص زمان يك در كه شود مي داده فرصت آموزان دانش به سوم ي مرحله در -3

 ضمن ها گروه در حضور با معلم. كنند كار و تمرين خود هاي گروه در شده گذاشته آنها اختيار در كه هايي

 .دهد مي انجام را الزم هاي راهنمايي ارزشيابي

 مختلفي هاي روش ها گروه كار نمايش براي. شد خواهد گذاشته نمايش به ها گروه كار نتايج مرحله اين-4

 تصوير به نقاشي يا نمودار نوشته، صورت به مقوا يا برگه يك روي را خود كار نتايج گروه هر ”مثال دارد وجود

 گيرد قرار ها گروه ساير نقادي و ديد معرض در و شده نصب كالس ديوار يا تابلو روي ها برگه اين و درآورده

 براي. دهد مي قرار ارزشيابي مورد را ها گروه كار معلم است ارزشيابي ي مرحله كه مرحله آخرين در -5

 براساس و نمود تدوين ارزشيابي براي ارهاييمعي ها گروه كمك با و گرفت كمك ها گروه از توان مي ارزشيابي

 .بپردازند( خودارزشيابي) خود كار از ارزشيابي به توانند مي ها گروه خود حتي معيارها اين

 ( نقش ايفاي) اي نمايشنامه ي شيوه -۲ 

 به ياز،ن تدريس ي شيوه اين. كنند مي اجرا نمايشنامه صورت به را موضوعي آموز دانش چند يا دو شيوه اين در

 آن از ضرورت به نظر، مورد آموزشي محتواي به بنا تواند مي معلم بلكه ندارد؛ بازيگري خاص هاي مهارت

 ،ارتباط آن وبازيگران نمايش با آموزان زبان كه است اين نقش ايفاي ي شيوه مهم هاي گي ويژ از. كند استفاده

 وتوجه حواس ،تمركز دقت طريق، اين به. كنند يم مشاهده را نمايش مراحل هيجان، وبا كنند برقرارمي عاطفي

 رويي كم با مقابله براي شيوه اين چنين هم. گيرد مي انجام وموثرتر بهتر ويادگيري يابد مي افزايش مطالب به

 . است مفيد بسيار دارند، تري كم مشاركت آموزي زبان كار در كه آموزان زبان برخي بودن وخجالتي

 گروهي بحث ي شيوه-۳

 وبراي دارد كاربرد پايه سطح از باالتر سطوح براي ، است محور شاگرد تدريس ي شيوه يك اساسا كه  شيوه اين

 ، پيشرفته متوسط سطح در وشنود گفت هاي جلسه براي مثال. نيست مناسب چندان ابتدايي ي دوره شاگردان

 كنند صحبت هم با آموزان زبان دهد مي واجازه ماند مي صحنه كنار در معلم شيوه دراين. دارد بسيار فوايد

 معلم چون ؛ است دشوارتر ديگر روش هر از روش اين اجراي دهند مي پاسخ آنان هاي سوال به گاهي وفقط

 گفت كالس كردن اداره. شوند كالس وارد قبلي آمادگي با نيز آموزان وزبان باشد مسلط روش به بايدكامال

 شود مي وبدل رد كه اطالعاتي ي باره ودر كنند شركت وگو تگف در آموزان زبان ي همه كه نحوي به وشنود
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 زبان يآموزش برنامه موفقيت به تواند مي اي مشاوره روش زمينه اين در. است مشكل دهند،كاري نشان ،عالقه

 .كند زيادي كمك فارسي

 نوآفريني يا پردازي بديعه الگوي-۴ 

 خالق بيان به آنها وهدايت آموزان دانش يگشاي مشكل ظرفيت پرورش باعث كه تدريس الگوهاي از يكي

 است پردازي بديعه الگوي. شود مي معقول وغير عاطفي بعد به توجه طريق از عقلي جديد هاي انگاره وگسترش

 انشاء تدريس براي اكثرا الگو ازاين.  شود مي تبديل آگاهانه جريان به استعاري فعاليت ي وسيله ،به الگو اين در

.  جديددارد چيزي خلق براي ذهني تصورات پرورش به نياز ديگري درس هر از بيشتر زيرا. شود مي استفاده

 مي مسائل حل براي جديد هاي راه ايجاد و مرسوم قواعد سد شكستن پردازي بديعه يا نوآفريني اساسي هدف

 براي ناسبم راهي پيداكردن و قبلي ذهني هاي زمينه شكستن براي افراد به كمك منظور به روش اين. باشد

 توصيف اول گام: از است عبارت الگو اين درتدريس گام شش. باشد مي موضوع به جديد طرز به انديشيدن

 قياس پنجم ،گام فشرده تعارض چهارم گام شخصي، قياس سوم ،گام مستقيم قياس“ دوم ،گام جديد وضعيت

 اوليه وظيفه مجدد بررسي ششم وگام مستقيم

 استقرائي تفکر الگوي – ۵

 ارائه كشورها فرهنگ مثل خاصي قلمرو در اطالعات از اي مجموعه آموزان دانش به معلم الگو اين اساس اين بر

 ومورد جديد شناختي فعاليتهاي تجربه، كسب براي آموزان دانش آمادگي درك معلم اصلي وظيفه. دهد مي

 كنند مي دهي سازمان خود مغز رد را اطالعات آموزان دانش است جديد موقعيت در تجارب  دادن قرار استفاده

 كار جديدبه موقعيت در را خود هاي آموخته وسپس دهند مي ارتباط يكديگر به آنرا در مستتر ومطالب نكات

 دهند مي وتعميم گرفته

 استقرائي تفكر الگوي.  پردازد مي يي آشنا نا هاي پديده وتوضيح سازي فرضيه گويي، پيش به وسيله وبدين

 ودست آورند در مفاهيم شكل به كنند بررسي دقت به آورند گرد را اطالعات آموزان دانش كه شود مي موجب

 تكوين در را كارآمدتري توانايي شيوه اين از منظم استفاده با آموزان دانش.  بگيرند ياد را مفاهيم آن با ورزي

 تدريس براي استقرائي تفكر الگوي.  افزايند مي اطالعات به نگرش در خود اندازهاي چشم وبر يابند مفاهيممي

 كلمات، ومعاني زبان منطق، به وتوجه شده تدوين آموزان دانش به مفاهيم آموزش وهمزمان مفهوم تكوين
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 دومي مفهوم تكوين آن نخستين. دارد الگووجود اين در تدريس ي شيوه سه.دهد مي پرورش را دانش وماهيت

 -1 گيري فهرست -ا: اول مرحله. باشد مي گام سه رايدا شيوه هر.  است اصول كاربرد وسومي تفسيرمطالب

 استنباط -3 روابط كشف-1 شاخص هاي جنبه تعيين -2: دوم مرحله               دهي عنوان -3 بندي گروه

 پيشگويي تصديق-3 پيشگوييها توضيح -1 نتايج پيشگويي-2: سوم مرحله

 انشاء تدريس در مغزي يورش روش -۶ 

 كه است اين قصد ، آموزش نوين رويكردهاي در) .ع( باقر محمد امام. است عبادت اتبمر ترين عالي ، تفكر

 نوين وتربيت تعليم هدف.  سازد آماده ، آينده اجتماعي فضاي در نزديكي براي را آموزان دانش پرورش و آموزش

 .است مسأله حل ايبر يادگيرندگان همه توانايي سطح ارتقاي ، پيشرو وپرورش آموزش پيشگامان آراي بروفق ،

 روش اين. دارد جهاني كاربرد و بوده مشاوره و فكري هم جلسات برگزاري هاي شيوه ترين شده شناخته از يكي

 به را مساله حل مغزي بارش روش با آموزان دانش دادن آموزش. است فرد به منحصر ويژگيهايي و مزايا داراي

 و مفاهيم يادآوري براي اي وسيله عنوان به تواند مي مغزي شبار روش. » برد مي باال آنان در اي خالقانه نحو

 .كند مي كمك يادگيرندگان به مسئله حل براي نياز مورد اصول

 نتيجه

 و علمي استوار هاي پايه بر آن اتكاي و آموزشي گوناگون هاي روش پويايي كه نيست پوشيده نظران صاحب بر

 مسئله اين و دارد عمده تأثير آموختگان، دانش فراگيري حسط ارتقاي و يادگيري رشد جريان در شده، حساب

 .است نوين هاي شيوه كارگيري به و طراحي و تدوين در حوزه اين كارشناسان و متخصصان تالش نيازمند

 آينده براي آموزان دانش نيز ما مدارس در كه آنجا از.  است جديد هاي يافته استفاده از ناچار بشر فرد هر امروزه

 هاي شيوه از استفاده يعني ضرورت اين يابد مي تغيير نيز كتابها محتواهاي و مطالب ساله هر و شوند مي تربيت

 در خصوصاٌ پرورش و آموزش نظام در اساسي و مهم مشكالت از يكي.   شود مي احساس بسيار كارا و نو،جديد

 تواند مي تدريس مختلف هاي روش با شنايي آ.است آموزش در نوين تدريس هاي روش نگرفتن كار به ما، كشور

 كه بطوري كند مهيا صحيح ارتباطي مجراي يك از آموزان دانش با منطقي و متقابل خورد بر جهت اي زمينه

 در تدريس نوين هاي روش به گذرا و كوتاه نگاهي ، آمده  مقاله دراين آنچه.  باشد داشته منطقي تفكر همواره

 بديعه الگوي گروهي، بحث ي شيوه اي، نمايشنامه ي شيوه ، همياري ريقط از يادگيري جمله از فارسي ادبيات
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 معلمين واستفاده توجه مورد آنكه اميد. باشد مي استقرائي تفكر الگوي مغزي، يورش روش نوآفريني، يا پردازي

 . شود واقع گرامي

 پيشنهادات

 ارتباط براي فراواني هاي وقعيتم آن در كه كند طراحي اي شيوه به را خود تدريس هاي روش بايد معلم -2

 .شود بيني پيش زندگي با دروس

 .است مؤثر بسيار ۲۲۲و كاست نوار و اساليد و دي سي و فيلم قبيل از آموزشي كمك وسايل از استفاده -1

 فرهنگ و ادبيات و زبان حوزه در اطالعات ترين تازه و آخرين از استادان و ن معلما علمي سطح بردن باال -3

 ،ايران

 كنند استفاده تدريس جديد هاي روش از زبان اين دادن ياد بهتر و آموزان دانش سطح ارتقاي جهت معلمان -4

. 

 معلمان ي گسترده وحضور فعال شركت با تدريس فعال الگوهاي ي جشنواره اجراي -5

 كتابخواني مسابقات وبرگزاري معلمان به نوين تدريس هاي روش كتابهاي و منابع معرفي -6
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 موضوع پیشنهاد :

چگونگی استفاده از روش بحث گروهی برای دروس 

 سوم ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

پیشنهادات بصورت جداگانه و  5شاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این فایل فقط برای ماین 

لمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید هزار تومان به سایت ع 5قابل ویرایش با قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

15 
 

 

 

 مقدمه

 معلم عهده بر كالس هاي فعاليت عمدتا كه  سخنراني روش مخصوصا تدريس ديگر هاي روش خالف بر     

 به روش اين كنند مي شركت كالس فعاليت  در فعال طور به آموزان دانش  گروهي بحث روش در  است

 با و كنند توجيه را خود هاي انديشه و عقايد كنند  بيان را خود  نظرهاي نقطه تا كند مي كمك يادگيرندگان

 .شوند آشنا  ديگران  اعتقادات  و نظرها

 و تحمل ايجاد  و  مختلف  هاي انديشه ارزشيابي نظير آموزش هاي هدف يافتن تحقق براي روش اين       

 پيچيده  و مفاهيم فهم و  درك  در روش اين  نيز و است ۣ  روش بهترين ديگران عقايد با برخورد در بردباري

 . دهد مي ياري را يادگيرندگان

 گروهي بحث انجام مراحل

 موضوع انتخاب:  اول مرحله

 :گردند مي  تقسيم  دسته دو  به  گروهي  بحث  هاي موضوع

 همگان توافق مورد هاي موضوع(  الف 

 انگيز بحث هاي موضوع ( ب 

 : همگان توافق مورد هاي موضوع(  الف

 كه عرض و طول مباحث مانند ندارند نظر اختالف ها آن درباره آگاه افراد كه همگان توافق مورد  هاي موضوع 

 . است بديهي ها آن جواب

 : انگيز بحث هاي موضوع(  ب
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 چند هر دارد آن درباره مختلفي عقيده  كس هر و نيست همگان توافق مورد سادگي به دوم نوع هاي موضوع  

  در  توان مي هم اول نوع موضوعات برخي از اما است گروهي بحث براي موضوع بهترين انگيز بحث  هاي موضوع

 . كرد استفاده گروهي  بحث

 

 مي فرصت آموزان دانش كه است اين همگان توافق مورد هاي موضوع درباره گروهي بحث فوايد از          

 مطلب همان درباره را ديگران اظهارات و كنند بيان ديگران براي واضح و روشن طور به را خود عقايد تا يابند

 امكاني چنين اگر زيرا نيست مطلب حقيقت به رسيدن هدف انگيز بحث هاي موضوع پيرامون بحث در بشنوند

 .رسيدند مي حقيقت آن به قبال ديگران داشت وجود

 تحرك پر و فعال را گروهي بحث جلسات و كنند مي يادگيرندگان به را كمك بهترين موضوع ينا حال اين با   

 سازند مي

 انگيز بحث موضوعات با گروهي بحث فوايد

 در يادگيرندگان مشاركت ميزان نتيجه در و عالقه سطح گروهي بحث جلسات در انگيز بحث موضوعات طرح -2

 دهد مي افزايش را گروهي  فعاليت

                               سازد مي  آورده بر را گوناگون و مخالف نظرات با مقابله به آموزان دانش يازن -1

 .برد مي باال را اموزان دانش فهم و درك سطح -3 

 بحث براي مشترك زمينه يافتن

 اين كند آماده بحث براي مشترك زمينه يك ايجاد براي را آموزان دانش معلم است  الزم  گروهي  بحث در  

 از بازديد علمي گردش,  فيلم نمايش,  مقاله مورد يك,  كتاب از فصل يك خواندن از استفاده با توان مي كاربران

 . داد انجام كارخانه يا موزه يك
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 گروهي بحث در آموزش هاي هدف بيان

 قبل معلم باشد مي ممعل مهم اقدامات از ديگر تدريس روش هر مانند گروهي بحث در آموزش هاي هدف بيان 

 جريان, ها هدف بيان دهد مي قرار اموزان دانش اختيار در را بحث جلسه آن اموزش هاي هدف بحث آغاز از

 مي جلوگيري بحث ماندن نتيجه بي و افراد انرژي رفتن هدر از و دهد مي سوق بحث از گيري نتيجه به را بحث

 كند

 

 و بحث گيري شكل جريان به كار اين است ضروري نيز زماني محدوده يك تعيين, اموزشي هاي هدف بر عالوه

 قسمت  گياهان به مربوط بخش مطالعه از بعد آموزان دانش مثال.  كند مي كمك آن موقع به رسيدن نتيجه به

 دقيقه 45 جلسه 3 منظور اين براي دهند مي قرار بحث مورد را برگ و ساقه.  ها ريشه انواع گياه مختلف هاي

 .دارند وقت

 گروهي بحث در افراد نشستن  ترتيب

 نشستن ترتيب گروهي بحث در گيرد مي قرار كالس افراد مقابل در معلم آن در كه سخنراني روش خالف بر

 در گروه اعضاي از يكي مانند نيز معلم و باشد دايره شكل به يعني سمينار جلسات صورت به بايد گروه ي اعضا

 همه ميان چشمي تماس نشستن طريق اين ، آنها مقابل در انهاونه از دور به گيردنه مي قرار دايره اين از جايي

 سازد مي ممكن بحث در را كنندگان شركت و گروه اعضاي

 بحث جريان هدايت:  پنجم مرحله

 فرصت آموزان دانش كند صحبت بيشتر معلم  چه هر رسد مي حداقل به گروهي بحث روش در معلم نقش 

 اين گيرد پيش در بايد گروهي بحث در معلم كه روشي بهترين.  داشت خواهند بحث در شركت براي كمتري

 و كند سكوت بندي زمان و ها هدف دادن و بحث مورد  موضوع معرفي و روزانه معمولي صحبت از بعد كه  است

 . آيد در مند عالقه اي شنوده صورت به
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 نوبت جلسه رئيس عنوان به كه است آن اشتگذ معلم عهده به گروهي بحث در توان مي كه را نقشي بيشترين 

 اداره كه دارند عقيده معلمان برخي حتي.  كند واگذار كالس  اعضاي از يكي به را جلسه نظم و دارد نگه را افراد

 دانش كه شود مي باعث و گيرد مي  معلم از را جلسه در بحث مورد موضوعات به دادن گوش فرصت  جلسه ي

 .دهند قرار خطاب مورد را معلم مرتبا دهند قرار خطاب را ديگريك اينكه جاي به اموزان

 جريان تواند مي و آيد مي در فعال شنونده يك صورت به خود كند واگذار ديگران به را جلسه ي اداره معلم اگر

 . نمايد نظر اظهار موقع به و كند برداري يادداشت مباحث از و كند دنبال دقت به را بحث

 عنوان به شود مي خارج موضع از  بحث كه مواقعي در بلكه كند سكوت حتما معلم كه يستن هم الزم البته 

 بن از را آن و شده بحث وارد رسيد بست بن به بحث كه جايي در يا كند اداره را جلسه ، بحث اي كننده هدايت

 . گرداند بر اش اصلي مسير به يا خارج بست

 

 گروهي بحث هدايت  براي هايي راهنمايي 

 . بپرسد ها آن از هستند پاسخگويي به قادر كه ساده سواالت و كند جلب بحث به را خجول افراد همكاري -2

 اين در علي نظر: ) مثال كند هدايت ديگر آموزان دانش سوي به را آموزان دانش هاي سوال و ها نظر اظهار -1

 ( ؟ چيست مورد

 خطاب و كنند نگاه يكديگر به معلم نظر اظهار براي دنمان منتظر جاي به تا كند تشويق را آموزان دانش  -3

 . دهند قرار

 كنند راخالصه ديگران نظر كه بخواهد آموزان دانش از -4

 ( دهيد توضيح بيشتر مورد اين در احمد: ) مثال شود بيشتر اطالعات خواستار -5

 اين در نظري ،كسي كنيم صحبت هبار اين در بدهيد اجازه: ) مثال گرداند بر اش اصلي مسير به را ها بحث -6

 ( ؟ دارد مورد
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 (بنويسيد كاغذ روي را خود نظر: ) بگويد مثال بدهد اموزان دانش به نظر اظهار جهت كافي وقت -7

 .              كند پيدا اطالع موضوع درك از و شود مثال خواستار مورد هر در -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد :موضوع 
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 در پایه سوم ابتدایی ای حرفه تدریس یک چگونه

 شیم؟با داشته

 

 

 

 

 

 حرفه اي براي پايه سومتدريس چگونگي پيشنهاد 

مطلب پيشنهاد راهكارهاي يك تدريس حرفه اي و مناسب براي پايه سوم ابتدايي را به شما عزيزان ارائه دراين 

 مي دهيم :

 :دهيد پاسخ سوال چند به شويد كالس وارد اينكه از قبل
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 ؟ چيزي چه  -۱

 موضوع نمود؟ خواهد جلسهتدريس اين در را ي چيز چه بپرسد خود از معلم كه است منظوراين

 ساده، زبان به باشد؟ مي برخوردار كافي تسلط از درس محتواي به نسبت آيا ؟ چيست درس

. برود بعدي هاي سوال سراغ به بايد بود، مثبت جواب دارد؟اگر را جديد  درس ريستد براي كافي  سواد آيا

 .نمايد مي ضروري نظر، مورد س در به كامل تسلط حد در مطالعه به نياز  صورت، اين درغير

 چرا؟ -۲

 درس يرييادگ از پس آموزان دانش ؟ يادبگيرند را درس اين بايد آموزان دانش چرا ؟ كدامند درس اهداف 

 اهداف  معلم ابتدا  سوال، اين در كنند؟ استفاده خود زندگي محيط در خود يادگيري از توانند مي چگونه جديد،

 اين يادگيري از هدف دهدكه پاسخ سوال اين به بايد آن از مهمتر اما.سازد مي روشن"كامال خود براي را درس

 را آنها  درس اهداف بيان ضمن  آن از استفاده با تا دارد آماده را مناسبي هاي پاسخ آنها براي آيا چيست، درس

 ميزان و ساخته درگير آموزان دانش زندگي مسائل با

 را درس اين اگر  كه؛ نمايد استفاده عبارت اين از مثال عنوان به. دهد افزايش را آموزان دانش يادگيري و عالقه

 .كنيد حل را خود احتمالي  مشكالت از وبرخي نموده استفاده آن از خود درزندگي توانيد مي بگيريد ياد خوب

  كسي؟ چه به -۳

 دوره آموزان دانش يا ، هستند ابتدايي  دوره آموزان دانش من مخاطب آيا ؟ كيست من مخاطب كه آن يعني

 از كدام هر براي تدريس نحوه است؛ مشخص طوريكه همان. وغيره متوسطه

 براي كه مطالبي تواند نمي معلم  مثال عنوان به.بود خواهد متفاوت ، ختلفم تحصيلي هاي دوره آموزان دانش

 نيز متوسطه دوره آموزان دانش براي ، است مفيد ابتدايي دوره آموزان دانش
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 از سال، و سن همان به مربوط هاي مثال و ازعبارات استفاده و شناسي مخاطب پس.  بالعكس يا و نمايد استفاده

  . است ورداربرخ اي ويژه اهميت

 چگونه؟ -۴

.  باشد  سوال همين بپرسد، خود از كالس به ورود از قبل  ، اي حرفه معلم يك كه سوالي مهمترين شايد 

 موفق تدريس از جلسه يك اتمام و ادامه ، شروع  براي تدريس روشهاي يا و روش انتخاب سوال، ازاين منظور

 آموزان دانش براي كه نمايم آغاز را خود تدريس اي شيوه چه با پرسدب خود از بايد معلم جا اين در. باشد مي

 درس، موضوع با كالس پايان تا را آموزان دانش  بتوانم، تا دهم ادامه را خود تدريس چگونه باشد؟ دلچسب

 وارههم آموزان دانش تا برسانم پايان به را خود تدريس فنوني ازچه استفاده با اينكه نهايت در و سازم؟ درگير

 بمانند؟ بعدي جلسه منتظر

 به موفقيت با را خود تدريس تواند مي روشهايي چه با كه نمايد تفكر  تدريس، از قبل بايد معلم جهت، همين به

 كاربرد توضيحي تدريس روش جلسه، اين براي آيا مثال، طور به. برساند پايان

 فوق سواالت به اگر باشد؟ روش چندين از تلفيقي نكهاي ويا نمود، استفاده آزمايشي تدريس روش از بايد يا دارد

 .بود خواهد اثربخش تدريس يك آن، نتيجه "مسلما  نمود، پيدا اي كننده جوابقانع

 ؟ وقت چه -۵

 مي تصور غلط به افراد اغلب كه، نيست تدريس به شده داده تخصيص زمان ، وجه هيچ به وقت چه از منظور 

 است اين منظور  بلكه.  است ساعت چند يا و دقيقه چند تدريسشان زمان كه دانند يم معلمان همه چون. كنند

 دانش به  كالس وقت از زماني چه در را مطلبي چه كه نمايد تفكر شود وارد كالس به آنكه از قبل  معلم، كه

 كه است مهمي ربسيا نكته اين. بگذارد جاي بر آموز دانش برروي را خود اثر نهايت تا بدارد، عرضه آموزان

 باشيم داشته هايي چيني مقدمه  ، مجبوريم تدريس شروع در ما. كنند مي غفلت آن از معلمان اغلب متاسفانه
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 براي است ممكن ويا.  باشد استفاده قابل  تدريس، آخر درساعات تواند نمي وجه هيچ به چيني مقدمه اين كه

 تفكر لذا. باشد نداشته كاربرد كالس اوايل براي كه نيمك استفاده كالس اواسط در هايي مثال از مطلب تبيين

 رفتن باال سبب كه  مهم بس است كاري نمايد بيان كالس از موقع چه را چيزي چه كه مطلب اين روي معلم

 .كرد خواهد ايتبديل حرفه معلم يك به اورا و شده معلم تدريس كيفيت

  ابزاري؟ چه با -۶ 

 آموزان دانش براي را درسي مطلب تواند آنهامي وجود آيا است؟ الزم هم وسايلي س،بهتردر تدريس براي آيا

 ... و هستم؟ آشنا آنها كار طرز با آيا سازد؟ معنادار را يادگيري و بخشيده عينيت

 وارد آنكه از قبل معلم است ضروري پس. ناپذير گريز است امري ابزار از استفاده دروس از برخي تدريس براي

 بهترين كه نمايم استفاده وسايل از تدريس، از زماني چه در و چگونه كه نمايد تفكر نيز آنها مورد در ودش كالس

 و وسايل ز ضرورا غير استفاده  است، آوري ياد به الزم اينجا در كه اي نكته اما باشد؟ داشته پي در را نتيجه

 مختل ونيز شده آموزان دانش پرتي واسح موجب بلكه آيد نمي معلم كمك به تنها نه كه است هايي رسانه

 كه بيانديشد ، كالس به ورود از قبل بايد كه است معلم اين پس.  داشت خواهد همراه به را معلم تدريس شدن

 موجب سازد، مي معنادار آموزان دانش براي را تدريس كه اين ضمن تا نمايد استفاده هايي ابزار و وسايل چه از

 .آورد فراهم هم را زانآمو دانش يادگيري تسهيل

 نمايم؟ ارزشيابي چگونه -7

 كالس آيا سازم؟ نزديك درس يادگيري اهداف به را آموزان دانش توانستم آيا بود؟ آميز موفقيت من تدريس آيا

 انواع گيري كار به مورد در كالس، به ورود از قبل بايد معلم...  و داشتم؟ جذابي

 عدم صورت در و شود آگاه شاگردانش و خود تالشهاي ي نتيجه از چگونه كه ايد،نيزتفكرنم ارزشيابي هاي شيوه

 .نمايد اتخاذ  آنها رفع راجهت تصميماتي چه درس، اهداف به حصول
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 :گيري نتيجه

 حرفه براي اساسي كار يك تدريس اجراي نحوه مورد در تفكر كه، شويم مي متوجه فوق مطالب در دقت كمي با

 انتها تا ابتدا از خود، تدريس فرايند مورد در آگاهانه كه است معلمي ، اي حرفه معلم و ود،ش مي محسوب معلمي

 اين با. كند مي آماده درس طرح يك كند، مي طراحي را تدريس نقشه ديگر، عبارت به. كند مي گيري تصميم

 پس. شود نمي وبمحس معلم براي فرسا طاقت كار يك و تكراري ، اي كليشه ديگر درس طرح اين كه تفاوت

 : از است عبارت درس طرح

 تدريس، از قبل وتفكر انتها تا ابتدا از تدريس فرايند آگاهانه بيني پيش ))

        ((يست ا حرفه معلم يك كار اساس 
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 مقدمه

 بي كه چرا.  است برخوردار فراواني اهميت از فراگيران سوي از  شده انجام تكاليف بازخورد و ارزيابي ، كنترل

 تا شد خواهد باعث اين و است شده انجام  هاي فعاليت نداشتن اهميت  منزله به كودكان فعاليت به توجهي

 تا  كرد خواهد  كمك تكاليف موقع به و  درست كنترل.  ننمايند را  الزم تالش بعدي هاي فعاليت در فراگيران

  . بياموزند را بودن مرتب و  دقت ،  ريزي برنامه  فراگيران

 تکاليف به رسيدگي هاي راه 

 : معلمين توسط(  الف

 تكليف روي از را درس مثالً.  گيرد صورت است ممكن  مختلفي هاي شيوه به معلمين توسط تكاليف كنترل

 . بخوانند شده نوشته

 : كالس ي نماينده توسط(  ب

 تكليفي چه چنان:  مثال طور به.  داد قرار كنترل مورد كالس نماينده توسط توان مي را تكاليف اوقات گاهي

 نماينده توسط توان مي ، باشد  جديد درس جهت ابزاري تهيه با و اطالعات  آوري جمع بر مبتني تمريني

 بود مراقب بايد ،  حال اين  با.   كرد  درخواست كالس  ابتداي در را  گزارش و انجام  درس ساعت از قبل كالس

 . نگيرد صورت....  و  نفوذ اعمال ،  ها بندي دسته  اي شيوه چنين در كه

 : ها سرگروه توسط(  ج

 از توان مي است شده تشكيل كالس در كاري هاي گروه و كنيد مي تدريس گروهي و تيمي صورت به چه چنان

 هر  ها سرگروه و كالس نماينده توسط تكليف كنترل در.  نمايند گزارش و كنترل را تكاليف تا خواست سرگروه

 پي و فراگيران مسئوليت احساس ، كنترلي خود و ارزشيابي خود ، وقت در جويي صرفه:   چون اهدافي به چند
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 ممكن نگيرد صورت معلم نظارت و كنترل با چه چنان حال عين در.  يابيم مي دست خود اشتباهات به بردن

 اعمال ، ناسالم رقابت و بندي دسته ، دقيق كنترل عدم نظير تواند مي معايب اين.  باشد داشته نيز معايبي است

 استفاده تكاليف كنترل براي كالس در شيوه اين از توان مي  گاهي گاه ، حال اين با.  باشند...  و نفوذ و قدرت

 . كرد

 : اوليا توسط(  د

 زيرا.  است مناسب بسيار كاري ي شيوه با بودن آشنا و صالحيت داشتن صورت در اوليا توسط تكاليف كنترل

.  است بوده " اوليا با مدرسه هاي فعاليت بين پيوند " ها هدف از يكي ، آمد تكليف اهداف در كه طور همان

 قرار نظارت چگونگي و  ها فعاليت نوع جريان در اوليا  بايد قبل از  كنيم استفاده شيوه اين از بخواهيم چه چنان

 . گيرند

 تکاليف كنترل و ارزيابي چگونگي

 براي تا باشد اي گونه به  بايد كنترل ي نحوه لذا.   كنند مشاهده را خود كار بازخورد بتوانند بايد فراگيران

 حاصل نيز رواني لحاظ به زيرا نيست مناسب تكليف كردن پاره ، زدن خط دليل همين به.  باشد مشخص فراگير

.  است فراگيران هاي فعاليت اهميتي بي معناي به كردن كنترل...   و  زدن خط  مثل  عملي با را فراگيران كار

 مناسب تكليف ومعايب محاسن كردن مشخص و منظور اين براي نشانگر هاي ماژيك از استفاده رسد مي نظر به

 . است تر

 هر كه بدانند فراگيران بايد لذا.  است آنان فعاليت بودن اهميت با معني به فراگيران تكاليف ارزيابي نتايج ثبت

.  باشد موثر تواند مي راستا اين در تشويق از استفاده.   داشت اثرخواهد نهايي نتيجه در و ثبت آنان فعاليت و كار

 . يابيم دست ، است بهتر يادگيري براي انگيزه ايجاد همان كه تكليف اهداف به تا دارد را اثر اين تشويق


