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 درس علوم آزمایشگاه ها در فرایند یاد دهی و یادِگیری آفرینی نقشپیشنهادات برای  -1

قرن ها ست كه نظريه پردازان آموزشي بر اين باورند كه اگر فراگيران به جاي آن كه صرفاً دانش را دريافت كنند 

جه سود بخش تر خواهد ، خود در جستجو و در صدد كشف آن باشند ، يادگيري با معنا تر ، كامل تر و در نتي

بود .روش آموزش معلمان بزرگي چون سقراط به اين صورت بوده است بر اين روش متفكراني چون روسو 

 . اند كرده راتاييد آن و گذاشته صحه نيز  وپستالوزي

 ايجاد درون با تقريباَ وتجربه آزمايش با مطالب وفهم اثبات با وآموزش گرايي اثبات رويكرد بيستم قرن ابتداي در 

ان آموزش به اهميت به كار كار اندر دست گذشته قرن اوايل در. شد حكمفرما علمي ي ها رشته تمام رشد و

گيري واستفاده از وسايل كمك آموزشي پي بردند و متوجه شدند هر قدر موضوعات علوم پايه عيني وملموس تر 

 باشد ميزان يادگيري بيشتر خواهد شد.

د بودن معتقد و كردند مي تاكيد وآزمايشگاهي نمايشي و  ه از وسايل ديداري ، شنيداري: به استفادآزوبل وبرونر

 كه با استفاده از اين وسايل ميتوان به درجه بااليي از آگاهي و مهارت عملي دست يافت .

 : اظهار مي دارند در يك برنامه درسي منظم كه بر مبناي آموزش هاي عملي استقرار وتوأمالكساندر وسيلور

 باشد مي تواند نقشه اي باشد براي هدفهاي كلي وجزيي در يك جامعه پيشرفته صنعتي ومترقي.

 وبا گرفتند نمي ياد را علوم محتوي آموزان دانش. شد حاصل علم در بسياري نارضايتي اول جهاني جنگ از بعد 

 ناچار به دانشگاهي اكزومر وپرورش آموزش مسئولين درغرب.  شدند نمي تجهيز علم ضروري و الزم مهارتهاي

تدريس از وسايل آزمايشگاهي و كارگاهي  براي علوم ،معلمين كرده نظر تجديد خود درسي هاي برنامه در

استفاده كردند ،اين امر باعث شد دانش آموزان عالقه بيشتري از خود نشان دهند وثمرات استفاده از 

ي بيشتر جذب بازار كار و مؤسسات و كارخانه ها آزمايشگاهها در تدريس باعث شد دانش آموختگان با آمادگ

شوند در نتيجه تحول چشم گيري در پيشرفتهاي صنعتي در كشورهاي غرب ايجاد شد .در ايران بعد از پيروزي 

انقالب اسالمي نظام آموزشي درصدد رفع مشكالت ناشي از افت تحصيلي دانش آموزان بوده است .يكي از راه 
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ن سالها استفاده هم زمان ازدروس تئوري و عملي است دراين راستا سعي شده است كه حل هاي ارائه شده در اي

مدارس از وسايل كمك آموزشي درقالب آزمايشگاه استفاده كنند تا بتوانند بااين روش نياز خود را برطرف 

صص باعث نمايند، اما عدم برنامه ريزي دقيق وعدم وجود هزينه مناسب يا نبودن فضاي مناسب و نيروي متخ

 شده است كه دراين راه نظام آموزشي ما با روندي كند سير صعودي راطي كند .

 فعاليتهاي ازانجام معلمان استقبال عدم باعث راكه مختلفي عوامل( 5891)  جيمز و كراولي

 : از عبارتند آنها از برخي كه اند كرده شناسايي ، شوند مي آزمايشگاهي

ان نسبت به فنون آزمايشگاهي به علت نارسا بودن اين آموزش ها در حين عدم تسلط ومهارت كافي درمعلم -

 تحصيالتشان

  باال بودن هزينه ها ي مربوط به وسيله هاي آزمايشگاهي -

پيشرفت سريع فناوري وپيچيده و پيشرفته تر شدن روش هاي آزمايشگاهي وعدم همخواني مهارتها ي  -

 معلمان با اين تغييرات وپيشرفتها

ودشوار بودن شيوه ها ي مديريت آزمايشگاهي به دليل مسايل مربوط به انتخاب متصديان آموزش  دهپيچي -

 .  ديده و مسايل مربوط به ايمني ، حفظ ونگهداري وسايل

در كشور ما در مدارس مسايل مختلفي مانع از مهارت يافتن وياد گيري بهترمي شود . شايد يكي از مسايلي كه 

ش آموزان در استفاده از وسايل با مشكل مواجه شوند ونتوانند زياد در كارها وفعاليتها ي باعث شده دبيران ودا

تحقيقي شركت داشته باشند ناقص بودن وسايل آزمايشگاهي ، نبودن امكانات مناسب ديگر ، عدم آشنايي با 

درسي و ... مي باشد  وسايل و يا نداشتن مهارت الزم ويا نبودن ساعات معين ومشخص آزمايشگاه در كنار ساعات

. 

 نقش ازمايشگاهها در ياد گيري درس علوم

كمك كارهاي آزمايشگاهي و عملي ممكن است به منظور هاي مختلفي بكار رود مثالَ  به تدريس روش    -

گاهي ممكن است به منظور آشنا كردن شاگردان باجنبه ها ي عملي يك مفهوم علمي وزماني به منظور فراهم 

 مناسب براي حل مسئله اي يا مهارت يافتن براي مشاغل آينده بكار گرفته شود .آوردن محيطي 
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استفاده ازآزمايشگاهها مي تواند ضمن باال بردن كيفيت آموزش وياد گيري يك عامل بسيار تحريك كننده     -

 در فعاليت آموزشي باشد .

 وتفكر واختراع اكتشاف نيروي وتقويت ويكنجكا حس براي تواند مي رتدريس د آن از استفاده و آزمايشگاه    -

 نها باشد .آ خاطر ورضايت نفس به واعتماد آموزان دانش

 وشيرين توجه جالب را ويادگيري آموزشي فعاليت تدريس هنگام به كردن وآزمايش آزمايشگاه از استفاده    -

 . شوند نمي حوصله وبي خسته آموزان دانش نتيجه در و نمايد مي

كند ،  لمس را اشياء تواند مي ، كند مي تجربه آزمايشگاهي روش به را يادگيري آموز دانش هك هنگامي    -

 ببيند ، بو كند ، بچشد ، به صدا گوش دهد .

 ميان در مشاركت و تعاون حس كنند مي كار هم كنار در آزمايشگاهي روش به آموز دانش و معلم هنگاميكه    -

 . شود مي تقويت آنها

لعه مطا سوي به را آموزان دانش مجموع در كه شود مي مهارتهايي گسترش و رشد سبب يشگاهيآزما روش    -

 و تحقيق بيشتر سوق مي دهد.

 نقش تجهيزات آموزشي در يادگيري درس علوم

 اينگونه وسايل اساسي قابل لمس را براي تفكر وايجاد مفاهيم بوجود مي آورند وتمركز حواس ايجاد مي كنند .-

 القه دانش آموزان را بيشتر مي كند .توجه و ع -

 يادگيري را سريع ترومؤثر تر وپايدا رتر مي كند . -

 تجارب واقعي ، عيني و حقيقي را در اختيار فراگيران قرارمي دهد . -

 باعث تنوع در ياد گيري مي شود . -

 بازدهي و كسب مهارت رابيشتر مي كند . -
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 رهنمودها و مهارتهاي علمي

 كار گيري روش آزمايشگاهي بايد نكات زير را مورد توجه قرار دهد :معلم هنگام ب

 .كنند راكسب آنها بايد آزمايش دادن انجام طريق از آموزان دانش كه نظر مورد رفتاري هدفهاي تعيين         -

 معلوم و مشخص قدم به قدم كار مراحل كه شود تنظيم اي گونه به بايد برنامه آزمايش يك دادن انجام براي    -

 . باشد

وع هر فعاليت آزمايشگاهي ، معلم بايد دانش آموزان را با شر از پيش آموزان دانش به موضوع كامل تفهيم    -

 مراحل انجام دادن كار آشنا كند . نكات ايمني الزم را به آنها گوشزد كند .

 . است آموزان دانش نياز مورد كه ابزارهايي و لوازم كليه كردن آماده و تهيه         -

يت آزمايشگاهي مانند اطمينان از بي نقص بودن ابزار و فعال هر شروع از پيش آزمايش جزييات تمام بررسي    -

 وسايل .

 براي آنها به كه نظر مورد هاي فعاليت با ارتباط در آموزان دانش سواالت به گويي پاسخ براي معلم آمادگي    -

 .ردك خواهد كمك درسي هدفهاي به رسيدن

 در را خود هاي گزارش كرده داشت ياد را حاصل نتايج آزمايش انجام هنگام شود خواسته آموزان دانش از    -

 . دهند ارائه و ثبت كار دفتر

 ، ها روش ، وسايل و مواد بودن كارآمد)  اهداف مسير در آزمايشگاهي هاي بررسي گذاري اثر در در داوري    -

  ( فراگيران عملكرد و راهبردها
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 روش های نوین تدریس علوم تجربی برای استفاده از پیشنهادات - 2

يكي از ويژگي هاي بارز انسان كنجكاوي است كه ازدوران كودكي تا پايان عمر اورا به دانستن وكشف حقايق و    

يز از جهل افزون پرده برداري از مجهوالت سوق ميدهد اين نيروي دروني تكاپوي انسان را براي كسب علم و گر

 مي كند .

بخشي از دانش امروز بشركه حاصل مطالعه وجستجوي او در جهت شناخت جهان مادي ونظام ها و قوانين آن 

از ابزارهاي حسي خود استفاده ” است علوم تجربي ناميده مي شود بشر براي كشف شناخت جهان مادي عمدتا

ر اساسي و تكيه بر آن بسيارضروي است.دانش آموزي كه مي كند به همين دليل نقش تجربه در اين حوزه بسيا

به مدرسه وارد مي شود از يك سو داراي نيروي خداداد كنجكاوي است نيرويي كه هر لحظه او را به يافتن 

دانشي تازه وپاسخي براي پرسش هاي بيشمار ميكشاندواز سوي ديگراين دانش آموز بايد براي زندگي در دنياي 

م وتكنولوژي است آماده شود براي آموزش علوم بايد سعي شود كه فرآيند ياد گيري از حالت فردا كه دنياي عل

 انفعالي يعني ياد گيري به روش سنتي به حالت ياد گيري فعال درآيد .



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

پیشنهادات با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

  www.asemankafinet.ir 

 

 يادگيري فعا ل چيست؟

انفعالي به طور خالصه يادگيري فعال آن است كه دانش آموزدر توليد مفهوم مشاركت دارد در مقابل ،يادگيري 

قرار دادن دانش آموز در مقابل مفاهيم آماده واز پيش طرح شده اي است كه انتظار ميرود كه آن ها را حفظ 

كند در يادگيري فعال موضوع مهم آموختن مطالب همراه بادرک وفهم آن هاست اين نوع آموختن تنها ازراه در 

شود اما درياگيري انفعالي تاكيد بر خواندن  گير شدن مستقيم با مسئله وكسب تجربه هاي دست اول حاصل مي

 مطالب و حفظ كردن آن هاست .

 مقايسه روش هاي ياددهي )سنتي ( و يادگيري )روش نوين و فعال(:

 روش نوين آموزش)فعال( روش سنتي)انفعالي وغيرفعال( رديف

دانش آموزن مفاهيم تجربه وقوانين را مي  1

خوانند حفظ مي كنند ومي كوشند 

 خاطر به   كه

                                 .بسپارند

دانش آموزان ضمن انجام دادن 

 مفاهيم درتوليد تجربه كسب هايا فعاليت

 هرتجربه نتايج دادند شركت

 . آورند مي  بدست رابطورمستقيم

دانش آموزانم مطالب مختلف را درذهن  2

پرسش   خود نگه مي دارند وهنگام

وپاسخ مطالب حفظ شده 

ابازگوميكنندبه عبارت ديگر در اين روش ر

 ذهن به امانت   دانش آموزهرچه را به

 مي پس آزمون هنگام است سپرده خود

                            دهد

دانش آموزان باافراد گروه خود به بحث 

وگفتگو مي پردازند وافراد گروه با هم 

كارمي كنند گروه ها هنگام گزارش 

خودرابا گروههاي  دادن به جمع، نظرات

ديگرمقايسه مي كنند وبسياري مطالب 

را ازيكديگرميآموزندمعلم درحين ارائه 

شدن گزارشها و پرسش و پاسخ 

درصورت لزوم دانش آموزان را راهنمايي 

مي كند وا اشتباهي رخ داده باشد آن را 

تصحيح مي كندوبه فراگيري دانش 

 آموزان ياري مي رساند

نراني درس ميدهد معلم اغلب باروش سخ 3

وكوشش ميكندهمه جزئيات را مطرح 

كند و به انها پاسخ ميدهد اودرصورت 

لزوم شكل مي كشد تمرين مي 

ادگيري است وبه جاي معلم راهنماي ي

پاسخ گويي مستقيم به پرسش دانشاموز 

مي كوشدباطرح پرسشهاي متعدددانش 

آموز را به طرف پاسخ صحيح 
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دهدوخودبه حل تمرين ها كمك مي كند 

را توجيه   وبا مثال هاي متعدد مفاهيم

ميكند به عبارت ديگر نقش حل المسائل 

 را براي دانش آموزان ايفا مي كند.

 مشكل آنكه جاي به و  كند  هدايت

رد مسئله دا كندسعي راحل آموز دانش

 انديشيدن به را آموز نش ودا كند  طرح

 دهد مي عادت

 اغلب معلما ن جزوه مي گويند مطالب 4

كتاب را خالصه مي كنندودانش آموزان را 

به سمت كتابهاي حل المسائل سوق مي 

 بدون  دهندبدين ترتيب دانش آموزان

 از را ان پاسخ مسئله صورت  فهميدن

 .كنند مي رونويسي كتاب

معلم به دانش آموزان پاسخ كليشه اي 

نميدهدوازروش پرسش وپاسخ سنتي 

دوري مي كنداوپرسش هارا به طريقي 

رح ميكندكه دركالس قابل بحث مط

 داراي  باشد به عبارت ديگر پرسش فقط

 براي گفتگو فرصت نباشدتا پاسخ يك

 باشد آموزان دانش همه

معلم به كالس تكليف مي دهدياازدانش  5

آموز مي خواهد موضوعي را رونويسي 

كند ياخود به تجربه دست مي زند و 

دانش آموزان دراين فرايند تماشا چي 

 هستند.

معلم هر دانش آموزرا تشويق مي كند 

كه درباره ي موضوعي انتخابي از ديگران 

بپرسد كمك بگيرد اطالعات دريافتي را 

جمع آوري كند وپس ازبحث در گروه 

نتايج را به جمع گزارش دهد هم چنين 

براي نظريه هاي خود وسايلي بسازد 

وتجربه كند ونتيجه گزارش را گزارش 

 دهد

انفعالي( معلم نظم در روش سنتي ) 6

كالس و حضور وغياب دانش آموزان 

راكنترل مي كند او خود تدريس مي 

جزوه مي گويد تمرين تهيه مي   كند

كندوارائه مي دهد پرسش مي كند و 

گاهي پاسخ پرسش هارامي دهد تمرين 

هاراحل مي كند ورفع مشكل مي كند 

درحقيقت معلم در صحنه ي آموزش 

موزان ساكت كامال فعال است ودانش آ

دانش آموزان به مطالعه كردن تشويق 

مي شوند ودر مورد نتايج مطالعات خود 

با اعضاي گروه بحث مي كنند كنترل 

حضور وغياب دانش اموزان به عهده ي 

روه است هنگام بحث در گروه سرگ

رعايت نوبت و نظم وترتيب به عهده ي 

گروه است معلم بر فعاليت هاي گروه 

 طرح با  نظارت داردودر صورت لزوم

 طرف به آموزان دانش هايي پرسش
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نشسته اند وظاهراگوش ميكنند جزوه مي 

نويسندوگاهي پرسشي مطرح ميكنند 

واگراز آنها سوالي شود به آنها پاسخ مي 

 دهند.

 به كند مي هدايت صحيح پاسخ

 آموزان دانش روش اين در ديگر  عبارت

 ميكنند فعاليت آموزش ي صحنه در

 . آنهاست فعاليتهاي ناظر و اراهنم ومعلم

 وتكيه است دادن ياد  دراين روش هدف 7

ت وكسب دانستنيهاي برمحفوظا كردن

 ضروي وغيرضروري

درروش فعال هدف يادگيري است به 

طوري كه دانش آموزبه يادگيرنده اي 

 مادا العمر تبديل مي شود

                                                      كار وبحث گروهي دركالس 

براي مشاركت دانش آموزدر فرآيند تدريس وارزش يابي وايجاد روحيه همفكري وهمياري وايجاد رقابت سالم مي 

 مختلف بادرجات اموزان دانش گروه هر در طوري به كرد  نفره تقسيم 4يا3توان كالس درس را به گروههاي 

 (باشند داشته وجود ،متوسط ضعيف ، خوب)

وهي تقشيم كار باعث ايجاد انگيزه وپويايي كار مي شود وتوانايي دانش آموزرا براي يادگيري عميق تر در كار گر

 وماندگارترمي كند

در كار گروهي يكي از مشكالت اصلي شكل آرايش صندلي ها ونيمكت هاي كالس است تغيير آرايش كالس يا 

 ناسب وجذاب را براي يادگيري فراهم مي كندتشكيل كالس در آزمايشگاه با محيط هاي باز ديگر فرصت هاي م

در كالس علوم دانش اموزان هر گروه با نظارت وراهنمايي سرگروه فعاليت هاي داخل يا خارج كالس را بر عهده 

 صورت به وفعاليت آزمايش دادن انجام گروه هر در اصلي هدف(وسيله ساخت –مي گيرند )انجام ازمايش 

 گروه در يانفراد صورت به نه است گروهي

البته بايد توجه داشت دانش آموزان بعضي فعاليت هارا در منزل داده ونتيجه آن را در دفترعلوم نوشته و به 

 كالس ارائه دهند

 معلم ميتواند با تهيه ي فهرست مانند نمونه دانش اموزان راهنگام انجام دادن آزمايش

     شيابي كندزير نظر داشته باشد وگرو هارا به دقت مشاهده كرده وارز
                          

شماره 

 گروه

اسامي 

 گروه

درک 

صحيح از 

 آزمايش

انجام دادن 

صحيح 

 آزمايش

نتيجه 

گيري 

صحيح ار 

رعايت نظم 

 گروهي

يادداشت 

 معلم
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 آزمايش

-مريم-ليال 1

 فاطمه-آزاده

عالي .  + + + ++

همكاي 

خوبي 

 دارند

2             

مي تواند در كالس براي انجام فعاليت هاي بيرون از كالس )اطالعات جمع آوري هر دانش آموز پوشه كار: 

كنيد، بحث كنيد ،تحقيق كنيد و... (پوشه اي درنظربگيرد سپس با اطالعاتي كه مي تواند به دست آورد )از 

هرست طريق ديدن فيلم ،مطالعه ، تجربه ي عملي، تحقيق وپرسش از ديگران(مطالب را جمع بندي كرده وبا ف

بندي در پوشه ي كاردر موقع الزم در اختيار گروه قرار دهد دانش آموزان هر گروه در پايان كالس مي توانند با 

مشورت اطالعات خود را به بحث وگفتگو گذاشته سپس با نظر معلم گزارش فعاليت خود را به كالس ارائه دهند 

 ونتيجه گيري كلي داشته باشند .

يي كه به كارگيري ان دركالس درس دانش اموزان را به سمت يادگيري فعال سوق يكي ازروشهاپرسش وپاسخ:

 ميدهد روش پرسش وپاسخ است

سوال كننده و پاسخ دهنده هستند اما نكته ي اسا   در يك كالس فعال وخوب علوم هم دانش آموزان وهم معلم

اي فعاليت طلب هستند يعني سي چگونه پرسيدن وچگونه پاسخ دادن است .بهترين نوع پرسش ها ، پرسش ه

پرسش هايي كه دانش آموز را به انجام دادن فعاليتي براي پاسخگويي ودر نتيجه يادگيري فعال وا مي 

ست كه پرسشهاي دانش آموزان را به يك سلسله فعاليت هاي يادگيري تبديل  معلمي هنرمند معلم       دارند

 ها به پاسخ خود برسندكند تا دانش آموزان با انجام دادن اين فعاليت 

معلم ميتواند براي يافتن بعضي پاسخ ها از افراد متخصص ومطلع دعوت كند تا دانش آموزان مستقيما به جواب 

هاي خود برسند يا اين كه كتاب ها ،مجله ها ومنابع ديگري را به دانش اموزان معرفي كند گاهي هم ميتوان 

 هدايت كرد. پرسش دانش آموز را به سمت يك فعاليت مناسب

 از اطالعات آوري جمع ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رامتخصصان اين امر فرايندارزشيابي:

خته ها تعيين مي كنند به عبارت ديگرمعلم درفرايند ارزشيابي آمو آن حدود درمورد وقضاوت انان هاي آموخته

،اطالعاتي جمع آوري مي كندتا با تفسير آنها معين كند كه دانش آموز چه دانشي فرا گرفته وچه توانايي هايي 

 كسب كرده است.
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چه را دانش  معلم در ارزشيابي بايدآن "از آن جا كه آموخته هادرسه حيطه دانشي ،مهارت ونگرشي است لزوما

 آموز دراين سه حيطه فراگرفته ارزشيابي كند.
 نوع ارزشيابي موضوع ارزشيابي 

ارزشيابي ازفعاليت هاي دانش آموزان در مدرسه)مهارتها، دانستني ها، 

 نگرش ها(

 ارزشيابي ازفعاليت هاي دانش آموزان د رخارج از مدرسه

  

ارزشيابي مستمر 

           )تشخيصي(

 بيارزشيابي كت

ارزشيابي عملكردي )فعاليت هاييكه انجام آن ها نيازبه استفاده از 

 ابزاروانجام فعاليتهاي عملي دارد(

  

          ارزشيابي پاياني

 فعاليت هاي پيشنهادي

براي دادن امتيازات ويژه به دانش آموز مي توان كارتهاي امتياز را تهيه كرد. ومعلم با نظر  تهيه كارت امتياز:-1

آن را درجه بندي كند در شرايطي كه معلم كار جديدي از دانش اموز مي بيند مثل ساخت وسايل ، تهيه خود 

ي فيلم عكس وگزارش در ارتباط با موضوع درس و... وپيشرفت تحصيلي، ميتواند امتياز ويژه اي به دانش اموز 

 بدهد . پس از پرشدن امتيازات اين كارت مي تواند بانظر مدير و مشاركت

 وراي مدرسه به دانش آموزي كه كارت امتيازآنها تكميل شده باشد هديه اي تعلق بگيرد.ش

: بايد دانش آموزان را تشويق كرد كه در رابطه با دروسي كه ساخت وسايل وابزار ازمايشگاهي در كالس -2

اين كار انجام الزم است وسايل ساده آموزشي بسازند اگر ساخت وسايل هزينه بروقت گير است به طور گروهي 

 قفسه كالس در توان مي بپردازند اموزشي كمك  شود ودر مدرسه يا خارج از مدرسه به طراحي يا ساخت وسيله

 در يا كرد استفاده آن از لزوم موقع ودر كرد  نگه داشتن وسايل كمك اموزشي دانش آموز تهيه براي اي

 و نفس به اعتماد خالقيت روحيه وايجاد تشويق عثبا كار اين داد ترتيب وسايل اين از نمايشگاهي آزمايشگاه

توجه داشته و براي كار آنها  ها آن وتالش سعي به كه دهيم مي نشان آموزان دانش وبه شود مي انها در پشتكار

 ارزش قائل هستيم

 علمي وبازديدهاي باز محيط در تدريس -3

اي باز انتقال دهيم مثال هنگامي كه معلم براي افزايش وارتقاي كيفيت اموزشي مي توان كالس درس را به فض

درس گياهان دانه دار را تدريس ميكند اگر در باغچه ي مدرسه يافضاي اطراف مدرسه نمونه اي ازاين گياهان 

وجود دارد بابردن دانش آموزان به آن جا ونشان دادن اين گياهان عالوه برايجاد روحيه ي شادي ونشاط ميتوان 

 تعمق يادگيري شد باعث فعال شدن كالس و
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بازديداز مراكز علمي ومشاركت متخصصان آنجا درامر تدريس مانند مركز انتقال خون، موزه ي علوم طبيعي و... 

 . نيز ازموارديست كه به بهبود كيفيت آموزش كمك مي كند

 تجربی علوم درس تدریس پیشنهادی راهکارهای و مشکالت - 3
 

 :مقدمه

 

  همزمان مطلوب، تدريس براي بايد معلم يك. است گوناگون هاي مهارت و دانش از متشكل اي حرفه معلمي

 بخش اثر تدريسي آنها بكارگري و تركيب مسير در تا بياميزد هم در هنرمندانه طور به را ها دانش از اي مجموعه

 واقع در. يابند مي تحقق امكان فعاليتي چنين اساس بر آموزشي اهداف. كند ارائه درس كالس در و طراحي

 دانش و معلم كه جديد عصر در.  گيرد مي شكل ها دانش از متنوعي طيف مفهومي تعامل با معلمي ي حرفه

 سمت به را آن عوامل و كشتي كه دارد را داري سكان نقش معلم ، ورند غوطه اطالعات از اقيانوسي در آموز

 .كند مي هدايت مطلوبي

 

 .كند اداره را درس كالس آن اساس بر و بشناسد را خود محصل نياز بايد گر هدايت عنوان به معلم

 

 تنظيم محصالن هاي رغبت به توجه با مدرسه هاي فعاليت ساير و ها برنامه اگر: }گويد مي( 1۷7۱) تايلر رالف

 مي ياد آسانتر و بهتر تنها نه نتيجه در و كنند مي شركت آنها در فعال طور به آموزان دانش صورت اين در شوند

 (دهند وفق مدرسه شرايط با را خود چگونه كه دآموزن مي بلكه گيرند

 

 كه زيستن براي دانستن و زيستن هم با به نياز و رغبت اساس بر داري كالس و تدريس روش چند مقاله اين در

 شما براي را  ، ام گرفته بكار و آموخته گذشته سالهاي طي تجربي علوم درس پوياي و فعال هاي شيوه از

 .كنم مي بيان گراميان

 

 : روش چند

 

 علوم فعال آموزش  اساس بر تجربي علوم پوياي تدريس
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 عمل تا ازنياز

 

 بخش. بنابراين. است زندگي در بهتر عملي استفاده براي دانشها از بعضي يادگيري درس تجربي، علوم درس

 نمايد  شكوفا آموزان دانش در را گري جستجو ي قوه هم كه شود آميخته عملي بخش با اي گونه به بايد تئوري

 به فردا و امروز دنياي در زندگي براي را آنچه هم و سازد آور نشاط آنها براي را مجهوالت كشف و دانستن هم و

 .بياموزد آنها به نيازمندند آن

 

 اين كه بيابد را مجهوالت كشف و مسائل حل راه سازد مي قادر را فرد تجربي علوم درس پوياي و فعال آموزش

 .است يستنز براي آموختن

 

 .كنم مي جلب خويش درس كالس در تكويني سنجش و تدريس روش چند به را شما توجه اكنون

 

 .نيك پيك يك در شركت با گروهي بصورت زنده دنياي بخش تدريس -1

 

 آنها زندگي نحوه و تكثير رشد، زنده، موجودات با آشنايي: هدف –

 

 در جانور يا گياه از اعم اي زنده موجود اگر شود مي خواسته آموزان دانش از قبالً منظور اين براي: عملكرد  –

 .بياورند كالس به آينده جلسه براي دارند منزل

 

 نشستن هم دور و نيك پيك روش به و شود مي داده انتقال مدرسه حياط به درس كالس منظور اين براي

 بيشتري رغبت و انگيزه با آموزان دانش اغلب گراست، طبيعت موجودي فطرتاً انسان چون شود، مي اداره كالس

 .كنند مي شركت فعاليت اين در

 

 :عملكردي سنجش –

 

 آزمايشگاهي –علمي كارهاي در آموزان دانش كنجكاوي و دقت سطح بردن ال با: هدف   –
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 را شده انجام آزمايشهاي آموز دانش شود مي برگزار كتبي و عملي صورت دو به كه آزمونها اين در: عملكرد   

 يادگيري ي حيطه سطح هفت اساس بر كه مربوطه تئوري سواالت به يا و داده انجام كار دستور با مجدد

 .دهد مي پاسخ شود مي مطرح متفاوت بصورتهاي

 طرز كه كاغذ خمير با را ها اندام ماكت تمايل صورت در شود مي خواسته آموزان دانش از موارد از بعضي در

 و مستمر ي نمره بعنوان كارها اين ي نمره بياورند كالس به و كنند درست را شود مي داده آموزش نيز آن تهيه

 .شود مي محسوب تكويني سنجش

 

 :گروهي و  مشاركتي سنجش

 

 .متفاوت عملي ي بنيه با گروه يك آموزان دانش بين اطالعات مبادله: هدف –

 

 شوند، مي دهي سازمان متفاوت يعلم ي بنيه با مختلف گروههاي در آموزان دانش روش اين در: عملكرد –

 دانش بين اطالعات روش دراين.  دهند مي پاسخ هم با مشورتي صورت به گروهها و شود مي مطرح سواالت

 كل براي را نمره نموده تصحيح را برگه يك فقط گروه، افراد هاي برگه بين از معلم سپس و شده مبادله آموزان

 .نمايد مي ثبت گروه

 

 و ذينفع ذيربط، افراد) آموزشي ياران تا شود مي فراهم امكان اين مشاركتي، عبارتي به يا و يگروه ارزشيابي در

 نظام در الگو اين كاربرد. باشند داشته عهده بر سهمي ارزيابي مورد برنامه به نسبت قضاوت فرآيند در( ذيعالقه

 مي قادر را برنامه در كنندگان كتشر و. است تجربيات از فراگيري و تجربه آوردن بدست براي ابزاري آموزشي

 .كنند عمل بهتر بتوانند تا بياموزند درس ، آمده پيش هاي كامي نا و موفقيتها تجارب، از كه سازد

 

 :تقلب از استفاده با سنجش

 

 .است دشوار آن فراگيري كنند مي احساس كه مطالبي سوي به آموزان دانش راهنمايي: هدف

 

 كنند استفاده آن از تقلب بصورت خواهند مي كه را مطالبي تمامي شود مي خواسته آموزان دانش از: عملكرد

 فراگيري نظر از كه را مطلبي آموز دانش كه است طبيعي. بياورند كالس به و نوشته 4Aي برگه چهارم يك روي



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

پیشنهادات با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

  www.asemankafinet.ir 

 

 به آن از بتواند تا شده معطوف آن به او توجه تمام و نويسد مي برگه روي تقلب و مرور براي دارد مشكل آن با

 .نمايد استفاده احسن نحوه

 

 هم مطلوبي ي نتيجه نهايتاً و نموده شركت ياددهي – يادگيري فرآيند در رغبت با آموز دانش فعاليت اين در

 .كند مي ارضاء را او مشكل حل به ميل كه آورد مي بدست

 

 دانش تا شده مطرح ارزشيابي و تحليل و تجزيه فهم، درک، جمله از يادگيري ي حيطه تر باال سطوح در سواالت

 .دهند قرار ارزشيابي مورد را خود هاي آموخته آموزان

 

 

 :ها همكالسي ي وسيله به سنجش –

 .شونده ارزشيابي و كننده ارزشيابي آموز دانش يادگيري سطح شناخت:  هدف –

 

 ارزشيابي مورد آموزان نشدا از متعددي سواالت شود مي خواسته آموزان دانش از روش اين در:  عملكرد –

 .دهد مي قرار سنجش و ارزشيابي مورد را گروه دو هر ترتيب اين به معلم كه باشند داشته

 

 :روز بحث مورد و درس با مرتبط موضوعات مورد در اطالعات آوري جمع –

 

 آوري فن و تكنولوژي از استفاده و انسانها راه سر بر جديد مشكالت با آشنايي: هدف –

 

 درس موضوع با مرتبط اخبار ترين جديد مورد در شود مي خواسته آموزان دانش از زمينه اين در: كردعمل

 صورت به تحقيق مورد موضوع و عالقه به بسته آموزان دانش. كنند گزارش كالس به را نتيجه و نموده تحقيق

 از پس. دهند مي ارائه كالس به نموده آوري جمع را مطالب ترين جديد اينترنت يا كتاب از گروهي يا انفرادي

 .شود مي نصب مدرسه برد در آموزان دانش عموم استفاده براي شده انتخاب بهترين مقاالت، ي مطالعه

 

 بخش چند به موضوع يك آنها، كار اثر ماندگاري و آموزان دانش زحمات به نهادن ارج براي اينكه ديگر روش

 آوري جمع اطالعات بررسي از پس. شوند مي آن بخش يك مورد در تحقيق مسئول گروه هر و شده تقسيم

 .شود مي صحافي اي كتابچه در واحد موضوعي با گروه هر نام به و شده بندي فهرست شده،
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 صحافي با ثانياً و كنند مي تجربه را اطالعات آوري جمع و تحقيق راههاي اوالً آموزان دانش كار اين با

 .نمايند مي مشاهده مالًع را آثار اين ي نتيجه تحقيقاتشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یک طرح چک لیست برای تدریس علوم تجربی پیشنهاد - 4

 
 اين طرح شامل يك چك ليست مي باشد كه شرح قسمتهاي مختلف آن در پي مي آيد:

 : است بخشها اين وشامل است نمره2۱ داراي كه باشد مي گروهي هاي فعاليت اول ستون – 1

 نمره به اين قسمت تعلق مي گيرد .2   : گروه اعضاي بين كار تقسيم  -الف 

 در گروه اعضاي كه شود مي داده نمره اين گروه به هنگامي و دارد نمره 3 قسمت اين:  گروه در مشورت –ب 

 .نمايند مشورت يكديگر با مختلف بخشهاي

آنان  به مطلب بر گروه اعضاي احاطه ميزان به بستگي و است اي نمره3 نيز قسمت اين:  مطلب بر تسلط –پ 

 نمره داده خواهد شد.

 پاسخ آموزان دانش بوسله شده مطرح سواالت به بتواند گروه صورتي در:  آموزان دانش سواالت به پاسخ –ت 

 رقابت ايجاد و گروه اعضاي توسط ابكت از فراتر مطاله قسمت اين نتيجه كه گيرد مي تعلق گروه به نمره 3 دهد

http://chemtrain.persianblog.ir/post/184/
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اني )دانش آموزان غير از گروه مورد بررسي( كه بتوانند سواالت كس به ضمن در.است تر جالب سواالت طرح

 خوب طرح كنند نيز نمره تعلق مي گيرد .

 .اشدب مي...  و « كنيد تفسير» ، « كنيد فكر» به مربوط و است نمره دو شامل:  كتاب سواالت به پاسخ –ث 

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

 نمره 2 شامل آن غير يا و درس موضوع با ارتباط در:  علمي خبر –خ 

 ضمن بپرسند آموزان دانش از و كرده مطرح را سواالتي  درس پايان از پس بايد گروه اعضاي:  سوال طرح –د 

 .دارد نمره 2 نيز قسمت اين دهند نمره آموزان دانش به توانند مي اينكه

آزمايشات كتاب زير نظر معلم : در اين مرحله دانش آموزان زير نظر معلم آزمايشات   انجام دوم ستون – 2

 :است شده گرفته نظر در آن براي نمره 5 تا 1 از آن هربند و دهند مي        مربوط به موضوع كتاب را انجام

 .آزمايش صحيح انجام –الف 

يا دو نفر انجام ندهند بلكه همه در انجام آن  يك را آزمايش كارهاي تمام:  گروه اعضاي بين كار تقسيم –ب 

 مشاركت كنند.

 .نشود تلف وقت آن انجام مراحل فهميدن براي و كرده مطالعه قبل از را آزمايش موضوع:  موضوع بر تسلط –ج 

 اين غير در گيرد مي قسمت اين از كامل نمره بگيرد را كتاب هدلخوا نتيجه بتواند گروه اگر:  گيري نتيجه –د 

 صورت به ميزاني كه از نتيجه منحرف شده باشند از نمره آنها كسر مي شود.

 تدريس هنگام در آموز دانش فعاليت ميزان آن در كه ليست چگ ستون آخرين:  آموزان دانش هاي فعاليت – 3

 . شود مي سنجيده گروه با همكاري و

 نمره داشته وعبارتند از : 1۱رفتار دانش آموز مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه در مجموع  4ي اين كار برا

 گروه اعضاي با آموز دانش همكاري ميزان كننده بيان و دارد نمره3 كه:  گروه در آموز دانش مشاركت –الف 

 . است
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 2 شامل و نمايد تقويت خود در را فتارر اين آموز دانش شود مي باعث خود كه: آموز دانش بيان قدرت –ب 

 .باشد مي نمره

نمره را شامل مي شود و در راستاي تقويت حس مشورت طلبي وكمك 3رت با گروه : اين قسمت نيز مشو –ج 

 به ديگران مي باشد.

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

 نمره اي است. 2قسمت نيز  اين گيرند مي بيشتري نمره باشند داشته بيشتري نقش كه ركدامه

اين چك ليست طوري طراحي شده است كه اگر در برخي از جلسات آزمايشي انجام نشود گروه مورد بررسي 

ل و دوم بدست متضرر نگردد. به ابن ترتيب كه در جلسات داراي آزمايش نمره گروه از ميانگين مجموع ستون او

 مي آيد. و در غير اين صورت) نبودن آزمايش ( نمره گروه همان نمره ستون اول مي باشد.

 بهتر است قبل از استفاده از اين چك ليست دانش آموزان نيز با آن آشنا شوند تا بتوانند بهتر عمل كنند.

در مورد اين طرح ارائه دهند تا با رفع  در ضمن از همه همكاران تقاضا داريم پيشنهادات و نظرات انتقادي خود را

  نواقصات آن بتوانيم طرح بهتري را تهيه نماييم.

 

 

 چك ليست

 گروه نمره                  :گروه نام              كالس و شعبه:  

 آزمايش:آ        كتاب:ک      آموز دانش: د       گروه:گ                                           :

 فعاليت دانش آموزان آزمايشات فعاليت هاي گروهي

 وضعيت

 موضوع

 وضعيت 3 2 1

 موضوع

نوع  4 2 1

 فعاليت

مشاركت 

 گروه در

قدرت 

 بيان

مشورت 

 با گروه

پاسخ 

به 

 سواالت

نمره 

 نهايي
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 نام د.

تقسيم 

 كار

انجام  ×    

 صحيح

                  

مشورت 

 در گ.

تقسيم       

كار بين 

 گروه

                  

تسلط بر 

 مطلب

تسلط بر       

 موضوع

                  

پاسخ به 

 سوال د.

نتيجه       

 گيري

                  

پاسخ به 

 سوال ک.

 3:  گروه مشاركت در ×    

 نمره

 نمره 2قدرت بيان: 

 نمره 3مشورت با گروه:

پاسخ به سواالت 

 نمره 2مطرح شده: 

            

مطلب 

 ک. خارج

                  

خبر 

 علمي

    ×             

طرح 

 سوال

    ×             

  

 

 

 کاربردی برای تدریس علوم تجربی  پیشنهادات - 5

 و پروژكتور ويدئو و ،رايانه ويدئو ، دي سي طريق از كالس در آموزشي هاي افزار نرم و ها فيلم از استفاده .1 

... 
 آموزان دانش مره روز زندگي با درسي موضوعات( كاربردي)كردن عيني .2
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 آموز دانش و معلم بين متقابل احترام .3

 از زياد استفاده چرا بيندازند نگاه درسي كتاب به كالس از قبل زمينه اين در)درسي موضوعات به دبير تسلط .4

 (شود مي معلم به نسبت آموزان دانش اعتماد سلب باعث تدريس با همزمان كتاب

 .نمايند رعايت را روزانه درس طرح  چوب چار حداقل محترم همكاران .5 

 ساخت و فسيل و ها سنگ و ديواري روزنامه جمله از آموزان دانش سازهاي دست و آثار از نمايشگاه تشكيل .6

 آموزشگاه محل در... و روز شبانه دستگاه و

 كالس سر را بضاعت بي آموزان دانش حال رعايت همكاران)   مادي ضعيت و نظر از آموزان دانش اساييشن .7

 ( باشند داشته

 

 (باشد محرمانه بصورت اين البته. )والدينشان شغل و  مادر و پدر  داشتن  نظر از آموزان دانش شناخت .۸

 

 آوردن ، وسايل ساخت آموزان، دانش زشيابيار در كردن كمك جمله از آموزان دانش به دادن مسئوليت .۷

 ...و آموزشي كمك وسايل ، كالس به آزمايشگاهي

 

 ...و جايزه ، لبخند ، آموزان دانش تشويق ، امتياز كارت از استفاده مثل تشويق از استفاده .1۱

 

 .شود استفاده آموزشي هاي افزار نرم و فيلم از توان مي آموزان دانش در انگيزه ايجاد براي .11

 

 مثالً.  نمود شروع  را درس درسي، موضوعات با آموز دانش ذهن كردن گير در با توان مي انگيزه ايجاد براي .12

 دفتر هاي برگ رسوبي هاي سنگ»داد توضيح و نوشت ا زير جمله توان مي رسوبي هاي سنگ تدريس در

 «اند زمين خاطرات

 

 . دهند انجام را  كتاب يشاتآزما امكان حد در كنند سعي محترم همكاران. 13


