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 مقدمه

 تدریس های روش نگرفتن کار به ما، کشور در خصوصاٌ پرورش و آموزش نظام در اساسی و مهم مشکالت از یکی

 عالقه وزانآم دانش و نیست برخوردار مطلوب سطح از آموزشی کیفیت سبب همین به. است آموزش در نوین

 ادبیات در تدریس نوین های روش با معلمان آشنایی عدم آن دالئل از یکی. دهند نمی نشان تحصیل به زیادی

 کدامین از آموزشی موقعیت کدامین بدانددر باید و باشد آشنا تدریس مختلف بایدباروشهای معلم. است فارسی

 ..نماید استفاده روش

 پنجم ابتدایی فارسی زبان اموزشی ی برنامه کلی های هدف

 با یی اشنا-3نی معا و  نمادها ی حوزه ش گستر-2معیار فارسی زبان مختصربا  یی اشنا-1    شناختی حیطه

 اعتقادی مسائل با اشنایی-5زبان هنری جلوهای با مختصر اشنایی-4ها  ان تفاوت درک و ونوشتار گفتار

 زبان قالب در هنری و علمی ملی.سیاسی.اجتماعی

 وملی فرهنگی.اعتقادی مبانی -:به نسبت مثبت ونگرش قه عال وتقویت پرورش ایجاد( الف     عاطفی ی حیطه

 کشور

 لعه مطا-ان وتحسین سخن زیبایی های جنبه-ونوشتار ر گفتا قالب در وافکار وعواطف. ت احساسا بیان-

 وعواطف احساسات تلطیف(ب

 ییپنجم ابتدا فارسی وادبیات زبان تدریس نوین های روش

 این از هدف. بخشد می خاص ویژگی را معلم تدریس های روزروش با وهمگام فعال  تدریس روش از استفاده

 به بخشیدن وغنا کالس در آنها واستفاده فارسی وادبیات زبان تدریس نوین روشهای با معلمان آشنایی مقاله

 اسالمی عزیز میهن وپرورش زشآمو کیفیت اعتالی به وخدمت معلمان آوردن ر با ای وحرفه دروس محتوای

 . شود مراجعه... و یادگیری راههای وآموزش2222 تدریس الگوهای کتابهای به بیشتر اطالعات برای. میباشد
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 همیاری طریق از یادگیری - 1

 کنند اقدام یادگیری به همیاری طریق از و گروهی صورت به تا  دهند فرصت آموزان دانش بایدبه معلمان

 از ناهمگن آموزی دانش های گروه آن در که است آموزشی چهارچوب یا قالب یک همیاری ریقط از یادگیری.

 .پردازند می فعالیت به و شوند می داده شکل معلم سوی

. است ذهنی عالی های فعالیت به دستیابی همیاری طریق از یادگیری تدریس الگوی کاربست از نهایی هدف

 عناصر این. گروهی پردازش و اجتماعی های مهارت چهره، به چهره تعامل فردی، مسئولیت مثبت، همبستگی

 از یاگیری این، بر افزون. سازد می رها هایش آموخته مورد بی تکرار از را آموز دانش و صرف سخنرانی از را معلم

 کارگروهی، چون هایی موقعیت در بتوانند یادگیرندگان که آورد می پدید را هایی فرصت همیاری طریق

 طریق از یادگیری آموزش برای گوژی سینر.  شوند موفق کار تقسیم و اثرگذار هماهنگی ایجاد اطات،ارتب

 : دهد می ارائه را روش چهار همیاری

  تلقی طرز سازی روشن طرح(ث عملکرد قضاوت طرح(ج گروه اعضای تدریس طرح( ب گروه کارایی طرح(  الف

  همیاری الگو اجرای مراحل

 و گوناگون مختلف، های توانایی و اطالعات دارای که ناهمگن های گروه. گیرند می شکل ها کروه ابتدا - 1

 یادگیری کارآمدشدن باعث گروه افراد تفاوت همیاری، طریق از یادگیری در. بود خواهند مؤثرتر هستند، متنوع

 ختلف های گروه ثالم کنند می تدوین را قوانینی آموزان دانش کمک به معلم ها گروه تشکیل از پس. شود می

  .کنند صحبت همدیگر با توانند نمی

 پایان در آموزان دانش از که انتظاراتی درس، مهم های هدف ی درباره دقیقه 15 حدود معلم مرحله این - 2

 .کند می صحبت دارد توضیح به نیاز که درس اصلی مطالب و دارد وجود جلسه

 فعالیت یا و مطالب روی مشخص زمان یک در که شود می دهدا فرصت آموزان دانش به سوم ی مرحله در  - 3

 ضمن ها درگروه حضور با معلم. کنند کار و تمرین خود های گروه در شده گذاشته آنها اختیار در که هایی

  .دهد می انجام را الزم های راهنمایی ارزشیابی
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 مختلفی های روش ها گروه کار مایشن برای. شد خواهد گذاشته نمایش به ها گروه کار نتایج مرحله این - 4 

 تصویر به نقاشی یا نمودار نوشته، صورت به مقوا یا برگه یک روی را خود کار نتایج گروه هر "مثال دارد وجود

 گیرد قرار ها گروه سایر نقادی و دید معرض در و شده نصب کالس دیوار یا تابلو روی ها برگه این و درآورده

 برای. دهد می قرار ارزشیابی مورد را ها گروه کار معلم است ارزشیابی ی حلهمر که مرحله آخرین در - 5

 براساس و نمود تدوین ارزشیابی برای معیارهایی ها گروه کمک با و گرفت کمک ها گروه از توان می ارزشیابی

  .بپردازند( خودارزشیابی) خود کار از ارزشیابی به توانند می ها گروه خود حتی معیارها این

 ( نقش ایفای) ای نمایشنامه ی شیوه - 2

 به ،نیاز تدریس ی شیوه این. کنند می اجرا نمایشنامه صورت به را موضوعی آموز دانش چند یا دو شیوه این در

 آن از ضرورت به نظر، مورد آموزشی محتوای به بنا تواند می معلم بلکه ندارد؛ بازیگری خاص های مهارت

 ،ارتباط آن وبازیگران نمایش با آموزان زبان که است این نقش ایفای ی شیوه مهم های گی ویژ از. کند استفاده

 وتوجه حواس ،تمرکز دقت طریق، این به. کنند می مشاهده را نمایش مراحل هیجان، وبا کنند برقرارمی عاطفی

 رویی کم با قابلهم برای شیوه این چنین هم. گیرد می انجام وموثرتر بهتر ویادگیری یابد می افزایش مطالب به

 . است مفید بسیار دارند، تری کم مشارکت آموزی زبان کار در که آموزان زبان برخی بودن وخجالتی

 گروهی بحث ی شیوه - 3

 وبرای دارد کاربرد پایه سطح از باالتر سطوح برای ، است محور شاگرد تدریس ی شیوه یک اساسا که  شیوه این

 ، پیشرفته متوسط سطح در وشنود گفت های جلسه برای مثال. نیست ناسبم چندان ابتدایی ی دوره شاگردان

 کنند صحبت هم با آموزان زبان دهد می واجازه ماند می صحنه کنار در معلم شیوه دراین. دارد بسیار فواید

 معلم چون ؛ است دشوارتر دیگر روش هر از روش این اجرای دهند می پاسخ آنان های سوال به گاهی وفقط

 گفت کالس کردن اداره. شوند کالس وارد قبلی آمادگی با نیز آموزان وزبان باشد مسلط روش به کامالباید

 شود می وبدل رد که اطالعاتی ی باره ودر کنند شرکت وگو گفت در آموزان زبان ی همه که نحوی به وشنود

 زبان یآموزش برنامه موفقیت به تواند می ای مشاوره روش زمینه این در. است مشکل دهند،کاری نشان ،عالقه

 . کند زیادی کمک فارسی
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 نوآفرینی یا پردازی بدیعه الگوی - 4

 خالق بیان به آنها وهدایت آموزان دانش گشایی مشکل ظرفیت پرورش باعث که تدریس الگوهای از یکی

 است پردازی بدیعه الگوی. شود می معقول وغیر عاطفی بعد به توجه طریق از عقلی جدید های انگاره وگسترش

 انشاء تدریس برای اکثرا الگو ازاین.  شود می تبدیل آگاهانه جریان به استعاری فعالیت ی وسیله ،به الگو این در

.  جدیددارد چیزی خلق برای ذهنی تصورات پرورش به نیاز دیگری درس هر از بیشتر زیرا. شود می استفاده

 می مسائل حل برای جدید های راه ایجاد و مرسوم واعدق سد شکستن پردازی بدیعه یا نوآفرینی اساسی هدف

 برای مناسب راهی پیداکردن و قبلی ذهنی های زمینه شکستن برای افراد به کمک منظور به روش این. باشد

 توصیف اول گام: از است عبارت الگو این درتدریس گام شش. باشد می موضوع به جدید طرز به اندیشیدن

 قیاس پنجم ،گام فشرده تعارض چهارم گام شخصی، قیاس سوم ،گام مستقیم یاسق" دوم ،گام جدید وضعیت

 اولیه وظیفه مجدد بررسی ششم وگام مستقیم

 استقرائی تفکر الگوی- 5

 ارائه کشورها فرهنگ مثل خاصی قلمرو در اطالعات از ای مجموعه آموزان دانش به معلم الگو این اساس این بر

 ومورد جدید شناختی فعالیتهای تجربه، کسب برای آموزان دانش آمادگی درک معلم اصلی وظیفه. دهد می

 کنند می دهی سازمان خود مغز در را اطالعات آموزان دانش است جدید موقعیت در تجارب  دادن قرار استفاده

 کار جدیدبه موقعیت در را خود های آموخته وسپس دهند می ارتباط یکدیگر به آنرا در مستتر ومطالب نکات

 دهند می وتعمیم گرفته

 استقرائی تفکر الگوی.  پردازد می یی آشنا نا های پدیده وتوضیح سازی فرضیه گویی، پیش به وسیله وبدین

 ودست آورند در مفاهیم شکل به کنند بررسی دقت به آورند گرد را اطالعات آموزان دانش که شود می موجب

 تکوین در را کارآمدتری توانایی شیوه این از منظم استفاده با آموزان دانش.  بگیرند یاد را مفاهیم آن با ورزی

 تدریس برای استقرائی تفکر الگوی.  افزایند می اطالعات به نگرش در خود اندازهای چشم وبر یابند می مفاهیم

 کلمات، ومعانی زبان منطق، به وتوجه شده تدوین آموزان دانش به مفاهیم آموزش وهمزمان مفهوم تکوین

 دومی مفهوم تکوین آن نخستین. دارد الگووجود این در تدریس ی شیوه سه.دهد می پرورش را دانش توماهی

 -2 گیری فهرست -ا: اول مرحله. باشد می گام سه دارای شیوه هر.  است اصول کاربرد وسومی تفسیرمطالب
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 استنباط -3 روابط فکش-2 شاخص های جنبه تعیین -1: دوم مرحله               دهی عنوان -3 بندی گروه

 پیشگویی تصدیق-3 پیشگوییها توضیح -2 نتایج پیشگویی-1: سوم مرحله

 انشاء تدریس در مغزی یورش روش  - 6

 که است این قصد ، آموزش نوین رویکردهای در) .ع( باقر محمد امام. است عبادت مراتب ترین عالی ، تفکر  

 نوین وتربیت تعلیم هدف. سازد آماده ، آینده اجتماعی فضای در نزدیکی برای را آموزان دانش پرورش و آموزش

  .است مسأله حل برای یادگیرندگان همه توانایی سطح ارتقای ، پیشرو وپرورش آموزش پیشگامان آرای بروفق ،

 روش این. دارد جهانی کاربرد و بوده مشاوره و فکری هم جلسات برگزاری های شیوه ترین شده شناخته از یکی

 به را مساله حل مغزی بارش روش با آموزان دانش دادن آموزش. است فرد به منحصر ویژگیهایی و مزایا دارای

 و مفاهیم یادآوری برای ای وسیله عنوان به تواند می مغزی بارش روش. » برد می باال آنان در ای خالقانه نحو

 .کند می کمک یادگیرندگان به مسئله حل برای نیاز مورد اصول

 مغزی بارش اساسی دهقاع چهار

 را پیشنهاد ارزیابی و بررسی و کرده توجه آن به اعضا تمام است الزم و است قاعده مهمترین این: ممنوع انتقال.1

 .کنند موکول جلسه آخر به

 است پیشنهاداتی  ارایه برای کنندگان شرکت به بخشیدن جرأت برای قاعده این: واسطه بی و آزاد نظر اظهار.2

 شهامت و جسارت باید اعضا تمام مغزی بارش جلسه یک در دیگر عبارت به کند، می خطور آنها ذهن به که

 پیشنهاد بتوانند ؛ باشند داشته مستقیم انتقاد بعضاً و ارزیابی از ترسی آنکه بدون و باشند کرده پیدا را نظر اظهار

 .است جلسه تر موفق اجرای ی هدهند نشان باشد تر جسورانه پیشنهادات چه هر. کنند بیان را خود نظر و

 آنها  بین در کارسازتر و مفید پیشنهادات وجود احتمال باشد، بیشتر نظرات تعداد چه هر:  کمیت بر تأکید .3

. دارد مستقیم رابطه جلسه در شده مطرح پیشنهادات تعداد با مغزی بارش روش اجرای موفقیت. شود می بیشتر

 کیفی پیشنهاد طرح وجود احتمال باشد بیشتر پیشنهاد تعداد چه هر که شود می عنوان گونه این روش این در

 .است بیشتر
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. کنند اقدام  خود پیشنهاد بهبود به نسبت پیشنهاد، ارایه بر عالوه توانند می اعضا:  پیشنهادات بهبود و تلفیق .4

 داده بهبود اولیه پیشنهاد دیگران پیشنهادات شنیدن از پس که دهد می اعضا به را امکان این مغزی بارش روش

 به را کاملتری و بهتر پیشنهاد و کرده تلفیق دیگر پیشنهاد چند با را خود پیشنهاد توانند می همچنین آنها. شود

 .آورند دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع پیشنهاد :

جم ابتدایی با استفاده پن فعال کالس علوم تجربی تدریس روش

 از یک چک لیست

http://chemtrain.persianblog.ir/post/184/
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 این طرح شامل یک چک لیست می باشد که شرح قسمتهای مختلف آن در پی می آید:

 : است بخشها این وشامل است نمره22 دارای که باشد می گروهی های فعالیت اول ستون – 1

 . یردگ می تعلق قسمت این به نمره2   : گروه اعضای بین کار تقسیم  -الف 

نمره دارد و هنگامی به گروه این نمره داده می شود که اعضای گروه در  3وه : این قسمت گر در مشورت –ب 

 بخشهای مختلف با یکدیگر مشورت نمایند.

 آنان به مطلب بر گروه اعضای احاطه میزان به بستگی و است ای نمره3 نیز قسمت این:  مطلب بر تسلط –پ 

 .شد خواهد داده نمره
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آموزان : در صورتی گروه بتواند به سواالت مطرح شده بوسله دانش آموزان پاسخ  دانش سواالت به پاسخ –ت 

نمره به گروه تعلق می گیرد که نتیجه این قسمت مطاله فراتر از کتاب توسط اعضای گروه و ایجاد رقابت  3دهد 

ه مورد بررسی( که بتوانند سواالت طرح سواالت جالب تر است.در ضمن به کسانی )دانش آموزان غیر از گرو

 خوب طرح کنند نیز نمره تعلق می گیرد .

 .باشد می...  و « کنید تفسیر» ، « کنید فکر» به مربوط و است نمره دو شامل:  کتاب سواالت به پاسخ –ث 

 نمره 3 شامل و درس موضوع با ارتباط در:  کتاب از خارج مطالب –ج 

 نمره 2شامل  آن غیر یا و درس موضوع با ارتباط در:  علمی خبر –خ 

 ضمن بپرسند آموزان دانش از و کرده مطرح را سواالتی  درس پایان از پس باید گروه اعضای:  سوال طرح –د 

 .دارد نمره 2 نیز قسمت این دهند نمره آموزان دانش به توانند می اینکه

ظر معلم آزمایشات ن زیر آموزان دانش حلهمر این در:  معلم نظر زیر کتاب آزمایشات  انجام دوم ستون – 2

 :است شده گرفته نظر در آن برای نمره 5 تا 1 از آن هربند و دهند می        مربوط به موضوع کتاب را انجام

 .آزمایش صحیح انجام –الف 

 آن امانج در همه بلکه ندهند انجام نفر دو یا یک را آزمایش کارهای تمام:  گروه اعضای بین کار تقسیم –ب 

 .کنند مشارکت

 .نشود تلف وقت آن انجام مراحل فهمیدن برای و کرده مطالعه قبل از را آزمایش موضوع:  موضوع بر تسلط –ج 

 این غیر در گیرد می قسمت این از کامل نمره بگیرد را کتاب دلخواه نتیجه بتواند گروه اگر:  گیری نتیجه –د 

 می شود. کسر آنها نمره از اشندب شده منحرف نتیجه از که میزانی به صورت

 تدریس هنگام در آموز دانش فعالیت میزان آن در که لیست چگ ستون آخرین:  آموزان دانش های فعالیت – 3

 . شود می سنجیده گروه با همکاری و
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 نمره داشته وعبارتند از : 12رفتار دانش آموز مورد ارزیابی قرار می گیرد که در مجموع  4برای این کار 

نمره دارد و بیان کننده میزان همکاری دانش آموز با اعضای گروه 3در گروه : که  آموز دانش مشارکت –لف ا

 است .

 2 شامل و نماید تقویت خود در را رفتار این آموز دانش شود می باعث خود که: آموز دانش بیان قدرت –ب 

 .باشد می نمره

تقویت حس مشورت طلبی وکمک  راستای در و شود می لشام را نمره3 نیز قسمت این:  گروه با مشورت –ج 

 به دیگران می باشد.

 و است آموزان دانش سوالت پاسخ به گروه رسیدن در فرد نقش دهنده نشان:  شده مطرح سواالت به پاسخ –د 

 .است ای نمره 2 نیز قسمت این گیرند می بیشتری نمره باشند داشته بیشتری نقش که هرکدام

این چک لیست طوری طراحی شده است که اگر در برخی از جلسات آزمایشی انجام نشود گروه مورد بررسی 

متضرر نگردد. به ابن ترتیب که در جلسات دارای آزمایش نمره گروه از میانگین مجموع ستون اول و دوم بدست 

 ول می باشد.می آید. و در غیر این صورت) نبودن آزمایش ( نمره گروه همان نمره ستون ا

 بهتر است قبل از استفاده از این چک لیست دانش آموزان نیز با آن آشنا شوند تا بتوانند بهتر عمل کنند.

در ضمن از همه همکاران تقاضا داریم پیشنهادات و نظرات انتقادی خود را در مورد این طرح ارائه دهند تا با رفع 

  .نواقصات آن بتوانیم طرح بهتری را تهیه نماییم

 چک لیست

 گروه نمره                  :گروه نام              کالس و شعبه:  

 آزمایش:آ        کتاب:ک     آموز دانش: د       گروه:گ                                           :

 فعالیت دانش آموزان آزمایشات فعالیت های گروهی

نمره پاسخ مشورت قدرت مشارکت وع ن 4 2 1 وضعیت 3 2 1 وضعیت
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 فعالیت موضوع موضوع

 نام د.

به  با گروه بیان گروه در

 سواالت

 نهایی

تقسیم 

 کار

انجام  ×    

 صحیح

                  

مشورت 

 در گ.

تقسیم       

کار بین 

 گروه

                  

تسلط بر 

 مطلب

تسلط بر       

 موضوع

                  

پاسخ به 

 سوال د.

نتیجه       

 گیری

                  

پاسخ به 

 سوال ک.

 3:  گروه مشارکت در ×    

 نمره

 نمره 2قدرت بیان: 

 نمره 3مشورت با گروه:

پاسخ به سواالت 

 نمره 2مطرح شده: 

            

مطلب 

 خارج ک.

                  

خبر 

 علمی

    ×             

طرح 

 سوال

    ×             
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 موضوع :

 پایه پنجم ابتدایی برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر  پیشنهاداتی

 

 

 

 

 

 

 

آماده باشید که در کالس هنر با هر کار جدید، عجیب و غیر قابل تصوری روبرو شوید، خالقیت  باید همیشه -1 

ی کالس، طبیعی  ای ندارد. ابتکار عمل، ایجاد تغییرات دل خواه در برنامه و فرا رفتن از برنامه حدودهکودکان م

http://schoolmaster5.blogfa.com/post-107.aspx
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ی فعالیت آزاد هنری را به  است و از به وجود آمدن فضای مناسب برای بروز خالقیت است. در اغلب موارد اجازه

                 داشته باشید. دانش آموزان بدهید و در عین حال، به رویکرد و اهداف برنامه توجه

ی آن ها، نمایش دادن  شود بررسی آثار کودکان، گفت وگو در باره درک هنری، از تجربه های هنری ناشی می -2

آثار هنری مختلف در کالس و اجرای فعالیت های هنری با هدایت و رهبری شما به عنوان معلمی هوشیار، به 

ک آثار هنری در کودک کمک می کند. در تربیت هنری، معلم به دانش شکل گیری دانش و نگرش الزم برای در

 دهد. کند تا شیوه های حل مسئله را بیابند اما هرگز جواب را رائه نمی آموزان به کمک می

ی خاصی عالقه نشان نمی دهند ، نباید اصرار داشته باشید که حتماً آن  اگر بعضی از دانش آموزان به برنامه -3

ی انجام دادن فعالیت های دیگری را فراهم آورید تا دانش آموز احساس  نجام دهند بلکه زمینهفعالیت را ا

 موفقیت کند و شاد و با نشاط باشد و اشتیاق به انجام دادن فعالیت های بعدی ، در او ایجاد شود .

د احساس کنند نبای  تنظیم وقت برای اجرای فعالیت های هنری مسئله مهمی است هیچ گاه دانش آموزان -4

که به شتاب واداشته شده اند. برای صرفه جویی در وقت، توزیع، جمع آوری و نگه داری وسایل، جمع آوری و 

ی دانش آموزان بگذارید تا بتوانید زمان مورد نیاز برای کارها ر  نمایش کارها، نظم و نظافت کالس را برعهده

ت ها که طوالنی است، دو ساعت هنر را پشت سر هم در یک تنظیم کنید و بدانید که در هر حال بعضی از فعالی

 روز قرار دهید.

در شروع کالس، فضای مناسبی برای گفت و گو ایجاد کنید تا دانش آموزان ایده های خود را مطرح کنند و  -5

پیشنهاد را  ی مباحث را شرح دهید و مثال یا ی آنچه از برنامه فهمیده اند ، گفت وگو بپردازند. اگر همه در باره

 برید. جیگزین توصیف مسئله کنید، خالقیت دانش اموزان را از بین می

ی نمونه های طبیعی در کالس، بازدید از موزه  با استفاده از منابع مختلف، مانند گردش در طبیعت، مشاهده -6

را از هر موضوع ها و نمایشگاه ها و کارگاه های هنری، نمایش عکس و اسالید و فیلم، شناخت دانش آموزان 

فرصت، ذهن خود، از وابستگی به طرح های   کامل کنید و دید آن ها را نسبت به برنامه وسعت دهید . در هر

کلیشه ای و قراردادی و تکراری و یکنواخت رها شوند و با تکیه بر استعداد و خالقیت خود، اعتماد به نفس پیدا 

 کنند.

ی بهتر، تأثیر چشم  ایجاد ارتباط دوستانه در دست یابی به نتیجهدر کار گروهی دو نفری یا چند نفری،  -7

گیری دارد. گروه بندی دانش آموزان را با نظر خودشان انجام دهید. کارهای گروهی را پس از گذشت مدتی از 
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برند و همکاری و  آغاز سال تحصیلی، تحصیلی ،شروع کنید .... بچه ها در کار گروهی به نفس دیگران پی می

 یابند. گیرند و اهمیت آن را در می هنگی و مشورت را یاد میهما

در پایان هر جلسه، چند دقیقه را به ارزش یابی فعالیت ها اختصاص دهید، به این ترتیب، هر دانش آموز پس  -8

د آن بینند و در مور ی نمونه ها را می گذارد. دانش آموزان همه از انجام دادن فعالیت، کار خویش را به نمایش می

ی کار خود و هم کالسی هایشان اظهار نظر کنند، تا نکته  گیرند که در باره کنند. آن ها یاد می ها گفت وگو می

های مثبت کارها بارز شود، اطراف خود را خوب مشاهده کنند و اشیاء و پدیده های تازه ای را کشف کنند، روش 

 کنند، به راحتی اجرا کنند. در ذهن تجسم میهای تازه ای برای اجرا بیابند و به تدریج، هر چه را 

از والدین بخواهید ضمن ایجاد فضایی محبت آمیز و گرم در خانه، تجربه های مفید خود را در قالب خاطرات  -9

ای برای شکوفایی خالقیت آنها باشد، همچنین آنها را  یا قصه هایی، در اختیار فرزندان خویش قرار دهند تا زمینه

ا کارهای هنری فرزندان خود را با همان دید کودکانه و متناسب با توانایی ها و ذوق کودکانه توجیه کنید ت

والدین باید بدانند که   بنگرند و در هیچ موردی، آن ها را سرزنش وتوبیخ یا حتی تشویق بی مورد نکنند؛

 کنند. کودکان با تخیالت و ایده آل هایشان زندگی می

ی مواد و ابزار و وسایل الزم برای انجام دادن فعالیت های  به فرزندانشان در تهیه از والدین بخواهند که  -12

ساده اند و الزم است مطابق دستور کار هر جلسه، تهیه شوند؛ انواع مواد   هنری کمک کنند، این وسایل بسیار

ن و دیگر مواد تزیینی از رنگین و کاغذ و مقوا، قوطی مقوایی خالی، چسب، کاغذهای باطله، نوارها و نخ های رنگی

ی این وسایل اند. هم چنین ، الزم است لباس مناسبی در اختیار کودکان قرار دهند تا در ساعت درس هنر  جمله

برای محافظت از لباس مدرسه، آن را بپوشند. در ضمن والدین باید فرزندان خود را به رعایت بهداشت، ایمنی و 

                   نظافت تشویق کنند.

تقریباً بدیهی است که اغلب کودکان برای اینکه بهترین کار هنری خود را پدیدآورند به نوع خاص تحریک        

ی کتابهای آموزشی هنر به این حقیقت اشاره شده است که قبل از اینکه کودک را برانگیزیم  نیاز دارند. در همه

 که چیزی بگوید باید چیزی برای گفتن داشته باشد.

شود، از مشاهدات در طبیعت، پارک ها، سفرها و بازدیدها،  الهام یا محرکی که موجب بیان هنری کودک می      

نماید. زیرا در  گردد. طبیعت بطور مرتب ما را با ترکیبات گوناگون اشکال هنری مواجه می تلویزیون و.... ناشی می
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ی از اصول طرح نظیر سادگی، تکرار، تعادل متقارن توانیم تنوع خط، رنگ، تیره روشنی، وبافت و نیز بسیار آن می

 و نامتقارن، تأکید و وحدت را ببینین. پس معلم باید کودک را به طبیعت هدایت کند.

ی کیفی در هنر ابتدایی امری الزم  وجود معلم خالق، مبتکر، دلسوز و همیشه کاردان در پیشرفت برنامه     

ی اوست که جوّ عالقه مندی و آزادی نظم و  ی پل است. وظیفه کننده ی اصلی و ایجاد است. او سازمان دهنده

 منطق و هیجان و خالقیت را در شاگردی گسترش دهد.

کودکان در مدرسه به درک، تشویق، راهنمایی و رهبری معلم دلسوز نیاز دارند .آنها در دوستی، پسندیدن،       

کنند. بنابر این کودک باید برای رشد از آرامش  رفت میرقابت سازنده و رقابت هوشی همکالس هایشان نیز پیش

احساسی، اعتماد به نفس، تکاپوی تکاملی و خلق کنجکاوی و محیط پرورشی دهنده در خانه و مدرسه برخوردار 

 باشند.
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 موضوع :

 باانضباط کالس داشتن راهکارهای پیشنهادی برای

 

 

 

 

 



 

پیشنهاد با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت  5برای خرید فایل ورد جداگانه این . فایل فقط برای مشاهده می باشد این 

 www.asemankafinet.irکنید .علمی و پژوهشی آسمان مراجعه 

17 

 

 

 

 

روش های زیر برای برقراری آن در کالس توصیه  ، باط دانش آموزانبا توجه به اهمیت نظم و انض

 می شود :

 :تمرکز  

 عادت و بزنند همدیگر به را هایشان حرف و کرده بش و خوش هم با آموزان دانش دهید اجازه کالس ابتدای در 

 سکوت از بعد. باشند شما توسط درس شروع منتظر و کرده تمام را هایشان حرف دقیقه چند عرض در که دهید

 صدایی با را آنروز درس سپس. گردد جلب آنان بیشتر توجه تا کنید سکوت ثانیه چند نیز شما آموزان دانش

 کالس از تر ساکت دارد آرامی صدای که معلمی کالسی جو معمول بطور. کنید شروع معمولی مواقع از تر آهسته

 .باشد می خشن و بلند صدای دارای معلم

 می باعث کالس نامه بر از آموز دانش دقیق اطالع عدم و تردید و شک:واضح و روشن های ستخوا بیان       

 در مواردی چه که بگویید آموزان دانش به ابتدا لذا. یابد افزایش کالس در استرس و هیجان میزان که شود

 برای توانید می تیح داد؛ خواهند انجام هایی فعالیت چه آنان ، درس اتمام از بعد و شد خواهد مطرح کالس

 .نمائید اعالم را غیره و کتابخانه به رفتن یا گفتگو فرصت کالس آخر

 در کنید سعی و بزنید قدم آنان میان در هستند خود تکالیف انجام حال در آموزان دانش که زمانی:نظارت      

 سواالت به و نموده نظارت را آموزان دانش فعالیت نحوه و بزنید کالس تمام در کامل دور یک دقیقه دو حدود

 .دهید پاسخ ، نکند پرت را دیگران حواس که آرام صدای با فردی
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 :سازی مدل و نمونه       

 اگر. باشید آموزانتان دانش برای مناسبی الگوی نظم و صبر ، کاری اشتیاق ، شناسی وقت ، بودن فعال لحاظ از

 در وقتی نیز شما خود که است بهتر ، بپردازند خود های فعالیت به آرامتری صدای با آموزان دانش خواهید می

 .کنید صحبت آرام صدایی با زنید می قدم کالس

 :کالمی غیر ارتباط برقراری       

 بر عالوه. است غیره و کار خود ، کلید ، چوب با میز روی بر کوبیدن معلمان کالمی غیر ارتباطی وسیله معموالً

 به مختلف های عالمت صورت به یا و چهره حاالت ، اشاره و ایما صورت به واندت می لفظی غیر های ترفند آن

 می مناسب های موقعیت در خود منظور شفاهی بیان جای به لفظی غیر ارتباط قراری بر. باشند دست وسیله

 .باشد داشته ای مالحظه قابل تاثیر کالسی نظم و آرامش و سکوت به تواند

 معمول بطور کنید؛ تبدیل داشتنی دوست و گرم مکانی به را کالس محیط کنید عیس:کالس محیط کنترل       

 با هایی مکان دهند؛ می نشان بیشتری عالقه ، باشد متغیر بلکه نبوده یکنواخت که مکانی به آموزان دانش

 یقعال به نسبت نوجوانان. کنند می ایجاد آموزان دانش برای بیشتری جذابیت رنگی های پوستر و ها عکس

 آنها برای را خود شخصی موارد از بعضی کنید سعی اینرو از ، کنجکاوند آنان خصوصیات و خود معلمان شخصی

 .داشت خواهید آنان تربیت در کمتری مشکل ، شناختند بهتر را شما آموزان دانش وقتی. کنید گو باز

 آموزان دانش با داشتن آرام نسبتاً های برخورد      

 برای الزم فرصت معاونان و مدیر پیش فرستادن از قبل ، کرد ایستادگی شما مقابل در موزیآ دانش که زمانی

 اجازه وجه هیچ به آگاه معلم یک. گردد جاب شما به اعتمادش و دهد توضیح تا بدهید برایش را خود از دفاع

 یک وقوع از قبل رههموا و گیرد قرار دیگران توجه کانون در رفتاریش بد خاطر به آموز دانش که دهد نمی

 و است محسوس غیر و ناپیدا بصورت خاطی آموزان دانش با او برخورد نحوه و بزند حدس آنرا تواند می مشکل

 .آورد نمی بوجود آموزان دانش دیگر برای مزاحمتی
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 مثبت تادیب       

 در دخالت حق زیآمو دانش هیچ و است رئیس واقع در معلم شده ارائه «کنتر» توسط که سنتی روش این در

 می صورت انها اجرای بر دقیق نظارت که شود می تعیین مشخص قوانین سلسله یک و ندارد را دیگران امور

 .گیرد

 سازنده و مثبت های دستور      

 می گوشزد کار خطا آموز دانش یک به معلم که است مشخصی دستورات ، مثبت تادیب برنامه جزئیات از یکی

 بیان از. گردد روشن کامالً آموزان دانش از معلم انتظارات و باشند واضح و مشخص باید ها دستور این. کند

....... «  تو که دارم احتیاج من»  یا.... « تو که دارم انتظار من»  یا..... « تو که خواهم می من»  مانند جمالتی

 رعایت را مقررات بعضی باید ممعل خاطر به که کند می فکر آموز دانش جمالت این با زیرا کنید؛ داری خود

 .باشد می آموز دانش عنوان به خودش مشخص وظیفه که این نه نماید

 دوستانه انسان های دستور بیان  

. کنید تبدیل قسمت سه به را روش این: گوید می  TET نام به تربیتی روش کننده ابداع «گوردون توماس» آقای

 دوم. زند می حرف آموز دانش کند می صحبت معلم وقتی مثالً ، نیدک تهیه آموز دانش رفتار از حالی شرح اول

 را تدریس شود می مجبور معلم مثالً ، کنید مشخص معلم روی بر را آموز دانش مختلف های رفتار تاثیر اینکه

 ، کند می ایجاد معلم در احساسی چه که شود متوجه آموز دانش تا بدهید اجازه اینکه سوم. غیره و کند متوقف

 کنید مطرح آموز دانش به دوستانه انسان صورت به را احساستان سپس. شود می معلم شدن عصبانی باعث مثالً

 متوجه اصالً من: بگویید انسانی شکل به شده شما تدریس مزاحم زدن حرف با که آموزی دانش مقابل در مثالً

 تند تو با اگر احیاناً ، شوی نمی قائل تراماح معلمت به آموزان دانش بقیه برخالف تو که ام کرده چکار شوم نمی

 . ........بدانم تا بگو من به لطفاً ، ام نداشته تو به کافی توجه اینکه یا ام کرده صحبت



 

پیشنهاد با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت  5برای خرید فایل ورد جداگانه این . فایل فقط برای مشاهده می باشد این 

 www.asemankafinet.irکنید .علمی و پژوهشی آسمان مراجعه 

21 

 

 موثر و مفید تربیت   

 موجود قوانین از توانید می ، کنید تهیه را دهند انجام نباید آموزان دانش که هایی کار از فهرستی اینکه جای به

 گفتن جای به مثالً. نمایید بیان مثبت جمالت صورت به را خود های خواست و کرده استفاده کالس و رسهمد

 .کنید فصل و حل عاقالنه صورت به را خود اختالف» بگویید ، ممنوع دعوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادموضوع 



 

پیشنهاد با قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت  5برای خرید فایل ورد جداگانه این . فایل فقط برای مشاهده می باشد این 

 www.asemankafinet.irکنید .علمی و پژوهشی آسمان مراجعه 

21 

 

پنجم  دانش آموزان به امالء آموزش شیوه های خالق و متنوع در

 ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امالی سنتی:

 گیرد.به صورت خطابه ای برای دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموز صورت می 

 کامل کردن جمله ها برای تقویت امالء:

چند جمله روی تابلو نوشته می شود به طوری که در جمله جای یک کلمه خالی بماند سپس در پایین تابلو 

تعدادی کلمه)از جمله کلمه مورد نظر( قرار می گیرد و متضاد و مترادف و هم خانواده آن نوشته می شود و 

http://www.moalleman.rozblog.com/post/37
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ه مناسب را در جای خالی قرار دهند. در پایان جمله ها را با صدای بلند می سپس بچه ها گروهی باید کلم

 خوانیم.

 امالء به صورت گروهی:

 از. نمایند تهیه امالیی متن شود می خواسته گروه هر از شوند می تقسیم نفری دو دانش آموزان به گروه های

دیکته می شود تا بچه ها بنویسند.  پیوسته متن یک صورت به کرده انتخاب را هایی قسمت گروه هر متن

  متناسب با آنچه که بچه ها نوشته اند معلم امتیاز حاصل

 هر گروه را اعالم می دارد. در این نوع امالء نویسنده متن در هر گروه دانش آموز ضعیف آن گروه می باشد. 

 امالی خطابه ای:

فراگیران در گروه به هم امال می گویند یا به اولیا و خواهر برادر در منزل امالء گفته می شود و تصحیح توسط 

 گوینده صورت می پذیرد. در این نوع امالء تثبیت یادگیری امالیی و صحیح نوشتن واژه ها مد نظر است.

 امالء هنگام تدریس بخوانیم: آموزش

در هنگام تدریس کلمات مشکل دو امالیی روی تابلو کالس نوشته از بچه ها می خواهیم به صورت شفاهی برای 

 آن ها هم خانواده،متضاد، مترادف و ... جمله بگویند.

 امالی مشارکتی:

عنوان گوینده تعیین می شود،دانش آموزی نفری تقسیم می شوند یک نفر به  3دانش آموزان به گروه های 

تهیه متن از غلط های  7-نویسنده و دانش آموز دیگر ناظر. در ضمن نوشتن ناظر به نویسنده یاری می دهد.

 4امالیی دانش آموزان:در این فعالیت هر یک ماه یک بار از میان کلمه هایی که دانش آموزان در متون امالیی 

http://www.moalleman.rozblog.com/post/37
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اند متن امالیی جدیدی فراهم می آید این متن می تواند به صورت غلط در اختیار هفته گذشته اشتباه داشته 

 بچه ها قرار می گیرد تا درست آنها را بنویسند و هم چنین می شود از جانب آموزگار بیان و بچه ها بنویسند.

 امالی جمله نویسی:

ه می شود. از بچه ها می خواهیم با کلمه از متن درس انتخاب می شود و روی تابلو کالس نوشت 22در این روش 

هر کدام از کلمه ها در دفتر خود جمله بسازند. پس از تصحیح امالی دانش آموزان با انتخاب معلم چند نفر 

 جمالت خود را برای دانش آموزان دیگر می خوانند.

 امالی حفظی:

ور نمایند. در روز امالء معلم ابتدای جمله آموزگار متنی را در اختیار بچه ها می گذارد تا قبال آن را بخوانند و مر

 های متن را بیان می نماید تا دانش آموزان از حفظ باقی متن را بنویسند.

 امالی کامل کردنی:

متنی از درس آماده می گردد و جلوی کلمات کلیدی جای خالی قرار داده می شود سپس از دانش آموزان می 

 لمه مورد نظر جای خالی را پر نمایند.خواهیم تا با هم معنی یا هم خانواده ک

 امالی آبی:

در ظرفی پر از آب از دانش آموزان خواسته می شود تا با انگشت کلمه هایی را که برایشان دیکته می شود 

 بنویسند.) نوعی از تکلیف شب(
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 امالی بدون نقطه:

های موجود در متن راکه حذف  از روی متنی که قبال آماده شده کپی گرفته شود، از بچه ها می خواهیم نقطه

 شده اند نقطه گذاری نمایند

 کامل کردن امالء :

کلمه را که ارزش امالیی دارند به صورت جای  22با کمک حافظه: امالیی به صورت متن تهیه می شود و حدود 

ر جای خالی خالی در متن در نظر می گیریم سپس دانش آموزان با استفاده از آنچه که آموخته اند کلمه ها را د

 جایگزین می نمایند.

 امالی ذهنی:

متنی از امالء بین دانش آموزان توزیع می شود و پس از چند دقیقه جمع آوری می گردد. سپس از دانش آموزان 

 خواسته می شود تا کلمه هایی را که در ذهنشان باقی مانده است روی دفتر یا ورقه بنویسند.

 امالی بی صدا:

ری دانش آموزان می گردد. بچه ها باید ابتدا خوب به لب ها و حرکات صورت نگاه کنند سبب تقویت هوش دیدا

سپس کلمه یا جمله ی ادا شده توسط آموزگار را بنویسند.در حقیقت معلم مانند کسی است که برای افراد 

با انگشتان دست ناشنوا امالء می گوید. البته بهتر است معلم همان طور که بی صدا امال می گوید در فضا نیز 

 بنویسد تا بچه ها با نگاه به آن کلمه ها را یادداشت نمایند.

 ...( و نویسی جملهٰ  مسابقه امالء نویسی:) نوشتن کلمه های هم خانواده، متضاد، مترادف 
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 مترادف کلمه5 متضاد، کلمه 5 خانواده، هم ٰ  کلمه 5کلمه از درس انتخاب و از بچه ها خواسته میشود برای  32

 کلمه جمله نویسی نمایند. 5 با و

 امالی زنجیرهای:

ابتدا معلم جمله ای می گوید سپس از دانش آموزان می خواهد که با آخرین حرف از جمله مورد نظر جمله 

 جدیدی بنویسند.

 مل کردن جمله ی ناقص:کا

گاهی می توانیم امالء را به گونه ای تنظیم نماییم که جمله هایی ناتمام برای بچه ها خوانده شود سپس 

 بخواهیم جمله ها را کامل نمایند.

 امالی مرتب کردنی:

 .نمایند مرتب خواهیم می ها آن از و دهیم می قرار ها بچه اختیار در را جمله تعدادی روش اول :

 جمله کلمات با خواهیم می ها آن از و دهیم می قرار ها بچه اختیار در کلید عنوان به کلمه تعدادی وش دوم :ر

 .نمایند مرتب را جمالت خواهیم می آموزان دانش از سازی جمله از پس. بسازند

 امالی حسی:

د دانش آموزان بر روی کمر با اجرای این روش شا دی و نشاط را با امالء همراه خواهیم ساخت ، معلم و یا خو

یکدیگر کلمه ای را نوشته و او باید حدس بزند که چه کلمه ای نوشته شده است و بعد آن را بر روی تابلوی 

 کالس بنویسد .

 


