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 مقدمه

همان طور که می دانیم ریاضی ششم ، پل ارتباطی بین نظام آموزشی قدیم و جدید است . ولی مطالب آن مرور آموخته های قبلی 

در کالس پنجم  -نش آموزان است و آن ها را بیشتر به چالش می اندازد و هدف از آن تکمیل ، تثبیت و تعمیق یادگیری است . دا

ضرب اعداد  مطالب بیشتر به صورت کالمی بود ولی در پایه ی ششم با انواع شکل و ابزارهای دیگر به مفهموم عدد پی می برند.

جمع و تفریق اعداد از راست  -ا دانش آموزان به خوبی درک می کنند.و خیلی جالب است. مخلوط و اعشاری به صورت مساحتی ر

و چپ ، هر دو آموزش داده می شود و جمع و تفریق از چپ به محاسبات ذهنی دانش آموزان نزدیکتر است و زودتر به جواب می 

تفاوت زیاد سنی  -معایب ومشکالت طرح  - نند.رسند و در زندگی روزمره و محاسبات ریاضی ، بیشتر با این روش حساب می ک

پسر و -دانش آموزان ابتدایی مخصوصاً در مناطق روستایی و عشایری که معموالً دانش آموزان در کالس های چند پایه و مختلط 

وجود  -یی کمبود معلم و امکانات کافی و برنامه ریزی شده در مدارس ابتدا -هستند ، مشکل بیشتر نمایان می شود.  -دختر 

نبود برنامه های مدون و کارشناسی شده برای مردودی های  -معضل هم زیستی کودکان سال اول ابتدایی با پایه ی ششم ابتدایی 

متنوع کتاب های درسی با مفاهیم متنوع   عدم توانایی آموزگاران و دبیران برای آموزش تعداد - پایه ی اول راهنمایی سال جاری

اختالف سنی ، جسمی و روحی و روانی زیاد بین پایه های ابتدایی ، پایه  -کالس و یک معلم تدریس شود  در صورتی که با یک

از اندازه ی  -آموزش و پرورش در کوتاه مدت امکان تامین و آموزش معلمان به ویژه برای پایه ی ششم را ندارد  -اول تا پایه ششم 

 -معلم 06666ذریم ، شصت هزار کالس ششم ابتدایی درمدارس نیاز است . ضمناً میز و صندلی و فضا و.... ودیگر ملزومات که بگ

  نیاز است. -دوره دیده ی ضمن خدمت کتب جدید

 راهبرد های حل مسئله در ریاضی ششم : 

 آموزش مهارت حل مساله

ن این است که آموزشگران آیا حل مساله آموزش دادنی است؟ یکی از دالیل فقدان طرحی برای آموزش حل مساله به دانش آموزا

ریاضی تا چندین سال پیش معتقد بودند که حل مسئله آموزش دادنی نیست بلکه یک هنریا ویژگی و توانایی است که بعضی از 

انسانها دارند و بعضی ندارند. بنا براین هیچ کس تالش برای آموزش حل مساله به دانش آموزان نمی کرد، اما تعداد کسانی که 

ش حل مساله تحقیق کردند زیاد است . یکی از این افراد جورج پولیا است که مدلی را برای حل مساله ارائه کرده است درموردآموز

. 
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Aمدل چهار مرحله ای برای تفکر حل مساله ) 

 Bمدل آموزش راهبردها که البته مدل دوم در آموزش اهمیت بیشتری دارد ). 

A:مدل چهار مرحله ای پولیا ) 

مساله را به نوعی مدل سازی کند. مراحل    حل مساله برای افراد مختلف متفاوت است. پولیا تالش کردتفکر حل فرایند تفکر 

 عبارتند از :

 : الف( فهمیدن مساله

و   برای فهمیدن داشته باشد. فهمیدن مساله یعنی تشخیص داده ها  این گام نشان می دهد مساله وقتی مساله است که نکته ای 

فهم مساله در واقع بخش اصلی فرایند حل مساله است . مساله های پیچیده حل   آن مساله و درک ارتباط بین آنها  خواسته های

مشکل دارند. یکی از دالیل در درک   در فهم انها مشکل داریم . اغلب دانش آموزان در فهمیدن مساله   شوند چون اغلب  نمی

  انند برای طی کردن این گام سوال های گوناگون مطرح کنند. به نمونه های زیرتو  مطلب عبارت صورت مساله است . معلمان می

 کنید.  توجه

 داده های مساله چیست؟ 

 خواسته های آن کدامند ؟ 

 مساله را به صورت خالصه بیان کنید. 

 مساله را به بیان خود توضیح دهید و دوباره تکرار کنید. 

 مساله را به صورت نمایشی اجرا کنید. 

 مساله را با شکل و اشیا مدل سازی کنید. 

 آیا معنی واژه ها، لغات و اصطالحات به کار رفته در مساله را می دانید؟ 
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 ب ( طرح ریزی کردن :  

یک از شاخه های هندسه، کسر و جبر و ...   در این مرحله مساله از ابعاد متفاوت بررسی می شود یعنی تعیین اینکه مساله به کدام 

سازی کرد؟ کدام روش برای حل مناسب تر است . زیرا برای بچه های ابتدایی   شود. چگونه می توان آن را مدل مربوط می

 روش و راهبرد مناسب اهمیت زیادی دارد.  تشخیص

 ج ( حل مساله

  ت به اینکنیم. هنگام حل مساله ممکن اس  در گام سوم وقتی راهبرد مناسب برای حل مساله مشخص شد، به حل آن اقدام می 

راهبرد را   مناسب نیست و به حل مساله منجر نمی شود. بنابراین باید به گام دوم برگردیم و  نتیجه برسیم که راهبرد انتخاب شده

تغییر دهیم، یا حتی مجبور شویم برای فهمیدن بخش هایی از مساله به گام اول برگردیم . حل مساله صرفا نوشتن عملیات و 

پاسخ   انتخاب راهبرد رسم شکل مساله به طور کامل حل می شود یا از طریق حدس زدن،  یست، گاهی باعبارت های ریاضی ن

 جواب ننوشته ایم.  مساله به دست می اید. در حالی که عملیات و راه حل مستقیمی برای رسیدن به

 د ( نگاه به عقب

پاسخ و حل ریاضی مساله را پایان کار می   یگر پیدا کردنگام چهارم را اغلب معلمان و دانش اموزان طی نمی کنند به عبارت د 

نگاه به عقب اهمیت زیادی دارد این مرحله جلوه ها و معنی های متفاوتی دارد . تفسیر و ترجمه جواب   دانند در حالی که در

مساله است یا نه . بررسی همان خواسته   ریاضی در دنیای واقعی، بررسی منطقی بودن پاسخ و این که جواب به دست آمده  مساله

  صحت عملیات انجام شده، بررسی مجدد مراحل مساله ، تطبیق شرایط مورد نظر مساله با پاسخ به دست آمده، بررسی مساله با

 هایی است در مرحله آخر انجام می شود.  و شرایط برای مساله از کار  یک راهبرد یا راه حل دیگر و در نظر گرفتن سایر حالت ها

  B) راهبرد های حل مساله 

چیست؟ به یقین آنها خواهند گفت: آنها در حل   اگر از معلمان ریاضی سوال شود که مشکل اصلی دانش آموزان در درس ریاضی 

مطالعه ،   مساله ناتوان هستند. در مطالعه تیمز نیز همین موضوع را شاهد بودیم چون اغلب در مساله های آزمون های کتبی این

نش آموزان پایین است. در واقع می توانیم بگوییم دانش آموزان توانای یا مهارت حل مساله را ندارند. یکی از دالیل این عملکرد دا

آموزش مهارت حل مساله به دانش آموزان بوده است. یا به عبارتی معلمان به آنها یاد نداده اند که   ناتوانی، فقدان طرحی برای

از حل آن عاجز مانده اند معلمان تنها به بیان راه حل یا   گاه دانش آموزان با مساله ای روبرو شده وهر   چگونه مساله را حل کنند.

ما چگونه   پاسخ مساله اکتفا کرده اند و نگاه های پرسشگر ، کنجکاو و متحیر دانش آموزان با این سوال باقی مانده است: معلم

 فکر او رسید؟ چرا ما نتوانستیم راه حل مساله را پیدا کنیم؟ توانست مساله را حل کند؟ راه حل مساله چگونه به
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 چند نکته :

خواهیم مساله های داده شده را فقط با همان   الف ( زمانی که آموزش یک راهبرد مورد نظر است ، از دانش آموزان می 

مساله   راهبرد ها در هنگام حل. اما با گذشتن از آموزش   راهبرد مورد نظر حل کنند تا با آن به طور کامل آشنا شوند

می توانند از هر راهبردی که مایل هستند مساله را حل کنند . به این ترتیب، یک مساله می تواند با راهبردهای 

صورتی که این اتفاق در کالس بیفتد باعث خوش حالی و سربلندی معلم خواهد شد. )   متفاوت در کالس حل شود. در

 ل مساله با راهبرد خواسته شده (.پس در هر فصل تاکید روی ح

کند، راهبرد مورد نظر برای حل مساله   ب ( آموزش راهبرد یعنی فراهم کردن شرایط و موقعیتی که دانش آموز درک  

 کارایی دارد.

 در این جا چند راهبرد بررسی می شوند: 

 : راهبرد رسم شکل

ذهن می آید این کار به فهم بهتر مساله و   ت که در حل مساله بهکشیدن شکل مناسب برای مساله ها طبیعی ترین راهبردی اس  

  پیدا کردن راه حل آن کمک می کند. گاهی مساله با کشیدن شکل به طور کامل حل می شود و نیازی به نوشتن عملیات ریاضی

 نیست.

شما به کمک این طرح ذهنی بندد و     ممکن است شما برای بعضی از مسله ها شکلی نکشید اما شکل در ذهنتان نقش می 

 مسئله را حل می کنید.

 مثال گاوها و شتر مرغ ها 

ندارد که از هر کدام از این حیوانات چند تا   آقای محمدی در مزرعه اش از تعدادی گاو و شتر مرغ نگهداری می کند . او به خاطر 

پا دارند. فرض کنید که  82ها و شتر مرغ ها روی هم حیوان دارد. به عالوه می داند که گاو 9دارد او فقط می داند که روی هم 

 هیچ کدام از حیوان ها نقص عضو ندارند در این صورت آقای محمدی چند شتر مرغ و چند گاو دارد؟

 برای حل مساله می توانید به این صورت عمل کنید: 

 ابتدا شکلی رسم کنید 

 پا----------شید؟هر دایره یک شتر مرغ باشد برای هر کدام چند پا باید بک 
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 پا  -----در کل چند پا برای حیوان کشیده ای ؟  

 پا -----تا پا باشد بگویید چند تا پا کم داریم؟  82با توجه به این که باید  

دیگر برایشان رسم کنید. حاال چند تا از   برای کمبود پا ها می توانید بعضی از شتر مرغ ها را به گاو تبدیل کنید یعنی دو پای 

 دایره   ----------    دایره ها را به گاو تبدیل کردید؟

 شتر مرغ بود.  و ............................  بنا براین پاسخ مساله ...........................گاو 

 : راهبرد الگو یابی 

با توجه به روش هایی که برنامه  توانید  الگو ها در دنیای ریاضی هم مانند زندگی روزانه در همه جا پخش شده است. شما می 

 ریزی می کنید ، شمارشی که انجام می دهید ، الگو هایی را طراحی کنید.

دهید. هم چنین قوانینی را براساس یک   شما وقتی الگو ها را بررسی می کنید می توانید پیش بینی و تعمیم های معتبری انجام

طرح های جدیدی ارائه دهید. حتی می توانید الگوها را در یک جدول نظام دار نظم خاص طراحی کنید و درباره روابط بین عدد ها 

 طراحی کنید تا راحتتر رابطه بین آنها را تشخیص دهید.

مناسب است. از طرف دیگر این راهبرد در   راهبرد الگویابی برای مسئله هایی که در آنها بین داده های مسئله رابطه ای وجود دارد 

 می کند.  کمک  ساده به پیچیده تر تعمیم مسئله های

بررسی کنید که الگوی مورد نظر در همه داده ها   پیدا کردن الگو به تفکر و خالقیت نیاز دارد و قتی الگویی را حدس می زنید باید 

نظر را داشته وجود داشته باشد بنابراین حدس های مختلف خود را آزمون کنید. پس از کشف الگو باید توانایی بیان الگوی مورد 

 باشید.

 فعالیت: 

الگوهای رنگی را نشان دهد. سپس   الگوی گردنبندی: با استفاده از نخ و مهره های رنگی ، گردنبند هایی تهیه کنیدکه 

 گردنبندهای خودتان را با سایر دوستانتان مقایسه کنید و سعی کنید تا قانون الگوی هر یک را تشخیص دهید.
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 راهبرد تفکر نظام دار:

به طوری که رابطه بین داده ها و بخش   نظام دار فکر کردن یعنی مرتب کردن اطالعات یا راه حل مساله بر اساس نظم و منطق . 

ترتیب را می توان در یک جدول ارائه کرد . پس دانش آموزان باید بگیرند که   های مختلف راه حل مشخص باشد این نظم و

 نظم منطقی مرتب کنند. به طوری که تمام حالت های مختلف در نظر گرفته شود.داده ها را در یک جدول با   چگونه

موثر است و بسیار به کار می رود رسم یک   راهبرد جدول نظام دار در مسائلی که حالت های مختلف و متنوع احتمالی وجود دارد 

 جدول نظام دار می تواند تمام حالت های ممکن را پیش بینی و مشخص کند.

مقدار باشد.تعدادی سکه های پنج تومانی،   و حاصل جمع آنها کمترین 82دو عدد صحیح پیدا کنید که حاصل ضرب آنها مثال 

 تومان پول جدا کنیم. 26تومانی در اختیار داریم با چه تعداد از هر کدام یا ترکیب آنها می توانیم  82تومانی و  06

 راهبرد حل مساله ساده تر :

توانیم آنها را ساده کنیم . درک و حل   به ظاهر دشوار و پیچیده اند برای درک بهتر این گونه مساله ها میبعضی از مساله ها  

مساله ساده شده به ما کمک می کند که مساله اصلی را بهتر بفهمیم و برای حل آن اقدام کنیم . در این راهبرد، اغلب برای 

 د الگو یابی استفاده می شود.برقراری ارتباط بین مسئله ساده و اصلی از راهبر

درک مساله دور کند با استفاده از این   در بعضی از مساله ها وجود عدد های کسری و کمّی غیر معمول ممکن است ما را از 

 راهبرد می توان مساله را با عددهای ساده تر و معمول فهمید و حل کرد .

 م :راهکار های اساسی برای تفهیم بهتر مفاهیم ریاضی شش -

 روش تدریس ریاضی پایه ششم به چه صورت است 

 در آموزش هر درس این فرایند پیشنهاد می شود 

مفهوم برای دانش آموز معنی دار می شود. این   انجام می دهد. با فعالیت های دست ورزی که دانش آموز در منزل یا در کالس  -

 و یا فعالیت هایی که در اختیار قرار می گیرد انجام دهد.فعالیت را معلم می تواند خودش با تجربه آموزشی که دارد 

معلم جمع   انجام می دهند و -بسته به جمعیت کالس  - فعالیت مربوط به کتاب را دانش آموزان به صورت گروهی یا انفرادی   -

 بندی می کند.

 ارزیابی می کند.  انش آموز خود رارا از نظر درک ارزیابی کرده وهم د  با انجام کار در کالس هم معلم دانش آموز  -
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با انجام تمرین در منزل تثبیت یادگیری در دانش آموز به وجود می آید. با دادن فعالیت های دست ورزی دیگر از دانش آموز   -

 بخواهید آن مفهوم را بسازد.

 و در مسائل از آن استفاده می کند.در راهبردهای حل مسئله با توضیح معلم ، دانش آموز همراه با معلم راهبرد را درک کرده 

 کالمی انجام گیرد. -تصویری  -آموزش هر درس به صورت دست ورزی  -

توجه به بحث یادگیری دانش آموزان با توجه به سبک های شناختی، زیرا نوع سواد یادگیری ریاضی فراگیران با هم متفاوت است  -

ن انجام گیرد و نیز بهتر است از مثال روزمره استفاده گردد تا دانش آموزان پس باید اول فعالیت و بعد کار در کالس و سپس تمری

 -کاربردی کردن مسائل -بتوانند مطالب را بهتر بیاموزند. 

 -کاردرمنزل  – برای هر فعالیت به جهت تثبیت یادگیری ، معلم می تواند تمرینات اضافی در نظر بگیرد. -

ه برای هر فصل راهبرد همان فصل مدنظر باشد و تمرینات با آن راهبرد حل شوند،مگر آنکه در استفاده ازاز راهبردهای حل مسئل -

 معلم دانش آموزان را در انتخاب راهبرد آزاد بگذارد.

 پیشنهادات به مناطق و نواحی و مدارس جهت اجرای بهتر فرایند یاد دهی و یادگیری ریاضی ششم

 پرسش و پاسخ در مناطق و نواحی ، در صورت امکان قبل از شروع تدریس هر فصل.تشکیل کارگاه های آموزشی ماهانه به روش  -

 تشکیل کارگاه های آموزشی و رفع اشکال در مجتمع های آموزشی با حضور مدرس دوره .  -

 تشکیل جلسات هم اندیشی بین معلمان هم پایه در هر مدرسه یا هرمجتمع . -

 جهت استفاده همکاران . تهیه کتاب های راهنمای معلم توسط مدیر -

 استفاده از نرم افزار های آموزشی مرتبط .  -
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 :موضوع 

مشکالت رفتاری دانش برخی جهت حل هاداتی پیش

 آموزان پایه ششم
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 دقت بی آموز دانش – 1

 : ها ویژگی و ها نشانه(  الف

 . کند می گم را اش مدرسه لوازم اغلب – 0

 . است مرتب نا و نامنظم تکالیفش -8

 . دهد نمی اهمیت ظاهریش وضع و پوشیدن لباس به – 3

 . آورد می وجود به مشکالتی ودشخ برای – 2

 . آید می مدرسه به دیر اغلب – 2

 . نویسد می خط بد – 0

 ( . طلبد می را آموزگاران ی حوصله و صبر که.  کنند می دقتی بی آموزان دانش اغلب ابتدایی ی دوره در)

 : معلم برخورد نحوه(  ب

 . نشود پذیرفته او از سَری سَر و مرتب نا تکالیف – 0

 . شود گذاشته میان در او با مدرسه و کالس قوانین – 8

 . دهید قرار کالس در او برای معین و مشخص ضوابط – 3

 . کنید رها خودش حال به را او است عصبانیت حالت در وقتی – 2

 . بدهید مسؤلیت او به – 2

 دزد آموز دانش – 2 

 : ها ویژگی و ها نشانه(  الف

 . کند می پنهان و دارد می بر را دیگران اشیا – 0

 . ندارد احتیاجی آنها به حتی که دزدد می را هایی چیز – 8

 . کند می انکار را خود خالف عمل و دزدی – 3
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 . کند می تقلب امتحانات در – 2

 . گذارد نمی احترامی دیگران حقوق به – 2

 . دهند انجام برایش را کارها دیگران دارد دوست – 0

 . گوید می دروغ – 7

 : پیدایش علل(  ب

 . است نداشته وجود اعتماد و امنیت احساس خانواده در – 0

 . است نشده برخوردار کافی محبت و توجه از – 8

 . اند داشته خشنی رفتار او به نسبت اطرافیان و والدین – 3

 . است اشتهند وجود امکانات و وسایل کافی ی اندازه به آن در که شده تربیت و بزرگ فقیری ی خانواده در – 2

 . اند بوده دزد و نادرست والدین – 2

 . است نیامده عمل به کودک رفتار در کافی نظارت و کنترل – 0

 : معلم برخورد ی نحوه(  ج

 . گیرد قرار معلم دید معرض در کالس در کودک – 0

 . کنید بیان کالس در دزدی زشت کار از آموزنده داستانهای – 8

 . دارید نگه دور دسترسش از کند می وسوسه را دککو که ابزاری و وسایل – 3

 . نسازید آشکار را او مشکل – 2

 . نکنید استفاده «دروغگویی» و «دزدی» کلمات از او با صحبت هنگام – 2

 پرخاشگر آموز دانش – 3 

 : ها ویژگی و ها نشانه(  الف

 . گیرد می خود به دفاعی حالت و کند می مزاحمت ایجاد – 0

 . کند می سرزنش را دیگران – 8
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 . پردازد می ستیز و جنگ به دیگر آموزان دانش با – 3

 . زند می برهم را مدرسه و کالس نظم – 2

 . ندارد خوشی ی خاطره مدرسه و معلم از – 2

 . ندارد رضایت دیگران با اش رابطه از – 0

 . زند می دست دروغگویی و دزدی به – 7

 . است آمده با توقع پر – 2

 : معلم برخورد ی وهنح(  ب

 . کنید سرگرم کاری انجام به همیشه را او – 0

 . گردد تشویق ورزشی های فعالیت انجام به – 8

 . نکنید بحث و جر او با – 3

 . بدهید مسؤلیت او به – 2

 . کنید صحبت خودش حضور در والدینش با – 2

 . کنید برقرار دوستانه ای رابطه او با – 0

 . کنید تعیین رهبر عنوان به را او گروه در – 7

 آموز کند آموز دانش – 4

 : ها ویژگی و ها نشانه(  الف

 . شود می خاطر پریشان زودی به و است محدود توجهش ی دامنه – 0

 . دهد تعمیم تواند نمی را شده گرفته یاد مسائل – 8

 . دارد متعادلی نا جسمی وضع – 3

 . کند می امنی نا احساس و دارد عاطفی مشکالت – 2

 . است تر پایین کالس میانگین از او تحصیلی پیشرفت – 2
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 . کند نمی شرکت گروهی های بحث در و است گیر گوشه – 0

 : معلم برخورد ی نحوه(  ب 

 . شود محول کودک به مناسب های فعالیت و کارها – 0

 . نماید پیروزی و موفقیت احساس او که کنید فراهم موقعیتی – 8

 . کند کمک او به مدرسه تکالیف انجام در تر قوی آموزی دانش – 3

 . کنید ترغیب و تشویق برنامه فوق و مکمل های فعالیت در شرکت به را او – 2

 . بفرستید مشاوره به را او – 2

 . بگیرید نظر در او برای مناسب ولی کم تکالیف – 0

 . باشید داشته پیشرفت انتظار تواناییش حد در او از – 7

 . نکنید مالمت و سرزنش را او کندیش برای – 2

 ناسازگار آموز دانش – 2

 : ها ویژگی و ها نشانه(  الف

 . یابد می حضور ندرت به گروه در – 0

 . آید نمی خوشش آن به مربوط های کار و مدرسه از – 8

 . است توجه بی و عالقه بی تحصیل و درس به – 3

 . داند نمی فقیمو انسان را خود و است حسود – 2

 . نشیند نمی آرام و ساکت جایی در – 2

 . است مغرور و بالد می خود به – 0

 . دارد مشکالتی هایش بازی هم با ارتباط در – 7

 : معلم برخورد ی نحوه(  ب

 . کنید معین را او ناسازگاری علت – 0
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 . دهد گسترش را خود های دوستی و ها همبستگی تا کنید تشویق را او – 8

 . کنید تشویق گروهی های فعالیت و بازی به را او – 3

 . کند ارزیابی را رفتارش تا کنید کمک او به – 2

 . شود داده رهبری فرصت گروه در او به – 2

 . بفرستید مشاوره به را او – 0

 . کند برقرار ارتباط همساالنش و خانواده با بتواند تا کنید کمک او به – 7

 

 

 

 پیشنهاد :موضوع 

 ابتدایی ششم فارسی تدریسپیشنهادی  های روش
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 .دارد کاربرد بیشتر کوتاه های متن برای: تیم کارآیی -1

 تیم  کارایی تدریس الگوی اجراء روش

 توسط تدریس و کنند می ایفاد را معلم نقش فراگیران کند تدریس معلم ابتدا در اینکه جای به الگو دراین   

 دهد، می ارائه آنان برای را تکمیلی و ضروری توضیحات معلم آن از پس و شود می انجام «فراگیران تیم اعضای»

 .اند نهاده نام«  تیم کارایی یا تیم اعضای تدریس» را الگو این جهت همین به

 :دارد اساسی نقش دو کالس، در الگو این واجرای حضور از قبل معلم:الگو اجرای از قبل معلم نقش

 تقسیم متعادل قسمت چند به مطالب کیفیت نظر از و مساوی قسمت چند به المقدور حتی را درس متن -0

 .باشند کرده بندی

 مهیا سئواالت تکثیر برای شرایط که صورتی در. باشد کرده تکثیر المقدور حتی و آماده را آزمون سئواالت-8

 .بنویسید را سؤاالت آنان تا بخواند فراگیران برای را سئواالت تواند می معلم نیست

 :درس متن های ویژگی

 اصطالحات و لغات دارای که درسی های متن. باشد درک و فهم قابل فراگیران برای درس متن محتوای-0

 .ندارد چندانی کارآیی الگو این با است مشکل و پیچیده
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 پذیر امکان قسمت چند به آن بندی تقسیم باشد کوتاه درس متن که صورتی در باشد، بلند درس متن -8

 .بود خواهد مشکل یا نیست

 باشد مساوی قسمت چند به تقسیم قابل درس متن المقدور حتی -3

 باشد متعادل نیز مطالب دشواری درجۀ و محتوی حیث از درس متن بندی تقسیم -2

 مربوط یکدیگر با کامالً آن های قسمت همۀ که درسی های متن باشد، یکدیگر از مستقل قسمت هر مطالب -2

 ندارد چندای کارآیی الگو این با است، پیوسته و

 :الگو این در ارزشیابی

 خاص قسمت یک فقط نه است درس های قسمت همۀ مورد در الگو، این در آزمون سؤاالت اوالً

 ها آزمون نوع این زیرا. شود می استفاده ای گزینه چند و «غلط– صحیح» های آزمون از غالباً الگو، این در ثانیاً

 ارائه پساز است تر دقیق  و تر سریع نیز فراگیران یادگیری بازخورد و شود می تصحیح ها آزمون ازسایر تر راحت

 اقتضا شرایط که صورتی در اما دهند می نمره خودشان به فردی بصورت فراگیران ها، پرسش نامۀ پاسخ یا کلید

 .دهد انجام کالس در خودش را ها برگه تصحیح و کند آوری جمع را آزمون های برگه تواند می معلم کند،

 :الگو اجرای مراحل

 (باشد تصادفی بطور که است این ها گروه تشکیل شکل بهترین: )ها گروه تشکیل -0

 کنیم می تقسیم…-2-2-3-8-0 ای شماره رابه گروه هر)ها گروه اعضاء از یک هر برای شماره تعیین    -8

 (دارد شماره یک درگروه فردی هر یعنی.

 یک یا پاراگراف ،یک خط 2 حد رادر درس های قسمت) درس متن های قسمت از یک هر کردن مشخص    -3

 دیگری های گروه مطالب ،با مطلب این وصف بااین. باشد داشته رادرخود  مطلب یک که نحوی کوتاه،به صفحه

 (رادارد ای زنجیره  ارتباط

 به 38 صفحه اول پاراگراف مثال. دهیم می ها گروه مشترک های شماره رابه متن قسمت هر)فردی مطالعه    -2

 ودوخط دارد کوتاهی متن که 32 صفحه– 8 های شمار به 33 صفحه خط 0-ها گروه ی درهمه 0 های شماره

 می رامطالعه خود شده مشخص متن تنهایی به افراد…هاو گروه همه 3 های شماره برای است 32 درصفحه آن

 (نیست کردن حفظ به ونیازی شود فهمیده برایشان مطلب که نحوی به.کنند
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 متن درمورد تا…و گروه دریک 8 های شماره-گروه دریک 0 های شماره:)ایها شماره  هم  گروه تشکیل    -2

 هر اعضاء. شود ایها شماره هم ی همه برای تفهیم ،قابل بیشتر وبحث فهم با وموضوع کنند صحبت خود مشترک

 از کند می بیان اعضاء سایر برای فردی هر و کنند می نظر تبادل و بحث مشترک قسمت مورد در جدیدی گروه

 (است گرفته ای نتیجه چه و فهمیده را نکاتی چه شده مطالعه قسمت

 رابرای خود متن هرکسی ترتیب به تا گردد برمی خود قبلی گروه به دوباره شماره هر: )قبلی گروه تشکیل  -0

 (کند تشریح خود اصلی گروه

 رابازگو مطلب دیگر بار یک کالس تابرای بیاید نفر یک خواهد می 0 های شمار از معلم: درکالس تدریس -7

 را خود متن او تا بخواهد 0 شماره از دیگری نفر تواند می نشده گفته خوب مطلب که کرد احساس معلم اگر.کند

 زمان کمی که.کنند بازگو را مطلب که بخواهد 0 های شماره ی همه از تواند می معلم گرچه.کند بازگو

 ( 2-3-8 های شماره طور وهمین. شود می اموزان دانش برای کننده گیروخسته

 و مهم نکات و تبیین را درس مشکل و مبهم مطالب ، ارائه را تکمیلی و اضافی توضیحات معلم: گیری نتیجه -2

 .کند می تأکید را درس اساسی

 مورد شخص آیا که براین گروه،مبنی اعضای از سنجی بانظر که بخواهد گروه سر از تواند می معلم: یابی ارزش

 می سرگروه به معلم که لیستی چک کمک به.)بدهند شخص آن به یانه،امتیازی است گفته راخوب مطلب نظر

 وارد نمره رادردفتر ،امتیازی دهند می توضیح درکالس که هایی شماره از معلم که آنست دوم راه( دهد

 آموختن وروش مطالعه ،راه هدف چراکه.کند نگاه موضوع این به مثبت بادید که نماید سعی معلم گرچه.نماید

 درگروه هرشخص که ای وعالقه درگروه بودن فعال رابرای امتیاز پس.دارند کمتری ارزش مطالب وخود بوده

 (شود دارد،داده  وکالس

 ،علوم فارسی ادبیات و تاریخ، ، اجتماعی مطالعات دروس برای خصوصاً تیم اعضای تدریس الگوی: الگو کاربرد

  وجود با که داشت توجه باید البته ریاضی و عربی زبان انگلیسی، زبان فن، و  حرفه ، شیمی ، فیزیک  ، تجربی

 الگو این با توان می  را آن دروس همه اسالمی، بینش و اجتماعی مطالعات مثل دروس از بعضی در اینکه

 .شد خواهد آن آموزشی نتایج و آثار کاهش سبب کالس، در االگو  ازاین متوالی و دائم استفادۀ اما کرد تدریس

 اثر شان شخصی ورضایت بودن موثر روی افرادعمیقا برخورد طرز(: برخوردها)تلقی طرز سازی روشن روش -8 

 طرز ازافراد وجودخیلی بااین.هستند اجتماعی احساس ازیادگیری مهمی برخوردهاجنبه ازاینروطرز.دارد

 طرزبرخوردهایشان آزادانه افرادبتوانند چه چنان کنندوولی می تلقی شخصی مساله یک عنوان برخوردرابه
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 طرز ودریابندکه نمایند راکنترل رفتارخویش توانند می میکنندکه کسب قراردهند،بینشی راموردبررسی

 ....بینیم می آن رابااجرای روش درادامه.محدودسازد را عملشان کیفیت است ممکن حد تاچه برخوردهایشان

 :تلقی طرز روش مراحل

 به معلم کتبی های پرسش به کنند می تالش تنهایی به فراگیران مرحله دراین:  ازخود ارزشیابی-اول مرحله

 من پیشنهاد گرچه.)قراردهند موردارزیابی وبرخوردباموضوع رادرمواجه دهندوخود پاسخ خط دریک خالصه طور

 (اجرانکنید را مرحله این توانید می وقت کمبود درصورت که اینست

 (فردی صورت به) بندی رتبه خودبراساس ارزشیابی -دوم مرحله

 می فراگیران به(ای گزینه...-0-2-2)ای گزینه چند پرسشنامه رابصورت اول مرحله سواالت همان معلم

 نظر ترین دقیق.)کند می بندی رتبه نظراتش نقطه ترین دقیق رابراساس ها گزینه فردی بصورت هرفراگیر.دهد

 (0،8،3،2 های رتبه وهمینطور2 رتبه ای گزینه2 ،درپرسشنامه

 :وبررسی نقد از بعد گزینه ترین دقیق خودویافتن درگروه شرکت:سوم مرحله

 دربین است ممکن کنندگرچه می راانتخاب گزینه ترین دقیق وبررسی وبانقد رفته خود گروه به هرگروه افراد

 این که است همین مدرسه اصلی هدف بیاید،که بوجود پاسخ ترین دقیق یافتن برای  زیادی اختالف گروه

 .شود حل ودموکراسی نقد بصورت علمی دعوای

 نمایند می رااجرا سوم مرحله آموزان دانش اینکه درحین معلم: یامقوا سیاه تخته روی دهی گزارش:چهارم مرحله

 رابکشد گزارش جدول کوتاهی درمدت تواند می

 رابنا هرگزینه هاپاسخ گروه باکمک معلم مرحله دراین: تخته های گزارش از کالس وبررسی نقد:پنجم مرحله 

 وحتی رسانند می نتیجه وافرادبه ها گروه ازطرف دلیل ودرسترین آراء براکثریت

 نتیجه رادرقسمت سوال هر نتیجه( بودن منطقی درصورت)آراء اکثریت ونیز ها گروه کمک با معلم: پنجم مرحله

 .نمایند مطالعه وترم کالس پایانی ارزشیابی برای توانند می آموزان دانش را سواالت وهمین  کنند می یادداشت

 الگو اجرای مراحل

 سازد متمرکز سپارد خاطر به باید که مطالبی روی را خود افکار باید فراگیر مرحله این در – مطالب به توجه -0

 سازمان را مطالب باید فراگیر چگونه گیریم نمی یاد را آن نکنیم توجه چیزی به اگر دهد سازمان را مطالب این و
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 راه باالخره و است مطالب کردن درست دیگر راه است مهم مطالب زیر کشیدن خط کار این انجام راه یک دهد؟

 .است مطالب بین ارتباط به بردن پی و مطالب بین مقایسه سوم

 جدید مطالب بتواند آنها کمک به تا بیاموزد را فنونی و ها مهارت باید فراگیر مرحله این در -ارتباط برقراری -8

 و فنون این واما زند پیوند غیره و ها عکس آشنا، کلمات به یا و آموخته ˝قبال که دیگری مربوط مطالب به را

 هستند؟ چه مهارتها

 موردی به را ناآشنا مطلب ابتدا باید روش این در است ای کلمه اتصال روش از استفاده ها مهارت این از یکی

 یادگیری برای خارجی های زبان فراگیری هنگام ˝مثال سازیم دار معنی را پیوند این سپس و دهیم پیوند آشنا

 انگلیسی ی کلمه به را آن است ممکن است پستی ی نامه معنی به اسپانیایی کلمه یک که «کارتا» لغت

 در را است ای نامه آن درون که کارتنی تصویر آن کردن دار معنی برای و( سازیم شبیه) دهیم اتصال «کارت»

 مطالب هم این کلمه یک یادگیری برای باید چرا که کند خطور شما ذهن به مطلب این است ممکن. بگیریم نظر

 این و سازد می تر غنی را ذهنی محتوای اضافی پیوندهای این که است این جواب سپرد؟ خاطر به را اضافی

 .شود می شناختی فعالیت افزایش سبب پیوندها این و اتصال جریان

 با کوتاه ی جمله یا داستان یک ساخت. کنید استفاده آمیز مبالغه یا و مسخره تداعی یک از توانید می همچنین

 -خاص زمان یا مکان به مفاهیم دادن ارتباط -رمز ی کلمه یک ساخت و کلمات اول اتصال -نظر مورد مفاهیم

 .است یادسپاری روش راهبردهای و فنون دیگر از کدگذاری و نمایی بزرگ -تضاد از استفاده

 با بلکه حس یک با فقط نه را آن که سپاریم می یاد به خوب خیلی را مطالبی ما -مختلف حواس با ارتباط -3

 از بیشتر با تا شود خواسته آموز دانش از باید بنابراین باشیم کرده احساس خوبی به خود پنجگانه مختلف حواس

 باشد داشته نیز طنزآمیز و مبالغه حالت است ممکن که مختلف حسی تصاویر ایجاد با و کند کار خود حس یک

 .باشد می حسی تخیالت بسط واقع در مرحله این و بپردازد خود یادگیری تقویت به

 تمرین شوند آموخته ˝کامال که زمانی تا را مطالب باید فراگیر مرحله آخرین در باالخره و – یادآوری و تکرار -2

 .کند

 باید تر کوچک های بچه برای البته کرد استفاده مختلف سنین برای توان می الگوها سایر مانند نیز الگو این از

 .نیستند ها اتصال و پیوندها این برقراری به قادر آنها خود ˝معموال و شود ارائه معلم توسط ها اتصال
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 پیشنهاد :موضوع 

 از فناوری برای تدریس دروس پایه ششم ابتداییاستفاده 
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 مقدمه

با ظهور فناوری های جدیدی هم چون رایانه، اینترنت و...، جوامع بشری با چالش های جدید و جدی در همه ی 

عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی روبه رو شده اند. نداشتن برنامه ریزی های 

آموزشی نیز به فراخور  راهبردی، به سرعت باعث عقب ماندگی از تحوالت روزافزون خواهد شد. نهادهای

تغییرات، نیازمند برنامه ریزی های درازمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اساسی، به منظور هم گام شدن با 

 .تغییرات هستند. در این مقاله، فواید و کاربرد یادگیری الکترونیکی بررسی شده است

ی الکترونیکی این است که یادگیرندگان قلمرو یادگیری الکترونیکی خیلی گسترده است. نکته ی مهم در یادگیر

می توانند از طریق ابزارهای الکترونیکی آموزش ببینند، بسیاری از کاربردهای یادگیری الکترونیکی دربردارنده ی 

تعامل های دوطرفه هستند در حالی که در کالس های سنتی، آموزش تنها به عهده ی معلم است.. برای مثال، 

ای متفاوت می توانند، از طریق شرکت در یک کالس درس مجازی آموزش ببینند، یادگیرندگان در مکان ه

مربیان می توانند سؤال های خود را برای کالس درس مطرح کنند و یادگیرندگان از طریق صفحه ی نمایش 

 .رایانه ی خود به آن ها جواب دهند

باعث جذابیت آموزش می شوند، بلکه سطح  ابزارهای فناورانه، نه تنها با استفاده از روش سمعی و بصری قوی 

یادگیری را نیز افزایش می دهند. دست یابی سریع به دانش و تجربه، این امکان را به معلمان می دهد که با 

تغییرات سریع شغلی در جهان، هم چنان در شغل خود باقی بمانند. یادگیری الکترونیکی می تواند، به توسعه ی 

فناوری کمک کند. به عالوه، این شانس را برای یادگیرندگان فراهم می آورد که به هنگام منابع انسانی، محتوا و 

خواندن، تصمیم بگیرند چگونه سریع تر و چه قدر یاد بگیرند. هم چنین آنان را قادر می سازد که از طریق ایمیل 

ن نوع یادگیری، به حضور در مکان و کنفرانس های اینترنتی، با مربی شان ارتباط برقرار کنند. از آن جا که در ای

 .خاصی نیاز نیست، فرد متحمل هزینه های رفت و آمد نیز نمی شود

 شرایط الزم 

یادگیرندگانی که در دوره ی یادگیری الکترونیکی شرکت می کنند، نیازمند داشتن بعضی خصوصیات یا توانایی 

 :های معینی هستند
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ری است. یادگیری الکترونیکی که یادگیرندگان را هدایت می کند، با اولین شرط یادگیری، انگیزه برای یادگی *

وجود فوایدی که دارد، با بعضی مشکالت نیز همراه است. از جمله این که یادگیرنده باید انگیزه ی درونی باالیی 

 .برای یادگیری در سطح باالتر باشد

ی آموزش هستند. آنان نباید برای ساعات یادگیرندگان الکترونیکی در روز نیازمند صرف اوقات خاصی برا *

 .طوالنی جلوی رایانه بنشینند، اما می توان از طریق ترم های آموزشی، پیشرفت تحصیلی آنان را افزایش داد

 را ها آن تمرکز  یادگیرندگان باید ساعاتی از شبانه روز را برای آموزش انتخاب کنند که عوامل بیرونی، توجه و *

 .نزند برهم

از آموزش هر درس، یادگیرنده باید درباره ی این که چگونه از آموخته هایش استفاده کند، بیندیشد. عمل  بعد *

 .به این رهنمود، سطح انگیزشی یادگیرنده را افزایش می دهد

 .یادگیرندگان مجازی باید هدف های روزانه ای را برای خود تعیین کنند *

کرار یک موضوع نیاز دارند، در برقراری ارتباط با معلم یا هم دوره های هرگز نباید در زمانی که به تقویت یا ت *

 .خود از طریق ایمیل یا کنفرانس تردید کنند

 تعامل یادگیرنده با محتوا 

در طراحی فرایند تدریس، سازمان دهی فرصت های ارتباط و تعامل، عامل مهمی )به ویژه در مراکز آموزشی باز، 

علمان و منابع تدریس از نظر زمانی و مکانی دور از هم قرار دارند( به شمار می آید. جایی که یادگیرندگان، م

 نوع. یادگیرنده -یادگیرنده و معلم،  -یادگیرنده محتوا،  -تعامل یادگیری محور، عمدتاً سه گونه است: یادگیرنده

جی، بر تعامل یادگیرندگان با میان  -یادگیرنده تعامل. است میانجی  -یادگیرنده تعامل دیگر، ی شده پذیرفته

محتوا بر تعامل تعلیم و تربیتی متمرکز است. از آن جا که  -فناوری تأکید دارد. در صورتی که تعامل یادگیرنده

 محتوا -یادگیرنده تعامل شود، می محدود معلم  -یادگیرنده و یادگیرنده  -در نظام آموزشی باز، تعامل یادگیرنده

 .دگیری اهمیت زیادی داردیا های هدف به رسیدن در
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 چند پیشنهاد 

هنگامی که برنامه های یادگیری الکترونیکی به عنوان جای گزین یا به عنوان حمایت کننده از روش های 

یادگیری سنتی اجرا می شوند، فرایند یادگیری به پایدارتر شدن دانش کسب شده می انجامد. اگرچه هزینه ی 

 .است، اما کیفیت خدمات و آموزش طوالنی مدت آن رضایت بخش تر است زیرساخت های آموزش مجازی زیاد

در ابتدا تیم طراح باید به درستی اهداف یادگیری را تعیین کند و جنبه هایی هم چون نوع آموزش و رسانه را  

تأثیر آن مولد بودن آن ها در طول زمان و  در نظر بگیرد. انتخاب مناسب نوع تجهیزات و ارتباطات، به اثربخش و

ها در کاهش هزینه های ارتباطات و سرمایه گذاری بستگی دارد. به عبارت دیگر، رویکرد دولت ها در یادگیری 

اقتصادی، از عواملی هستند که می توانند  -الکترونیکی، آگاهی های ایجاد شده در جامعه، و وضعیت فرهنگی

 .فرایند یادگیری الکترونیکی را سرعت ببخشند

گر، توسعه ی سریع فناوری، به توسعه ی سیستم های آموزشی کمک می کند و این نیز به پدیدار از سوی دی 

شدن مدل های آموزشی نوینی منجر می شود. برپایی آزمایشگاه های مجازی، به توسعه ی آموزش و پرورش در 

شگاهی را ندارند. به سرتاسر جهان کمک می کند؛ به ویژه برای آموزشگاه هایی که امکان خرید تجهیزات آزمای

این ترتیب، محیطی در آموزش شکل می گیرد که خود باعث تداوم توسعه ی آن می شود. در محیط یادگیری 

الکترونیکی، یادگیرندگان می توانند روابط خود را با معلم، در مکان ها و زمان های متفاوت برقرار کنند. یادگیری 

با هزینه ی کمتر به محدودیت های مکانی و زمانی پایان داده الکترونیکی با فراهم ساختن محیط یادگیری 

است. در فرایند یادگیری، عالوه بر یادگیری فردی، به روابط بین معلم، یادگیرنده و هم دوره ای ها با یک دیگر 

 .نیز توجه شده است
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 روش( /  علمی نمایش)  نمایشی روشاز استفاده 

 در تدریس علوم  (آزمایشگاهی) آزمایشی
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 مقدمه

 مثال بعنوان. گیرند _می فرا دیدن طریق از را خاصی مهارتهای افراد. است استوار دیدن و مشاهده بر روش این

 می روش این طریق از که دهد یاد آموزان دانش به را وسیله یک با کردن کار دارد تصمیم درس کالس در معلم

 برای بیشتر و است آموزش در واقعی و حقیقی اشیای کارگیری به روش، این حسن مهمترین. کند عمل تواند

 .دارد کاربرد دارند فنی و عملی جنبه که درسهایی

 نمایشی روش اجرای مراحل  

 :آمادگی مرحله -1  

 ابزار آن بودن سالم از و نماید فراهم قبل از را الزم امکانات و کند مشخص دقیقاً را تدریس از هدف باید معلم

   .کند حاصل اطمینان
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 :توضیح مرحله -2  

 دادن انجام علت و نحوه کند، بیان وضوح به شاگردان برای را شده تعیین اهداف باید تدریس، انجام از قبل معلم

 باعث که کند مطرح را دهند پاسخ تدریس، پایان در شاگردان دارد انتظار که را سواالتی و دهد توضیح را عمل

   .شود شاگردان توجه جلب

 :نمایشی مرحله -3  

 به را دیزل موتور یک کار فرآیند مثال بعنوان و بگذارد نمایش به را آن مراحل و کار صحیح روش باید معلم

   .دهد توضیح آموزان دانش

 :سنجش و آزمایش مرحله -4  

 موضوع آموزان دانش که شود متوجه تا کند دریافت بازخورد آموزان دانش از باید معلم باال، مراحل احرای از بعد

 نماید برطرف را نقایص معلم مشکل، بروز صورت در و( نه؟ یا اند کرده کسب را الزم مهارت)  نه یا اند فهمیده را

   .یابد دست موضوع این به تواند می شفاهی یا کتبی پرسشهای با که

 نمایشی روش محدودیتهای و محاسن  

 اغلب که فنی مدارس در روش، این. برد نام واقعی و حقیقی اشیای کارگیری به از توان می روش این محاسن از

 که این به توجه با اما. است مناسبی روش است، محدود بسیار کار وسایل و دارند، کار و سر آالت ماشین با

 از یادگیری کنند، کسب را الزم مهارت تکرار، و تمرین و عمل راه از و مستقیم تجارب راه از توانند نمی شاگردان

   .بود نخواهد برخوردار مطلوبی چندان کیفیت

 (آزمایشگاهی) آزمایشی روش

 تا شود می فراهم شرایطی و موقعیت روش، این در. است استوار اکتشافی یادگیری اصول بر روش این اساس

 که است فعالیتی روش، این. کنند کشف را مسأله جواب و بپردازند پژوهش به آزمایش طریق از خود شاگردان

 کسب تجربه خاص مفهومی درباره خاص مواد و تجهیزات و وسایل کاربردن به با عمالً شاگردان آن، جریان در

 از نیز انسانی علوم سایر و روانشناسی در ولی است مناسبی بسیار روش تجربی علوم موضوعات برای. کنند می

  .شود می استفاده آن
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 و اکتشاف نیروی تقویت و کنجکاوی حس ارضای برای. دهد افزایش را یادگیری کیفیت تواند می روش این

 آموزان دانش در را خاطر رضایت و نفس به اعتماد و است مفید بسیار فراگیران انتقادی تفکر پرورش و اختراع

  .کند می ایجاد

   آنهاست کار بر نظارت و شاگردان هدایت روش، این در معلم نقش

 صورت دقت با معلم توسط آزمایش آن ابتدا در باید است خطرناک آزمایشها از بعضی انجام که این به توجه با  

 مفید تواند می ذیل موارد رعایت حال، این با بپردازند آزمایش به معلم حضور در آموزان دانش سپس و گیرد

 :باشد

  .شود سازماندهی و فراهم تدریس از قبل آزمایش ابزار و وسایل -0

  .شود انجام تمرینی صورت به آزمایش مطلوب، نتیجه گرفتن و اطمینان برای آزمایش، از قبل -8

  .شود داده قرار آزمایش جعبه روی موردنیاز وسایل آزمایش، هنگام -3

  .شود گذاشته آزمایش جعبه داخل در اضافی، وسایل شاگردان، توجه انحراف از جلوگیری برای -2

 .شود جلب آزمایش جریان به شاگردان توجه پرسش، وسیله به آزمایش از قبل -2

  .ببینند را آن بتوانند براحتی شاگردان همه که شود انجام ای گونه به آزمایش -0

   .شود استفاده نیز سخنرانی روش مثالً روشها، سایر از آزمایش، ضن در -7

 آزمایشی روش محدودیتهای و محاسن  

 محاسن( الف

  .بود خواهد موثرتر و تر ثبات با یادگیری است، شده حاصل مستقیم تجارب طریق از یادگیری چون -0

  .گیرند _می یاد نیز را کردن آزمایش روش آموزشی، هدفهای به یافتن دست بر عالوه شاگردان -8

  .کند می تقویت را تحقیق و مطالعه انگیزه شاگردان در -3

  .دهد می نفس به اعتماد آنها به و کند می ارضا را شاگردان کنجکاوی حس -2
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  .کند می تقویت شاگردان در را علمی تفکر و اختراع، اکتشاف، نیروی -2

 بی و خسته کمتر را آنان نتیجه در و کند، می شیرین و جالب فراگیران برای را آزمایشی فعالیتهای روش، این -0

   .کند می حوصله

 محدودیتها( ب  

 تمام گران اقتصادی نظر از تدریس روشهای سایر با مقایسه در لذا دارد، فراوان امکانات و وسایل به احتیاج -0

  .شود می

  .دارد نیاز باشند، داشته آشنایی آزمایشی روش با خود که مجرب و آگاه معلمان به -8

 و لغات دامنه و دهد، قرار شاگردان اختیار در کمتری معلومات و اطالعات است ممکن روشها سایر به نسبت -3

  .نکند تقویت را آنان مفاهیم

 تثبیت شاگردان رفتار در غلط روش این و شود، اجرا غلط صورت به است ممکن کنترل، عدم صورت در -2

   .گردد

 :کند رعایت را زیر نکات باید روش این کردن بهتر هرچه برای معلم آزمایشگاهی روش در  

  شاگردان تعداد و امکانات اساس بر شاگردان بندی گروه -

  فعالیت مراحل و گروه هر شاگردان اعضای وظایف تعیین -

  شاگردان برای آزمایش صحیح روش انجام -

  گروه هر نیاز برحسب آزمایشگاه در موجود وسایل بندی تقسیم -

  ایمنی نکات رعایت -

   گرفته صورت آزمایشهای مورد در شاگردان از گزارش ارائه -


