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 امال چهارم 

در هنگام تصحیح کردن امال، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب 

شیم و صحیح آن را بچه پیدا کنند و بعد ما به آن امال نمره می دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می ک

 .ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می دهیم

در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در امال پیشرفت چندانی ندارد، می توان در هنگام دیکته دانش آموز 

نتیجه ضعیف را کنار دانش آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با مشورت بنویسد. در 

دانش آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. 

 البته این روش نباید به طور تکرار و همیشگی باشد.

در هنگام تصحیح کردن امال، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب 

و بعد ما به آن امال نمره می دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کشیم و صحیح آن را بچه  پیدا کنند

 ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می دهیم.

روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از امال برای بچه ها بخواند، ولی بچه ها چیزی 

دهند. بعد از امال هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر امال کل متن باید سه بار  ننویسند و تنها گوش

 خوانده شود.

 در صورت دیگر امال، می توان شفاهی دیکته را خواند و بچه ها لغات مهم آن را در هوا بنویسند.
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پشت فرد جلویی بنویسد و  نوع دیگر امال می تواند چنین باشد که شاگرد پشت سری کلمات را با انگشت روی

شاگرد جلویی از روش حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد که این یک نوع بازی و امال 

 است.

در روش دیگر به بچه ها می گوییم روزنامه با خود به کالس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند 

روی ورقه بچسبانند. یا این روش می تواند به صورت گروهی هم در خانه انجام  امال برای ما درست کنند و بر

 گیرد..

می توان امالیی را به صورتتایپ کرده بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا 

 د.آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنن

 می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

روش دیگر امال می تواند به صورت تصویری باشد. یعنی چندین شکل را به دانش آموزان بدهیم تا آنان امالی 

 صحیح آن را بنویسند.

نفره تقسیم می کنیم و در هر گروه، هر  6یا  5به گروه های  امال به صورت گروهی: به این شکل که بچه ها را

خط را یک نفر از گروه می نویسد و در انتها نمره گروهی می دهیم و آن امال در پوشه کار گروه ها قرار می 

 گیرد.

و هر گروه یک متن امال با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و ما امالی همه گروه ها را جمع آوری کرده 

می خوانیم و سپس یا بهترین متن دیکته را به کل کالس می گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده 
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و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کالس، دیکته می گوییم. در این صورت متن دیکته را بچه ها انتخاب کرده 

 اند.

ای را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن  بچه ها را گروه بندی می کنیم و سپس هر گروه متن دیکته

 گروه بنویسند. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است.

کلمه مهم از درس انتخاب می کنیم و  01نفره تقسیم می شوند.  6یا  5در روش دیگر، باز بچه ها به گروه های 

در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر  از بچه ها در گروه ها می خواهیم که هر کدام جمله ای را

 استفاده کنند و هر گروه جمالت خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

امالی تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تابلو می نویسد .بعدمتن را برای دانش آموزان می 

تابلو پرده می کشد و بچه ها باید هر آنچه از متن فهمیده اند را بنویسند. خواند و سپس روی نوشته هایش روی 

سپس معلم پرده را از روی نوشته ها برمی دارد و بچه ها متن خود را با متن تابلو مقایسه کرده و به خود امتیاز 

 دهند.

و بچه ها با آینه درست آن  روش دیگر، می تواند استفاده از آینه باشد که کلمات را بر عکس روی تابلو بنویسیم

 را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

دیکته آبکی: روش دیگر، استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب که بچه ها به صورت انفرادی و 

 یا گروهی با خود آب پاش به مدرسه می آورند و با آب دیکته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته های خود

 را تصحیح کنند.
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روش دیگر در تصحیح امال این است که دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیکته به صورت جمله 

 سازی از لغات مهم درس باشد. )پایه اول از دیماه به بعد(

و یا بدوزند کلمات مهم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن کلمات را بسازند 

 که در این صورت امال با هنر و بازی توأمان می شود )یادگیری تلفیقی(

 دانش آموزان از اشتباهات خود در امال، کلمات هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

صدا و برای آشنایی دانش آموزان با انواع صداها و لهجه ها در هنگام دیکته گفتن و از این که بچه ها تنها به 

لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن امال را بر روی نوار بخوانند و صدای 

خود را ضبط کنند و سپس آن متن را به کالس بیاورد و بچه ها از روی آن نوار دیکته بنویسند و در هنگام 

 نشوند.ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه ها دچار مشکل 

همکاران معلم می توانند در امالهای کالسی جای خود را تعویض کنند و به بچه های کالس های دیگر امال 

 بگویند تا بچه ها با انواع صداها و لحن و گویش در دیکته آشنا شوند.

ی خود دانش آموزان می توانند به والدین خود دیکته بگویند و والدین ضمن هماهنگی قبلی با معلم در امال

 چندین کلمه را اشتباه بنویسند تا بچه ها آنها را تصحیح کرده و به پدر و مادر خود نمره دهند.

بچه ها می توانند به معلم خود دیکته بگویند. هر گروه یک پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه ها ورقه معلم 

یح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمداً را تصحیح کنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را تصح

 اشتباه بنویسد.
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برای والدین بی سواد، فرزند می تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید 

 یعنی صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود که بی سواد هستند، نماید.

یح امال این است که می توان امال را به بچه ها داد تا تصحیح کنند، ولی در یکی دیگر از روش ها برای تصح

نهایت نمره نهایی را معلم بدهد و یا دانش آموزان تصحیح کننده با مداد کنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، 

 نمره خود را با نمره ای که دانش آموزان داده مقایسه کند.

وا می نویسد وآن را به تابلو نصب می کند و زمان کوتاهی وقت می دهد تا دانش آموزان معلم لغاتی را بر روی مق

کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را برمی دارد. در این جا بچه ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده 

 است را می نویسند و معلم ضمن تصحیح امالی فراگیران؛ دقت آنان رانیز س سنجد..

 ش آموزان امال را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح کنیم نه با قلم و روی کاغذ.دان

روش دیگر امال که همراه با بازی هم است، این است که دانش آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه 

 دیکته بنویسند و سپس حیاط را دسته جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را کثیف نکند.

معلم می تواند امال را بر روی چندین کارت بنویسد. بعد کارت ها را بین گروه ها تقسیم گرده تا تمام گروه ها 

 کارتها را ببینند. سپس کارت ها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید

د تلقی کرد. اگر هر الزم به یادآوریست روش های امال که به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واح

روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می دهد. لذا همکاران گرامی بنا به ضرورت 
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و با در نظر گرفتن شرایط، روش های متنوع امال را به کار گیرند تا عواقب آن نظیر اضطراب ؛ترس؛ و .... دردانش 

 . آموزان کاهش یابد
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 الف( جلب توجه و آرام كردن كالس

آموز به وجود ترین دانشحرکت و ساکت بایستید، ابتدا نزدیکدر ابتدا هیچ کاری نکنید. در جای خود بی - 0

 رفته به دیگران رسیده و کالس آرام خواهد شد.شما پی خواهد برد. چند لحظه صبر کنید، رفته

رسد آمادگی اگر کالس آرام نشد فریاد نکشید. با صدایی آهسته با دو سه نفر از شاگردانی که به نظر می - 2 

 گوش دادن به شما را دارند شروع به صحبت کنید.

ان استفاده کنید. طبیعت انسان طوری است که دوست ندارد از هیچ مطلبی آموزاز حس کنجکاوی دانش - 3

 غافل بماند با صدایی آرام شروع به صحبت کنید بسیاری از آنان ساکت شده و دوست دارند بشنوند.
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دانید گوش به یک نفر تذکری بدهید یا سؤالی بپرسید و در انتهای سؤال خود نام یکی از شاگردان را که می - 4

ها به سوی او نشانه رفته آموز وراج را که همه چشمداده به زبان بیاورید آن وقت تأثیر لو رفتن یک دانشینم

 مشاهده خواهید کرد.

کنند کنند از کسانی که توجه میآموزانی که گوش نمیمردم عاشق تمجید هستند. به جای غر زدن به دانش - 5

 تعریف و تمجید کنید.

 یف آغاز کنید. آن را به صورت پلی کپی بدهید یا بر روی تخته بنویسید.ابتدا با یک تکل - 6

 ها تکلیف بدهید.اهدافی تعیین کنید. مثالً به سرگروه - 7

نظمی اقتضای طبیعت کودکان و یک چیز طبیعی است که به نظمی را توهین به خود تلقی نکنید. بیبی - 8

 های مقتضی باید کنترل شود.روش

شود تفریح را از دست بدهد. درس را در حد امکان با موضوعی سرگرم کننده آغاز راضی می کمتر کسی - 9

 کنید.

آموزان داشته باشید. مثالً حسب مورد از کاست یا نوار ویدئویی استفاده هایی برای جلب توجه دانششیوه - 01

 کنید.

 آموزانب( يادگيري اسامي دانش

 ن آنها را به نام صدا کنید.آموزاهنگام سؤال کردن از دانش - 0

 کار ببندید.آموزید بههر اسمی را می - 2
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 آموزان ابتدایی دوست دارند نام خود را روی لباسشان بزنند.اسامی را در معرض دید قرار دهید. مثالً دانش - 3

 مواظب اسامی مشابه باشید. - 4

 آموزان مطمئن شوید.از درستی تلفظ نام دانش - 5

آموزان از معلمانی که سعی در یادگیری پشتکار نشان دهید. یادگیری چند هفته وقت نیاز دارد. دانشاز خود  - 6

 کنند.اسامی آنها ندارند انتقاد می

 نظمي در كالسج( جلوگيري از بي

 آموزان را در تهیه این قوانین شرکت دهید.چند قانون رفتاری شفاف برای کالس وضع کنید. دانش - 0

 ار خوب را بالفاصله با یک واکنش مثبت پاسخ دهید. )مثالً با یک لبخند یا چند کلمه تعریف یا تشویق(هر رفت - 2

های نظمینظمی جزئی تبدیل به یک ناهنجاری بزرگ شود به آن رسیدگی کنید. بیقبل از اینکه یک بی - 3

 انگیزد.بیش از حدی برمیدررویی در انظار دیگران توجه شود و روجزئی به صورت خصوصی حل و فصل می

 آموز خاطی برخورد نمایید.مجازات قانون شکنی را مشخص کنید. با دانش - 4

 آموزان باشد.آموزان انتظارات غیر منطقی نداشته باشید. تکالیف مناسب حال همه دانشاز دانش - 5

 ورت منطقی و اثر گذار(نوع برخورد خود را در صورت انجام یا عدم انجام تکالیف مشخص کنید. )به ص - 6

رود سرعت یا انعطاف داشته باشید. به محض اینکه احساس کردید یادگیری درس به خوبی پیش نمی - 7

 خاطر داشته باشید این یک توانایی است نه یک ضعف.موضوع یا روش تدریس را تغییر دهید. به
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 اید.نظمی او شدهد و نشان دهید متوجه بیزند او را جا به جا کنیآموزی نظم کالس را برهم میاگر دانش - 8

آموز از کوره در رفتید چند دقیقه فرصت بدهید برای فروکش کردن عصبانیت مدتی وقت بدهید. اگر شما یا دانش - 9

متأسفم که چنین »تا هر دو آرام شوید. سپس شاگرد عصبانی را برای مدتی بیرون از کالس ببرید و زمینه گفتن 

 را در او ایجاد کنید.« اتفاقی افتاد

 علت رفتار ناشایست را بررسی کنید. ممکن است مسائل خانوادگی، مالی و.... عامل این رفتار باشد. - 01

خاطر رضایت از یک فعالیت مفید و رفع خستگی، یک تست شفاهی یا عنوان پاداش و بهدر پایان کالس، به - 00

 س در نظر بگیرید.آموزان در ده دقیقه آخر کالسرگرمی برای دانش

 آموزاند( در نظر گرفتن فرصتهاي يكسان براي دانش

 آموزان خود رفتار یکسانی داشته باشید:کند با تمام دانشهای زیر کمک میتوصیه

 آموزان رعایت کنید. )در نگاه کردن، توجه، تبسم، تشویق، تنبیه و...(عدالت را در برابر دانش - 0

 آموزان برای انجام کارهای گروهی، معیار مشخصی در نظر گرفته شود.انشبه هنگام گروه بندی د - 2

 از تبعیض در تکالیف بپرهیزید. - 3

 احترامی شود خودداری کنید.از بیان داستان خنده داری که ممکن است به فردی یا گروهی بی - 4

 آموزان را یاد بگیرید.تلفظ صحیح نام تمام دانش - 5
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 موضوع :

دانش  تحصیلی  کاهش افت راهکارهای پیشنهادی برای

 آموزان پایه چهارم ابتدایی

 

 

 

 

 

http://amoozeshebtedaee.blogfa.com/post-63.aspx
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 مقدمه

های آنی میسر نیست. شیوه با و ناگهانی و یکباره هم آن حل اما نیست، حل قابل غیر موضوعی تحصیلی افت

هایی که بر اساس واقعیتت و زیربنایی احتیاج است. برنامهرازمدهای دریزیه، به برنامهدیبرای مقابله با این پد

 .اشته باشندریزی آموزشی را دبرنامه اصول از یکی عنوان به اجرایی ضمانت و های اجتماعی باشند

 ي:ت يا بنيادرازمدهاي دالف: برنامه

. برخی از جزییات این روشطلبدر نظام آموزشی مییک سیاست کلی را دابیر زیربنایی است که ها تداین برنامه 

 :از ها عبارتند

 ر نظام ارزشیابی.د نظر یدتجد -0

 آموزان هر کالس.انشد ادکاهش تعد -2

 بستان.آموزان قبل از دانشارزیابی هوشی د -3

 ن امکانات آموزش و پرورش.فراهم کرد -4

 ت:مدهاي كوتاه ب: برنامه

 ها به شرح زیر است:جزئیات این برنامه 

 ن وسایل کمک آموزشی.رسی و فراهم آوردهای دتهیه به موقع کتاب -0

 ین.رسه و والدیک اولیاء مدهمکاری نزد -2

 .کارآمد معلمان تشویق و معلمان ارزیابی عملکرد -3

 آموزان.انشرونی دهای دتقویت انگیزه -4
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های تدر روشارس، نوآوری دیریت مدهای مدر سبکهای آموزشی معلمان، تغییر در نگرشهمچنین تغییر د

ر کاهش مسائل آموزش و پرورش د تواندمی میگیری و توجه به مشارکت مردیاد   -هیدیاد ریس، اصالح فرآیند

 .باشد ثمر مثمر تحصیلی به ویژه افت

. به عنوان باشد مؤثر ر این زمینه میتوانده از تجربیات سایر کشورها دستفادگیری از مطالعات تطبیقی یعنی ابهره

 :اندههای زیر را به کار بردراه ر هندمثال د

 .یدریس عرضه گردهای موثر تدروش -0

 .بازآموزی معلمین آغاز شد -2

 .شد تر ایجادیکین و معلمین رابطه نزدبین والد -3

 و اندهادد قرار ه و بازآموزی معلمین را سرلوحه کار خودشد ها تاکیدن بیشتر روی بازآموزیر کشور پاکستاد

هایی باشدروس و آموزش مهارتریس، بازنگری محتوای دهای تدمهارت آموزش شامل باید کار این که ندمعتقد

 .رس و تحصیل بیشتر کندآموزان را به دانشد انگیزه که 

های برون سازمانی نیز نیاز است. مثال رون سازمانی به راههای دراه بر عالوه تحصیلی رای کاهش افتهمچنین ب

آموختگان انشد برای شایسته و مناسب کار بازار ر پسران، به خاطر نبودد ویژ به تحصیالت به کاهش عالئق افراد

ر های آموزشی د، به طوری که نابرابریشودا میر آنهر کاهش انگیزش تحصیلی دی داست که این مهم عامل جد

هه اخیر بر ر یک در تحصیالت عالیه که در مقابل پسران( دختران دهای جنسیتی )دشهر و روستا و نیز نابرابری

م تطابق لیل عده است، به دادر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ دهه قبل دد عکس چند

 هاست.انشگاهآموختگان دارس و دانشالتحصیالن مدزهای بازار کار به تخصص فارغنیا
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 موضوع :

مناسب برای تدریس علوم تجربی چهارم  پیشنهادات

 ابتدایی

 

 

 

http://kheradsara.blogfa.com/post-183.aspx
http://kheradsara.blogfa.com/post-183.aspx


 

پیشنهاد بصورت  5فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

ت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید هزار تومان به سای 5با قیمت فقط جداگانه  

.www.asemankafinet.ir 

16 
 

 

 

 مقدمه

ز دوران کودکی تا پایان عمر او را به دانستن و کشف حقایق و یکی از ویژگی های بارز انسان کنجکاوی است که ا

پرده برداری از مجهوالت سوق میدهد این نیروی درونی تکاپوی انسان را برای کسب علم و گریز از جهل افزون 

 می کند .

بخشی از دانش امروز بشر که حاصل مطالعه و جستجوی او در جهت شناخت جهان مادی و نظام ها و قوانین آن 

از ابزارهای حسی خود استفاده ” است علوم تجربی نامیده می شود بشر برای کشف شناخت جهان مادی عمدتا

سیار ضروری است.دانش آموزی می کند به همین دلیل نقش تجربه در این حوزه بسیار اساسی و تکیه بر آن ب

که به مدرسه وارد می شود از یک سو دارای نیروی خداداد کنجکاوی است نیرویی که هر لحظه او را به یافتن 

دانشی تازه و پاسخی برای پرسش های بیشمار می کشاند و از سوی دیگر این دانش آموز باید برای زندگی در 

ت آماده شود برای آموزش علوم باید سعی شود که فرآیند یاد گیری از دنیای فردا که دنیای علم و تکنولوژی اس

 حالت انفعالی یعنی یاد گیری به روش سنتی به حالت یاد گیری فعال درآید .

یادگیری فعال چیست؟ به طور خالصه یادگیری فعال آن است که دانش آموز در تولید مفهوم مشارکت دارد در 

ادن دانش آموز در مقابل مفاهیم آماده و از پیش طرح شده ای است که انتظار مقابل ،یادگیری انفعالی قرار د

میرود که آن ها را حفظ کند در یادگیری فعال موضوع مهم آموختن مطالب همراه با درک و فهم آن هاست این 
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در نوع آموختن تنها از راه در گیر شدن مستقیم با مسئله و کسب تجربه های دست اول حاصل می شود اما 

 یادگیری انفعالی تاکید بر خواندن مطالب و حفظ کردن آن هاست .

 روحیه ایجاد و یابی ارزش و تدریس فرآیند در آموز دانش مشارکت برای  كار و بحث گروهي در كالس:

نفره تقسیم کرد به طوری در  4یا3م می توان کالس درس را به گروههای سال رقابت ایجاد و همیاری و همفکری

 کار تقسیم گروهی کار در( باشند داشته وجود ،متوسط ضعیف ، خوب) مختلف درجات با دانش آموزان  هر گروه

 ی کندم تر ماندگار و تر عمیق یادگیری برای را آموز دانش توانایی و شود می کار پویایی و انگیزه ایجاد باعث

س است تغییر آرایش کالس یا در کار گروهی یکی از مشکالت اصلی شکل آرایش صندلی ها و نیمکت های کال

 تشکیل کالس در آزمایشگاه با محیط های باز دیگر فرصت های مناسب و جذاب را برای یادگیری فراهم می کند

در کالس علوم دانش آموزان هر گروه با نظارت و راهنمایی سر گروه فعالیت های داخل یا خارج کالس را بر 

 صورت به فعالیت و آزمایش دادن انجام گروه هر در اصلی هدف(یلهوس ساخت –عهده می گیرند )انجام آزمایش 

 گروه در انفرادی صورت به نه است گروهی

البته باید توجه داشت دانش آموزان بعضی فعالیت ها را در منزل داده و نتیجه آن را در دفتر علوم نوشته و به 

 کالس ارائه دهند

انش آموزان را هنگام انجام دادن آزمایش زیر نظر داشته باشد و معلم میتواند با تهیه ی فهرست مانند نمونه د

 گروه ها را به دقت مشاهده کرده و ارزشیابی کند

هر دانش آموز می تواند در کالس برای انجام فعالیت های بیرون از کالس )اطالعات جمع آوری پوشه كار:

ا اطالعاتی که می تواند به دست آورد )از کنید، بحث کنید ،تحقیق کنید و... (پوشه ای در نظر بگیرد سپس ب
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طریق دیدن فیلم ،مطالعه ، تجربه ی عملی، تحقیق و پرسش از دیگران(مطالب را جمع بندی کرده وبا فهرست 

بندی در پوشه ی کار در موقع الزم در اختیار گروه قرار دهد دانش آموزان هر گروه در پایان کالس می توانند با 

ا به بحث و گفتگو گذاشته سپس با نظر معلم گزارش فعالیت خود را به کالس ارائه دهند مشورت اطالعات خود ر

 و نتیجه گیری کلی داشته باشند .

یکی از روشهایی که به کارگیری ان در کالس درس دانش آموزان را به سمت یادگیری فعال  پرسش و پاسخ:

 سوق می دهد روش پرسش و پاسخ است

لوم هم دانش آموزان وهم معلم سوال کننده و پاسخ دهنده هستند اما نکته ی در یک کالس فعال و خوب ع

اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است .بهترین نوع پرسش ها ، پرسش های فعالیت طلب هستند 

یعنی پرسش هایی که دانش آموز را به انجام دادن فعالیتی برای پاسخگویی و در نتیجه یادگیری فعال وا می 

ارند معلم هنرمند معلمی ست که پرسشهای دانش آموزان را به یک سلسله فعالیت های یادگیری تبدیل کند د

 تا دانش آموزان با انجام دادن این فعالیت ها به پاسخ خود برسند

معلم می تواند برای یافتن بعضی پاسخ ها از افراد متخصص و مطلع دعوت کند تا دانش آموزان مستقیما به 

ی خود برسند یا این که کتاب ها ،مجله ها و منابع دیگری را به دانش آموزان معرفی کند گاهی هم جواب ها

 میتوان پرسش دانش آموز را به سمت یک فعالیت مناسب هدایت کرد.

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متخصصان این امر فرایند جمع آوری اطالعات از ارزشيابي:

و قضاوت درمورد حدود آن آموخته ها تعیین می کنند به عبارت دیگر معلم در فرایند  آموخته های آنان

ارزشیابی ،اطالعاتی جمع آوری می کند تا با تفسیر آنها معین کند که دانش آموز چه دانشی فرا گرفته و چه 

 توانایی هایی کسب کرده است.
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معلم در ارزشیابی باید آن چه  "ست لزوماو نگرشی ا از آن جا که آموخته ها درسه حیطه دانشی ،مهارت

 را دانش آموز در این سه حیطه فراگرفته ارزشیابی کند.

 فعاليت هاي پيشنهادي:

تهیه کارت امتیاز: برای دادن امتیازات ویژه به دانش آموز می توان کارتهای امتیاز را تهیه کرد. و معلم با نظر -0

لم کار جدیدی از دانش آموز می بیند مثل ساخت وسایل ، تهیه خود آن را درجه بندی کند در شرایطی که مع

ی فیلم عکس و گزارش در ارتباط با موضوع درس و... و پیشرفت تحصیلی، میتواند امتیاز ویژه ای به دانش آموز 

بدهد . پس از پر شدن امتیازات این کارت می تواند با نظر مدیر و مشارکت شورای مدرسه به دانش آموزی که 

 ت امتیاز آنها تکمیل شده باشد هدیه ای تعلق بگیرد.کار

 الزم که دروسی با رابطه در که کرد تشویق را آموزان دانش باید: کالس در آزمایشگاهی ابزار و وسایل ساخت -2

اگر ساخت وسایل هزینه بر و وقت گیر است به طور گروهی این کار انجام  بسازند آموزشی ساده وسایل است

 کالس در توان می بپردازند آموزشی کمک  سه یا خارج از مدرسه به طراحی یا ساخت وسیلهشود و در مدر

 در یا کرد استفاده آن از لزوم موقع در و کرد  تهیه آموز دانش آموزشی کمک وسایل داشتن نگه برای ای قفسه

القیت اعتماد به نفس و آزمایشگاه نمایشگاهی از این وسایل ترتیب داد این کار باعث تشویق و ایجاد روحیه خ

پشتکار در آنها می شود و به دانش آموزان نشان می دهیم که به سعی و تالش آن ها توجه داشته و برای کار 

 آنها ارزش قائل هستیم

 علمی بازدیدهای و باز محیط در تدریس -3
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مثال هنگامی که معلم برای افزایش و ارتقای کیفیت آموزشی می توان کالس درس را به فضای باز انتقال دهیم 

درس گیاهان دانه دار را تدریس میکند اگر در باغچه ی مدرسه یا فضای اطراف مدرسه نمونه ای از این گیاهان 

وجود دارد با بردن دانش آموزان به آن جا و نشان دادن این گیاهان عالوه بر ایجاد روحیه ی شادی و نشاط 

 امر در آنجا متخصصان مشارکت و علمی مراکز از بازدید  شد میتوان باعث فعال شدن کالس و تعمق یادگیری

 کمک آموزش کیفیت بهبود به که ست مواردی از نیز... و طبیعی علوم ی موزه خون، انتقال مرکز مانند تدریس

 . کند می
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پیشنهاداتی جهت حل ضعف دانش آموزان در درس 

 ریاضی پایه چهارم

 

 

 

 

 مقدمه

 توانیم نمی مافقط یعنی نیست خاص گروه یک به مختص چهارم ابتدایی در ریاضی درس شآموز ضعف علل

 بلکه بدانیم ریاضی آموزش در موجود های ضعف علت را اولیاء با آموزان دانش یا درسی کتب طراحان یا معلمان

 برای دوره نای در ریاضی درس به مربوط ضعف علت کمترین که باشند می سهیم معضل این در نوعی به یک هر

 راه در را مشکالتی موجبات عوامل این از بخش یک کاری کم گاهاً و نواقص علت به اما باشد می آموزان دانش
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 کامل و خوب را چیز همه مسئله یا و علت نشناختن موارد خیلی در که آورد می بوجود ریاضی درس آموزش

 مسئله حتی یا و نگیرد صورت فکری تمشکال و ضعف عوامل برروی اصالً که شود می باعث کردن تصور

 و ضعف عوامل از قسمتی بیان با جا این در پس گیرد صورت آن  پاسخ برای تالشی تا نشود داده تشخیص

 ها ضعف با را همکاران تا شده سعی کشور سطح در عموماً و استان در بخصوص ریاضی درس آموزشی مشکالت

 نیز دیگری کارهای راه همکاران واداشتن تفکر به و مقاله نویسنده طرف از کارهایی راه ارائه با سپس و نموده آشنا

 .شود کاسته ها ضعف از حداقل تا شده آوری جمع و ارائه همکاران طرف از

 :پيشنهادات و كارها راه ارائه

 :ابتدايي رياضي درس ي برنامه محتواي خصوص در پيشنهاداتي ارائه 

 .گیرد قرار توجه مورد بیشتر موارد ینا باید چهارم  ریاضی  کتاب طراحی در

 دادن، توضیح سازی، حدیسه مشاهده، درگیر را آموز دانش ابتدا یعنی برود پیش مرحله به مرحله آموز دانش ـ0

 .بکند تفسیر و ردکردن کردن، ثابت

 های بکتا در قسمت این) شود استفاده کند بیشتر را درس این جذابیت و تنوع که ریاضی های بازی از ـ2

 (شود نمی مشاهده اصالً ابتدایی ی دوره ریاضی

 .شود معرفی آموزان دانش به پایه هر در غیره و ابوریحان مانند ریاضی ملی برجسته شخصیت 3 یا 2 حداقل ـ3

 در کشور در حاضر حال در مثالً کنند ملموس بیشتر را ها کتاب های مثال ریاضی اهمیت شناخت برای ـ4

 .ندارد جودو ریال معامالت
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 که شود مطرح آموزان دانش برای مسأله یک است بهتر مفهوم آن معرفی از قبل ریاضی مفهوم هر تدریس در ـ5

 .است ها انسان و کودکان واداشتن فکر به ریاضی اهداف مهمترین از یکی زیرا وادارد تفکر به را کودکان

 را آن معلم که آزاد مبحث دو یا یک هم رسیفا درس مانند ریاضی درس در تحصیلی پایه هر در حداقل ـ6

 .شود گنجانده کند انتخاب

 از مجبورند دارند اختیار در که زمانی به توجه با معلمان واقعاً چون ریاضی های کتاب محتوای کردن کم ـ7

 .کنند استفاده ها درس کردن اتمام جهت تدریس سنتی های روش

 تا و نشده وصل هم به زنجیروار که ابتدایی چهارم پایه ریاضی صبخصو ریاضی درس محتوای مجدد بازبینی ـ8

 .نشده نظرگرفته در درس هر نیازهای پیش حدودی

 به را آن جواب و طرح مسئله یک خودشان آموزان دانش اینکه عنوان به شود تهیه قسمتی ها کتاب آخر در ـ9

 آموزان دانش ام کرده اجرا ساله هر تجربه یک نوانع به اینجانب را برنامه این که دهند ارائه آموزان دانش بقیه

 .هستند خوشحال آن انجام از همه و آورند می کالس به را جالب بسیار تمرینات بعضاً

 :شده ارائه آموزان دانش براي رياضي آموزش ضعف عوامل كه كارهايي راه

 .ها بچه انگیزه باالبردن جهت ریاضی درس آموزش هنگام در آموزان دانش تشویق ـ0

 و دارند مشکل ریاضی یادگیری در واقعاً که آموزانی دانش شناخت و ابتدایی مدارس در مشاوران از استفاده ـ2

 .دارند اعداد از ترس

 مشکل فضای روابط درک قسمت در آموزی دانش است ممکن که) ها بچه ریاضی یادگیری مشکالت شناخت ـ3

 .کند کم را مشکالت این کند می سعی برنامه فوق های برنامه انجام با معلم که( اعداد مفاهیم درک در یا دارد
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 :شده ارائه آموزش هاي روش به مربوط رياضي آموزش ضعف عوامل رابطه در كه كارهايي راه 

 .دارد وا کردن فکر به را آموزان دانش بیشتر که مناسب تدریس روش انتخاب ـ0

 ترکیب را روش چند گاهاً و داده تغییر را ها روش نباشد کالس در ما موفقیت جوابگوی تدریس روش وقتی ـ2

 .کنیم

 .مناطق اموزش مجالت یا و ریاضی مجالت طریق از همکاران به تدریس جدید ها روش ارائه ـ3

 درس های قسمت مختلف مطالب ارائه نحوه خصوص در نظر تبادل و بحث و ریاضی آموزش های کارگاه ارائه ـ4

 .مختلف های یهپا در ریاضی

 سعی و مختلف های پایه در ریاضی درس از قسمت یا مفهوم هر برای همکاران ابتکاری های روش از استقبال ـ5

 .همکاران دیگر استفاده برای آن نشر در

 ی ارائه های روش بهترین از تدریس روش این چون و شود تمرین ریاضی های کالس همه در باید فعال روش ـ6

 .نیست اعتراض مورد دیگر آن ارزش که ستا ریاضی درس

 که گیرند می یاد ریاضی زمانی فقط آموزان دانش که کند می ارایه ای کننده متقاعد شواهد اموزش تحقیقات ـ7

 و کنند عرضه را نظراتشان کنند شرکت ها بحث در کنند، کار ها گروه در باشند خودشان ریاضی درک ی سازنده

 .باشند خودشان ادگیریی دار عهده دیگر طرف از

 :ذیل دالیل به شود دایر مدارس در ریاضی های آزمایشگاه که شود می پیشنهاد ریاضی آموزش برای ـ7

 .دارند نقش خود یادگیری در ها آزمایشگاه در عملی  فعالیت با آموزان دانش ـ0ـ7

 .کند می تجربه را آن از کاربرد یک یادگیری هر برای ـ2ـ7
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 ریاضی آزمایشگاه در امر این و کند احساس را مطالب سودمندی که گیرد می یاد خوب وقتی وزآم دانش ـ3ـ7

 .است میسر

 .کند می درک خود اطراف محیط بر را ریاضیات کاربرد نتایج آموز دانش ـ4ـ7

 .بود خواهد تر جذاب ها بچه برای را ریاضی درس ـ5ـ7

 و حوصلگی بی از را ها بچه شود می یادگیری به تشویق نآموزا دانش ریاضی آموزش از مرحله هر در ـ6ـ7

 .کند می دور سردرگمی

 .برد می باال بتدریج را ریاضی های دانسته کارگیری به و استنتاج قدرت ـ7ـ7

 ابتدايي معلمان براي رياضي درس آموزش ضعف كاهش براي كارهايي راه

 معلم باشد داشته آموزان دانش به ریاضی مطالب ارائه برای برنامه و طرح یک تدریس از قبل همیشه معلم ـ0

 که برساند پایان به را آن چگونه و تدریس به شروع چگونه که داند نمی و است سردرگم کالس در برنامه بدون

 .باشد داشته کالس در را بهروزی بیشترین

 و ورزند می عشق آموزان انشد به و کالس وارد عالقه و عشق با همواره که هستند معلمانی موفق معلمان ـ2

 .شوند نمی عصبانی آموزان دانش اشتباه گاهاً و متفاوت های جواب از و هستند صبور

 اختیار در را مسئله جواب آخر در و مسئله حل راه و مسئله و کرده رامطالعه تدریس نوین های روش ـ3

 کالس در بلکه و نشوند منفعل آنها تا بدهید نآموزا دانش به فکرکردن برای را الزم وقت ندهید قرار آموزان دانش

 .باشند داشته حضور فعاالنه
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 در کودکان اینگونه برای انفرادی بصورت ریاضی در یادگیری ویژه ها نارسایی با کودکان برای آموزش برنامه ـ4

 .بگیرد نظر

 تجارب از استفاده و ها وارهجشن این در خود های طرح ارائه و ریاضی تدریس الگوهای های جشنواره در شرکت ـ5

 .همکاران دیگر

 .آموزان دانش گونه این برای مناسب ریزی برنامه و ریاضی آموزش در دار مشکل آموزان دانش شناخت ـ6

 و تدریس موفق های روش قبول به نسبت پذیری انعطاف ریاضی درس آموزش نحوه در نگرش تغییر ـ7

 .بود پذیر انتقاد

 .ها کنفرانس و ها همایش این های کارگاه از استفاده و ریاضی درس های همایش و ها کنفرانس در شرکت ـ8

 ریاضی درس ریزی برنامه محتوای های کاستی و کمبودها جبران برای برنامه فوق مکمل های فعالیت از استفاده ـ9

 .معلمان توسط

 مختلف هاي حوزه در ديگر كار راه چند ارائه

 زنگ در ها بچه تا بیاورند بوجود ها بچه برای را شاد و دوستانه فضای معلمان کالس شیآموز فضای به توجه ـ0

 .دهند ارائه باشد نادرست که هرچند را خود پیشنهادی حل راه دلهره و ترس بدون ریاضی

 کش بدون دارد کامپیوتر های برنامه که تنوعی به توجه با ریاضی درس های کالس در کامپیوتر از استفاده ـ2

 .کرد خواهد کمک ریاضی مفاهیم یادگیری در را ابتدایی آموزان دانش
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 را وسایل آموزان دانش با معلم کار حین در است بهتر اما مناسب آموزش کمک وسایل به مدارس مجهزکردن ـ3

 .باشد موجود ریاضی کالس در حتماً که است ضروری و الزم وسایل از بعضی البته و بسازد

 

 و مدرسه های برنامه با که ریاضی تمرینات انجام حین در ها بچه به کردن کمک برای آموزان دانش ءاولیا توجیه ـ4

 .باشند داشته بیشتری هماهنگی کالس

 در ریاضی آموزش هنگام در آموز دانش چون نکنید تشویق خصوصی های کالس در شرکت به را آموزان دانش ـ5

 .دارد دیگر درکالس را مطالب گیرییاد به امید چون بود خواهد توجه بی کالس

 که را مطلبی که باشند مطمئن یعنی کنند تدریس خواهند می که مطالبی نیاز پیش به معلمان توجه ـ6

 .خیر یا دانند می خوبی به را مطلب آن نیازهای پیش آموزان دانش دهند آموزش خواهند می

 .شود خودداری انآموز دانش به دشوار خیلی تمرینات و تکالیف دادن از ـ7

 چون شود استفاده کمتر ذهنی مسائل و دهیم ارائه عینی صورت به را مسائل است بهتر ابتدایی ریاضی در ـ8

 .کند می جلوگیری او کردن سردرگم از و کند می نزدیک مسئله حل به بیشتر را آموزان دانش شهودی های روش


