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 تقدیم

. میاموزیب تا ینهاد انوجودم در را آموختن دوباره شوق که مییگو یم سپاس را تو! بارالها

 . میبردار گام تو یرضا ریمس در تنها دانش نیا از تا کن مان یاری

 ییتوانا میرسان یم انیپا به را درس پژوهی نیا تو چون ییخدا مهربان یاری به که اکنون

 بجا را یقدردان و تشکر مالک نمودند ی ماناری ریمس نیا در که یزانیعز همه از تا ده مان

 . میآور

 این درس پژوهی را به همکاران آموزش ابتدایی تقدیم می نماییم. امیدواریم که مثمر ثمر واقع شود.
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 تقدیر و تشکر

 زالل که بودندما  همراه قیشف یدوستان ریمس نیا در و میکرد تجربه را سبز یشیرو دیاسات تک تک محضر در

 . کرد ماندگار را سبز ریمس نیا راتخاط وجودشان

 . میسپاسگزارکه در تدوین این درس پژوهی به ما یاری رساندند صمیمانه   زانیعز همه از
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 چکیده 

آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند 

تر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است به افق های دور

ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت 

 قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.

 kenkyu. است شده تشکيل پژوهش يا مطالعه بمعني jugyokenkyu  ژاپني واژه گردانبر پژوهي درس

 .  است Lesson study پژوهي درس انگليسي معادل.  است پژوهش يا مطالعه بمعناي jugyo و درس بمعني

 و ياب اي حرفه معلم يك بعنوان.  است تدريس عمل پيرامون جمعي پژوهش و مطالعه ساده زبان به پژوهي درس

 با بلکه تنهايي، به نه بار اين اما.  دارد وجود تدريس براي بهتري روش حتما! کن تامل خود تدريس روش در

 و موجود شرايط نقد با هم با ، دهيد قرار آزمون و مطالعه مورد را خود روش ، رشته  هم معلمان از گروه يك

 نتايج ، کنيد پژوهش ممکن روش بهترين تشناخ جهت در ، نماييد مساله طرح موجود وضع به نيل جهت در

 در دوباره و اصالح را طرح ، کنيد نقد را آزمايش نتيجه ، بيازماييد طبيعي بصورت و درس کالس در را پژوهش

 .  دهيد قرار ديگران اختيار در و منتشر را خود پژوهش نتايج ، نماييد اجرا را آن ديگر کالس يك

 را شما و شماست اي حرفه مستمر  توسعه پايه که روشي ايد نهاده پژوهي رسد مسير در گام شما ترتيب اين به

 ! دارد مي وا حرکت به فکور و اي حرفه معلم يك مسير در

آشنا گردند و  کامل درسدر اين درس پژوهي سعي بر اين است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهيم 

 مشکالت و معايب تدريس در اين باره برطرف گردد.
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 : مقدمه

 آن عمده هدف که باشد يم معلمان يا حرفه ي توسعه از يا هياول شکل يپژوه درسهمانطور که مي دانيم 

 گروه.اموزنديب يتر موثر ي وهيش به را مطالب بتوانند آموزان دانش که يا گونه به باشد يم سيتدر مستمر بهبود

 يمشارکت درس طرح. دينما اصالح نهيبه وهيش به و يبررس و نقد را خود درس طرح کند يم تالش پژوه درس

 دانش دنيفهم و يريادگي ست،ين مهم کتاب کردن تمام پژوه درس معلم يبرا. باشد يم معلمان تيموفق رمز

 زين رندهيادگي بلکه نباشند اددهندهي صرفا کالس در که دهد يم ادي معلمان به يپژوه درس. است مهم آموزان

 بهتر درس طرح هيته. درس كي ديتول نه است معلمان يريادگي يپژوه درس تيموفق در سنجش مالک.باشند

 .آن هياول هدف ند اما. است نديفرآ يثانو و يجانب جهينت

 ،يکار چنين يبرا جا ترينبخش اثر بخشيد، بهبود را آموزش خواهيديم اگر است ساده يپژوه درس منطق

 در تحقيق نتايج کاربرد يچگونگ يمسئله کنيد، عشرو هادرس با را کار اين شما اگر. است درس کالس

 از يکي يپژوه درس .است اهميت اول يدرجه در درس کالس بهبود اينجا در.شود يم ناپديد درس کالس

 نيمعلم.  است يسنت يروشها و ها وهيش گذاشتن کنار و سيتدر نينو يها وهيش به يابيدست و ارتقا يراهها

 سيتدر نينو يالگوها ي درجشنواره شرکت با بتوانند بلکه تا کنند يم تالش هک است يسال چند ييابتدا مقطع

 . باشند کرده يکمک کشور ساز ندهيآ رکن نيمهمتر عنوان به کشور تيترب و تعلم نظام به راستا نيا در يخدمت

 ، درس رحط همان اي يآموزش منظم يطراح ، اول:  ميا پرداخته مبحث سه به ينظر و يعلم يمبان قسمت در ما

 . تيوترب ميتعل ي گانه سه  ي؛هدفها سوم ، سيتدر ي؛روشها دوم
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 بیان مسئله

 درس نیا.است شده اجرا..... شهرستان .... مدرسه در   یپژوه درس نوع از یفیک صورت به حاضر پژوهش

 .درآمد اجرا به مذکور موضوع با یفرهنگ همکاران از نفر 1 مشارکت با و یگروه صورت به یپژوهش

 هم و شود یم یمتفاوت یها وهیش از استفاده ازمندین ییابتدا یها هیپا در کودکان آموزش مسأله که جا آن از

 و( … و هیفرض یبررس کردن، ینیب شیپ کردن، مشاهده) ها مهارت از یا مجموعه از یدرس یمحتوا و نیچن

 فهم و مشهود جینتا به معطوف ینعقال کنش بروز به را کودکان تینها در که شود یم یسازمانده معلومات

 چگونه ما که بود نیا حوزه نیا در گروه یرو شیپ یها چالش لذا. دهد یم سوق ها ارزش و ها دانش قیعم

 به ستهیشا یصورت به را درس تیاهم و کرده عمل موثر صورت به مرتبط دروس سیتدر در میتوان یم

 سیتدر کالس در ویسنار تاًینها آن، ینیبازب و( ویسنار) هیاول درس طرح یاجرا از پس. میبفهمان آموزان دانش

 .شد گذاشته لیتحل و نقد و مشاهده به گروه یاعضا توسط و

 ای حرفه معلم یک بعنوان.  است تدریس عمل پیرامون جمعی پژوهش و مطالعه ساده زبان به پژوهی درس

 .  دارد ودوج تدریس برای بهتری روش حتما! کن تامل خود تدریس روش در و بیا

 قرار آزمون و مطالعه مورد را خود روش ، رشته  هم معلمان از گروه یک با بلکه تنهایی، به نه بار این اما

 شناخت جهت در ، نمایید مساله طرح موجود وضع به نیل جهت در و موجود شرایط نقد با هم با ، دهید

 نتیجه ، بیازمایید طبیعی بصورت و درس کالس در را پژوهش نتایج ، کنید پژوهش ممکن روش بهترین

 را خود پژوهش نتایج ، نمایید اجرا را آن دیگر کالس یک در دوباره و اصالح را طرح ، کنید نقد را آزمایش

 پایه که روشی اید نهاده پژوهی درس مسیر در گام شما ترتیب این به.  دهید قرار دیگران اختیار در و منتشر

 ! دارد می وا حرکت به فکور و ای حرفه معلم یک مسیر در را شما و شماست ای حرفه مستمر  توسعه
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 و یها یدشوار به توجه با.است پرورش و آموزش سطح در خاص و جالب اقدامات از یکی یپژوه درس

 از استفاده و همکاران ی همه مشارکت و یهمکار دارد وجود آموزش و سیتدر راه سر در که یمشکالت

 .باشد یم مدارس سطح در گرفته صورت اقدامات نیبهتر از یکی گریهمد یها شهیاند

 ییایمیش راتییتغ ی درباره که میگرفت میتصم همکاران ی همه درس، بهبود و یپژوه درس نقش به توجه با

 یبهتر یها روش تا میکرد همت و میبپرداز پژوهش به هم با شود یم اتالق یمهم ی مسئله که یکیزیف و

درس پژوهی  فرایندی است پژوهشی که بر چرخه یادگیری گروهی .میآور دست به انآموز دانش با کار یبرا

عمل بازاندیشی و بازبینی یافته ها استوار است. در درس پژوهی کار با  –مداوم  –مشارکتی  –کیفی  –

مسئله شروع می شود. اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثر بخش ترین جا برای این کار کالس درس 

 یا حرفه ی توسعه از یا هیاول شکل یپژوه درسست و بهبود در کالس درس در درجه اول اهمیّت است.ا

 بتوانند آموزان دانش که یا گونه به باشد یم سیتدر مستمر بهبود آن عمده هدف که باشد یم معلمان

 به و یبررس و نقد را خود درس طرح کند یم تالش پژوه درس گروه.اموزندیب یتر موثر ی وهیش به را مطالب

 تمام پژوه درس معلم یبرا. باشد یم معلمان تیموفق رمز یمشارکت درس طرح. دینما اصالح نهیبه وهیش

 دهد یم ادی معلمان به یپژوه درس. است مهم آموزان دانش دنیفهم و یریادگی ست،ین مهم کتاب کردن

 .باشند زین رندهیادگی بلکه نباشند اددهندهی صرفا کالس در که

 بهتر درس طرح هیته. درس کی دیتول نه است معلمان یریادگی یپژوه درس تیموفق در سنجش الکم

 .آن هیاول هدف ند اما. است ندیفرآ یثانو و یجانب جهینت

 چنین یبرا جا ترینبخش اثر بخشید، بهبود را آموزش خواهیدیم اگر است ساده یپژوه درس منطق

 نتایج کاربرد یچگونگ یمسئله کنید، شروع هادرس با را رکا این شما اگر. است درس کالس ،یکار

 .است اهمیت اول یدرجه در درس کالس بهبود اینجا در.شود یم ناپدید درس کالس در تحقیق

 : تبین ضرورت و اهمیت موضوع
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بررسي ويژگي هاي نظام آموزش و پرورش کشورهاي مختلف نشان مي دهد که آموزش دوره ابتدايي در اغلب 

ا از اهميت خاص برخوردار است و مهم ترين مقطع تحصيلي به شمار مي رود به همين دليل در قانون اساسي آنه

و قوانين آموزشي همگاني که شامل آموزش و پرورش دوره ابتدايي نيز هست، حق برخورداري همه کودکان 

و نقش دوره آموزش و  براي پرورش کامل استعدادهايشان در اغلب ممالك شناخته شده است امروزه ضرورت

پرورش را فقط در توسعه مهارت ها و قابليت ها شناختي به طور عام و آموزش و آماده کردن کودکان براي 

ورود به مدارج تحصيلي باالتر خالصه نمي کنند بلکه آن را به طور خاص عامل و اساس هرگونه تحول آغازين 

 ي دانند.در عرصه رشد و توسعه اجتماعي فرهنگي و اقتصادي م

 چنین یبرا جا ترینبخش اثر بخشید، بهبود را آموزش خواهیدیم اگر است ساده یپژوه درس منطق

 نتایج کاربرد یچگونگ یمسئله کنید، شروع هادرس با را کار این شما اگر. است درس کالس ،یکار

 .است یتاهم اول یدرجه در درس کالس بهبود اینجا در.شود یم ناپدید درس کالس در تحقیق

 یپژوه درس دوره کی

 موضوع کی انتخاب  -0

 درس سیتدر یبرا یزیر برنامه  -1

 رانیفراگ یعموم جمع در سیتدر  -1

 مستند یده گزارش  -1

 گروه تفکر براساس نظر دیتجد و یشیبازاند  -1

 شده نظر دیتجد درس سیتدر  -1

 مستند یده گزارش مجدداً  -1
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 یانیپا گزارش هیارا  -8

 : ریزی درس پژوهشی برنامه

 کامل درس و برطرف شدن اشکاالتآشنايي کامل دانش آموزان با مفهوم 

 : اهداف کلی

 يادگيري –ايجاد تفکر و خالقيت در فرايند ياد دهي  درس و آشنايي کامل دانش آموزان با مفهوم 

 : هدف درس پژوهی

 ايجاد تفکر در دانش آموزان -1

 پرورش قوه تخيل در دانش آموزان -2

 يت يادگيري با کمك تقويت تفکرتثب -3

 : حیطه عاطفی

 باال بردن قوه تفکر در دانش آموزان -1

 ايجاد عالقه در دانش آموزان براي شرکت در کار گروهي -2

 و يادگيري ايجاد نگرش مثبت در فراگيران و تاکيد بر خواندن  -3

 : ) تعيين وظايف محوله به افراد گروه ( نحوه تقسیم کار

 تایپ  –مدیر گروه                        -1

 مدرس                       -2
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 منتقد تدریس                      -3

 عکاس و فیلمبردار                      -4

 ناظر                       -5

 همکاری در تهیه طرح درس                       -6

وجه به استفاده ي از تجربيات اين درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوين بارش مغزي انجام گرفت که با ت

و روزمره ي دانش آموزان و بيان آن ها به روش هاي مختلف و استفاده ي معلم از بيانات و   ساده و شخصي

ايده هاي دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبي توانست معلم را به اهداف تعيين شده ، 

 .   برساند

 (  ناریوویژگی های طرح درس ) س    

 توجه ويژه به تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان        ·

 اهميت نحوه ي رفتار معلم با دانش آموز          ·

 ايجاد جو دوستانه جهت جلوگيري از خستگي دانش آموزان          ·

 استفاده ي بهينه از حداقل امکانات          ·

 کم حرف .و   توجه به دانش آموزان ويژه         ·

 دانش آموزان جهت تدريس .  استفاده از تجربيات نو و به روز و در دسترس         ·



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

پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  آمان مراجعه  کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

16 
 

 مشارکت کليه ي دانش آموزان در امر تدريس .         ·

 تقويت هوش بينايي ، شنوايي و گويايي در دانش آموزان با طرح پرسش هاي گوناگون          ·

 زمان بندی نحوه اجرا 

رسالالي و حرالالور و غيالالاب و توجالاله بالاله حالالاالت روحالالي و روانالالي دانالالش آمالالوزان و آمالالاده      سالالالم و احوال 

 دقيقه  ( 3کردن جو کالس براي شروع درس و بررسي تکاليف   )  

 دقيقه (  3ارزشيابي تشخيصي :  ) 

 چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

 مشکالت در آموزش دانش آموزان دير آموز 

 بود وسايل کمك آموزشيکم 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

 : ارزشیابی تدریس

برگزار شد. در اين جلسه اعراي گروه درس پژوهي و ............اولين جلسه جهت انجام درس پژوهي در تاريخ

ي انتخاب به عنوان مجري درس پژوه درس و پايه مورد نظرپايه مورد تدريس انتخاب شدند. با توافق همکاران 

 نفر هستند وظايف به صورت زير انجام شد. ....شد. با توجه به اينکه اعراي گروه درس پژوهي آموزشگاه

  مجري )مدرس( : 

  دبير : 

  فيلم بردار : 
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   ناظرين : 

  مدير آموزشگاه 

ي جهت قرار شد با هم فکري همکاران راهکارهاي مناسب.در نظر گرفته شد  در اين جلسه چالش مورد نظر 

تقويت دانش آموزان ارائه شود. پس جلسه عنوان درس پژوهي روي چند برگه تايپ شده و در قسمت هاي 

 مختلف مدرسه در معرض ديد دانش آموزان نصب شد.

 طرح درس

                          پایه:اول ابتدایی           کتاب:ریاضیدقيقه              04مدت تدريس:            عنوان تدریس:تقارن

 نام مدرس:     گام گانيه باروش دريافت مفهوم9روش تدريس :تعداد فراگيران:      

 : آشنايي با مفهوم تقارن اهداف کلی  

 دانش آموزان بتوانند اشيا متقارن راشناسايي کنند  -1:اهداف جزئی

 فراگيران بتوانند ازخط کش براي رسم خط تقارن استفاده کنند  -2

 راتکميل کنند  6×6ان بتوانند مربع هاي شگفت انگيز فراگير-3

 توانايي رنگ کردن شکلهاي متقارن را به دست آورند  -0

 

 : اهداف رفتاری

 دانش آموزان بتوانند چندنمونه ازاشيا متقارن محيط اطراف خودرا نام ببرند )دانشي( -1
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 يح دهند )دانشي( فراگيران بتوانند باکمك گروه خود ويژگي اشکال متقارن را توض-2

 دانش آموزان بتوانند يك شکل متقارن دراطراف خود راپيدا کنند ونقاشي آن رابکشند)مهارتي(  -3

 فراگيران بتوانند تقارن دست وپاوچشم رانسبت به دوطرف بدن نشان دهند )مهارتي( -0

 فراگيران نسبت به انجام کار گروهي وفهميدن درس اشتياق داشته باشند )نگرشي( -5

مواد آموزشي: تصاوير اشيا متقارن ازقبيل تصوير پروانه ،بادبادک، چهره انسان، برگ درخت ، ميوه ي سيب 

 وخط کش 

 حروروغياب( -: )برقراري ارتباطرفتار ورودی

حالتون خوبه؟ بله  خداروشکر     -سالم      -معلم با وسايل آموزشي وارد کالس ميشود : سالم بچه هاي عزيزم 

 من بذاريد حرورغياب کنيم ببينيم همه توي کالس هستند  خب خشگالي

 تشخيصي( –ارزشيابي ورودي )ارزشيابي ورودي   

 ( :معلم  ازتعدادي از فراگيران درس پيش را مي رسد: 6: درس قبل )آموزش عد دارزشیابی ورودی

 پسر خوبم بيا پايه تابلو اين تمرينو حلش کن 

: درسال گذشته بااشکال متقارن کارودرس  نداشتند ولي تمامي فراگيران اشکال متقارن ارزشیابی تشخیصی

 رادر محيط اطراف خود ديده اند وآشنايي کمي دارند 

 گروه تقسيم ميکنم هرکي توي گروه خودش بشينه 0گروه بندي : خب عزيزاي من حاال من شمارو به   

دک، سيب وبرگ. بايد افراد ضعيف وباهوش در يك گروه )به صورت دايره مي نشينند،گروه پروانه،بادبا

    باشند(
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 : )گام اول گانيه( ایجاد انگیزه

معلم با تصاوير مختلف ازچهره انسان،بادبادک،سيب واردکالس ميشود وتصويريك پروانه ي نصفه را به تابلو 

 نصب ميکند 

همه ي عکس ها کامل هستند اما اين پروانه  گام دوم گانيه: آگاه ساختن يادگيرنده ازهدف: بچه هانگاه کنيد  

نصفش گم شده فکرميکنيد نصف ديگه اش چه جوريه ياچه شکليه؟ پس بيايد درس امروز راگوش کنيد 

 تابفهميم نصف ديگه اش مثل خودشه يانه ؟ 

 گام سوم گانيه: يادآوري پيش نيازها 

 رست مثل همن؟ بچه ها خوب به صورت دوستتون نگاه کنيد بگيد کدوم قسمت هاش د

 گام چهارم گانيه: تحريك ذهن فراگيران با موادآموزشي :   

:دراين مرحله ابتدامعلم به هرگروه ازفراگيران تصاوير مختلف پروانه ،سيب نصف شده دست وپا ارائه  درس

 وبرگ ميدهد وبه آنها مي گويد اينها اشکال متقارن هستند بادقت اين اشکال رامشاهده کنيد 

هده کردن معلم به هرگروه مي گويد:بچه ها يك کاغذ رااز وسط تاکنيد  به طوري که دوطرف لبه پس ازمشا

کاغذ دقيقا روي هم بيفتد آفرين پسراي خوب حاال دوطرف کاغذرو بارنگ هاي دلخواه رنگذ آميزي کنيد 

دتا شکل متقارنو طوريکه پس تاکردن قسمت هاي مثل هم روي هم بيفتد  آفرين به دقتتون حاال باهمديگه  چن

درصورت دوستتون يا اطرافتون پيداکنيد بعد نقاشي اونو بکشيد )براي تفهيم بيشتر درس(  س س معلم نقاشي 

هارو به تابلو مي چسباند )براي تفهيم بيشتر( س س هريك از گروها نقاشي هاي همديگر رامقايسه ميکنند و غلط 

 هاشو پيدامي کنند تا فهمشون از درس کامل بشود 

: آموزگار با کمك دانش آموزان وباپرسيدن سواالتي مطالب راجمع بندي  ميکند ودرصورت  جمع بندی

 نياز مطالبي را  براي تکميل  اطالعات ارائه ميدهد. 
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 گام پنجم گانيه :معني دارکردن تمام جمالت رمز گذاري شده:   

 اي متقارن به يك اندازه است؟ دراين مرحله يکي از گروه ها ازمعلم مي رسد که آيا دو طرف شکله

معلم باپرسيدن اينکه آيا دوست داري باخط کش اندازه بگيري تا بفهمي ،دانش آموز رابسمت استفاده ازخط 

 کش براي رسيدن به جواب  سوال خود هدايت مي کند   آفرين پسر خوب که اينقدر با دقتي 

 گام ششم گانيه  فراخوان عملکرد: 

راکامل کنيد ) آموزگار به  6×6کتابو باز کنيد ومربع هاي شگفت انگيز 66صفحه آموزگار:بچه ها حاال 

فراگيران توضيح مي دهد که  همه ي مربع هابايد پرشوند  يعني بايد کامل بشوند وآنان را راهنمايي ميکند که به 

 ا راهنمايي ميکند سطر وستون  جدول توجه بکنند ( آموزگار به هرگروه سر ميزند  واگر الزم بود فراگيران ر

 :  گام هفتم گانیه تدارک بازخورد  

آفرين به همه ي شما که باکمك هم فهميديد که شکلهاي متقارن چه ويژگي دارند؛ معلم درميان گروه ها قدم 

 مي زند و به تالش فراگيران بازخورد مي دهد بالبخند وتشويق کردن 

ارن را به ديوارنصب ميکند وميگويد:بچه ها تك تك بياد ارزشيابي تکويني ومرور درس  :آموزگار تصاوير متق

 با خط کش خط تقارن شکل هارو رسم کنيد   آفرين عزيزاي من که اينقدر منظم هستيد 

 گام هشتم گانيه : ارزشيابي عملکرد: )ارزشيابيي پاياني( 

 آموزگار سواالتي  رامي رسد : 

 ويژگي اشکال متقارن چيه؟  -2  چند شکل متقارن نام ببريد                    -1

 گام نهم گانيه :افزايش يادگييري وانتقال   
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: پسراي  خوبم براي جلسه آينده چند تا عکس متقارن پيدا کنيد و باخط کش  ازوسط تکلیف خالقانه

 نصفشون کنيد وجداش کنيد س س نصف بقه رو خودتون بکشيد وبه کالس بياوريد. 

  بسمه تعالی

  نامه ی روزانه ی متعادل         پایه و مقطع:ششم ابتدایی:برعنوان تدریس

 کتاب:مطالعات اجتماعي        محل تدريس:کالس درس     

 نام مدرس: 

  گام گانيه براساس روش تفکر استقرايي9روش تدريس:

  :اهداف کلی  

  درک برنامه ي روزانه ي متعادل

  :اهداف جزئی

  نا شوند.فراگيران با يك برنامه ي روزانه آش

  آشنايي فراگيران با چگونگي گردآوري برنامه ي درسي خود.

  آشنايي فراگيران با ويژگي هاي برنامه ي متعادل.

  :اهداف رفتاری

  فراگيران بايد بتوانند ويژگي هاي يك برنامه ي روزانه ي متعادل را بيان کنند.)دانشي(

  ل براي خود رسم کنند.)مهارتي(فراگيران بايد بتوانند يك برنامه ي روزانه ي متعاد
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  فراگيران بايد نسبت به يادگيري ترسيم برنامه ي روزانه ي متعادل عالقه نشان دهند.)نگرشي(

  فراگيران بايد نسبت به نظرات ديگران احترام بگذارند.)نگرشي(

 

  مواد آموزشي:

  کتاب درسي,تخته ي کالس,ماژيکهاي رنگي

  :رفتار ورودی

  غمگين وارد کالس مي شود. معلم با چهره اي

  سالم بچه ها -

  سالم -

  خوب هستين؟ -

  بله -

  شکرخدا.حاال حرور و غياب کنيم ببينيم همه سر کالس حاضر هستن؟ -

  اسامي فراگيران خوانده مي شود.

  :ارزشیابی ورودی

ان به انتخاب معلم درس جلسه ي قبل)چرا فرهنگ و هنر در دوره ي صفويه شکوفا شد؟(از تعدادي از فراگير

  پرسيده ميشود.
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  :ارزشیابی تشخیصی

فراگيران در سال هاي گذشته مطلبي در رابطه با برنامه ي روزانه نداشتند اما با برنامه ي هفتگي مدرسه آشنا 

  هستند.

  :)گام اول گانیه(ایجاد انگیزه

  بچه ها يادتون هست که من ديروز به شما چه قولي دادم؟ -

  قرار بود شما امروز براي ما کتاب داستان بياوريد و باهم بخوانيم.بله خانوم  -

درسته.ولي دختراي خوبم يه مشکلي پيش اومد که من نتونستم برم کتابخونه و براي شما کتاب  -

  امانت بگيرم.متاسفم

  چه مشکلي خانوم؟ -

  برم. من برنامه ريزي کرده بودم که برم ولي برنامه ام اشتباه بود و نتونستم -

  )گام دوم گانيه(آگاه ساختن از هدف:

  بچه ها شما تا حاال براي کارايي که روزانه مي خواهيد انجام بديد برنامه ريزي کرديد؟ -

من يکبار به کمك مادرم براي روزي که تعطيل بودم برنامه ريزي کردم ولي مثل شما اشتباه شد  -

  و نتونستم کارهامو به موقع انجام بدم.

  يدي اشتبات چي بود دخترم؟فهم -

  نه -
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دختراي باهوش دوست داريد ياد بگيريد که چطور يه برنامه ي خوب واسه روزاي خوبمون  -

  بنويسيم؟

  فراگيران همگي با صداي بلند: بله -

  )گام سوم گانيه(يادآوري پيش نيازها:

  ه ي هفتگي؟بچه هابرنامه ي هفتگي مدرسه رو ديديد.ميدونيد چرا بهش ميگن برنام -

  چون براي يك هفته اس. -

  آفرين.حاال چرا به برنامه ي روزانه ميگن روزانه؟ -

  چون براي يه روز. -

  احسنت.کي ميتونه بگه يه روز چند ساعته؟ -

  ساعت. 20 -

  )گام چهارم(ارائه محرک:

  بچه ها براي درست کردن برنامه روزانه از شکل استفاده ميکنيم. -

  ره ي بزرگ روي تخته ميکشد.معلم يك داي

  دختراي خوبم دايره رو به چند قسمت بايد تقسيم کنيم تا برنامه مون درست باشه؟ -

  قسمت 20 -

  قسمت؟ 20آفرين دخترم ولي چرا  -
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  ساعته. 20چون يك روز  -

  آفرين به دختراي زرنگ. -

د قسمت هايي از معلم به کمك فراگيران براي کارهايي که در طول روز انجام مي دهن

  دايره را جدا ميکنند و با ماژيك هاي رنگي قسمت هاي انتخاب شده را رنگ ميکنند.

کتاب  11بچه ها هرکسي برنامه ي روزانه ي خودشو روي کاربرگه ي شماره  -

  کار,نقاشي کنه.

ند و معلم نمودار فراگيران را ميبيند و از چند نفر آنها مي خواهد که برنامه ي خود را بخوان

  فراگيران ديگر برنامه ها را مقايسه کنند و تفاوت ها و شباهت ها را بيان کنند.

   

  )گام پنجم گانيه(راهنمايي يادگيري:

بچه ها کسي ميتونه بگه واسه اين که يه برنامه ي خيلي خوبي داشته باشيم بايد چيکار  -

  کنيم؟

  بايد هرکاري رو موقع خودش انجام بديم. -

  ما ميتونيد بيشتر توضيح بديد؟درسته.ا -

  يعني براي هر کاري به اندازه ي خودش وقت بذاريم. -

  آفرين -

  معلم برنامه ي ديروز خود را به دانش آموزان نشان مي دهد.

  حاال مشکل برنامه ي ديروزمنوفهميديد؟ -
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  بله خانوم شما براي کاراتون وقت مناسب نذاشتيد. -

اد گرفتيم که براي کارامون به اندازه وقت بذاريم,ولي اگه وقت هزار آفرين حاال همه ي -

  به اندازه کافي نذاريم چي ميشه؟

  نميتونيم همه ي کارامونو به موقع انجام بديم. -

  )گام ششم گانيه(فراخوان عملکرد:

بچه ها حاال به صورت گروهي يك برنامه ي روزانه ي خوب ومتعادل رسم کنيد و  -

د که در چه مواقعي به برنامه ي روزانه بيشتر احتياج داريم و ويژگي باهم مشورت کني

  هاي برنامه ي خوب را بنويسيد.

  معلم دانش آموزان را به پنج گروه چهار نفره تقسيم ميکند.

  برقراري ارتباط به صورت گروهي باعث افزايش اطالعات فراگيران مي شود.

  )گام هفتم گانيه(تدارک بازخورد:

سرگروه ها مي خواهد که برنامه ي خود را به تخته وصل کنند و از روي آن با  معلم از

  صداي بلند براي بچه هاي ديگر بخوانند.

سرگرو ه ها نظرات خود را بيان مي کنند و مفاهيم درس را تعريف مي کنند.)ارزشيابي 

  تکويني(

  د.معلم نظر دانش آموزان ديگر را در مورد برنامه ي گروه ها  مي پرس

در پايان معلم بازخورد مناسبي به هريك از فراگيران مي دهد مانند تکان دادن سر, لبخند 

  زدن,گفتن کلمات تشويقي,...
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  :رفع نقص و مرور درس

  کي ميتونه ويژگي هاي برنامه ي متعادل رو براي کالس توضيح بده؟ -

  ند و آنان را هدايت مي کند.اگر مشکلي وجود داشت معلم با کمك فراگيران مشکل را برطرف مي ک

   

  )گام هشتم گانيه(ارزيابي عملکرد:

  (ارزشیابی پایانی)

  معلم از دانش آموزان مي پرسد:

  بچه ها به نظر شما چه کارهايي هدر دادن وقت است؟

  براي چه کارهايي دوست داريد وقت بيشتري بگذاريد؟

  ؟نماز و دعا در برنامه چه تاثيري بر زندگي ما دارد

  چيست؟«  از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است»منظور امام علي)ع( ازگفتن:

  )گام نهم گانيه(افزايش يادآري و انتقال:

  (تکلیف خالقانه)

هرکدام از گروه ها برنامه ي يکي از روزهاي هفته مدرسه را بنويسند و مورد بررسي قرار 

  دهند و مشکالت آن را بيان کنند.

 فته ي امام علي)ع( را با خط زيبا بنويسيد و به ديوار کالس بچسبانيد.بچه ها گ

 



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

پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  آمان مراجعه  کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

28 
 

 

 

 

 :  تدریس اول

 گروه بندي دانش آموزان  -1

 سالم و احوال پرسي و حرور و غياب -2

 ايجاد انگيزه  -3

  مناسبت هاي اخير توضيح راجع به  -0

 بررسي تکاليف دانش آموزان  -5

 ارزشيابي از قبل -6

 مستند یده گزارش* 

 پرداختند. خود مشترک کار نقد به نشست کی یط آموزگاران

 نظر و کند صحبت همه از اول شد  داده اجازه ،شد داده آموزش را درس که یمعلم به معموالً جلسه نیدرا

 گروه گرید آموزگاران سپس دینما نظر اظهار آن ی عمده لیمسا و درس یاجرا یچگونگ ی درباره را خود

  صحبت است، داشته مشکل ها آن نظر به که سیتدر از ییها قسمت ی درباره یانتقاد گاهید از معموالً

 نمودند.

 گروه تفکر براساس نظر دیتجد و یشیبازاند*
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 نظر دیتجد درس طرح در رانیفراگ یها بازخورد و مشاهدات به توجه با یپژوه درس گروه آموزگاران

 رییتغ را موارد نیا ی همه ای شده مطرح لیمسا و ها ها،سوال تیفعال ،یموزشآمواد تعدادی از آنان. نمودند.

 رییتغ برضرورت یمبن یقیشواهددق درس کالس انیجر در که بود یموارد رییبرتغ اغلب ها آن دیتاک.دادند.

 یافت. آنها

 جلسه دوم درس پژوهی

ه در اين جلسه تمام مراحل کامل صورت گرفت و همه ي دانش آموزان تدريس را باهم انجام دادند و هيچ گون

 کم و کسري براي تدريس نبود.

 تعیین امکانات مورد نیاز

درس یک درس مهم می باشد و همچنین تفاوت های فردی که در کالس این با توجه به این که  -

وجود دارد در مدت زمان محدود و عدم یادگیری دانش آموزان و رساندن دانش آموزان به اهداف 

 مورد نظر 

 انجام گرفته ابزارهای الزم جهت نقد و بررسی -

 برای تدریس هماهنگی های الزم انجام گرفت -

 برای فیلمبرداری از صحنه ی تدریس دوربین فیلمبرداری فراهم گردید. -

تدریس با حضور همکاران محترم رئیس گروه و دبیر گروه و... توسط مجری گروه انجام پذیرفت و  -

جدد و بادداشت برداری در حین پس از مشاهده از طریق فیلمبرداری از مراحل تدریس و بررسی م

تدریس از فعالیت های یادگیری و یاددهی و کنش های متقابل بین معلم و دانش آموز پرداخته شد 

 و در پایان نقاط ضعف و قوت به بحث گذاشته شد.

 : ارزشیابی تدریس



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

پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  آمان مراجعه  کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

31 
 

ز جنب و در مرحله اول تدریس خیلی راهکار های آموزشی و محیط مناسب بود و همچنین فراگیران پر ا

جوش و شادی بودند و در آموزش درس همکاری می نمودند ولی یکسره مشکالت خاص وجود داشت که 

 می بایست برطرف شود کم بودن زمان آماده سازی برای درس جدید.

 اول و دوم که توسط منتقد درس تجزیه و تحلیل شد : :  محاسن تدریس

 نحوه برخورد معلم با فراگیران بسیار خوب بود. -0

 ستفاده صحیح از وسایل کمک آموزشی ا -1

 کالس پر از جنب و جوش بود سوال و جواب بین دانش آموزان و معلم و فراگیران وجود داشت -1

 استفاده از دانش آموزان خیلی زرنگ و فراگیران دیر آموز -1

 نحوه کالس داری معلم به نحوه احسن بود. -1

 : معایب تدریس

 استفاده نکردن از دیتا در کالس درس -0

 صامت و مصوت  االت لفظی توسط مجری اشک -1

 موضوع و... روی تابلو –یادداشت نکردن تاریخ  -1
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 چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

 مشکالت در آموزش دانش آموزان دير آموز 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

 جرایی درس پژوهیروش تعیین اثربخشی نتایج ا

قبل از آخرین اجرا یک اجرای دیگر باحضور همکاران محترم داشتیم که دانش آموزان به دلیل وجود دوربین 

ها را ندر کالس و حضور همکاران ناظر به اصالح مجدد نیاز بود که مجری طرح می تواند با سواالت متفاوت آ

ورد و جوی شاداب به وجود آورد که پیشنهادهایی از جو به وجود آمده خارج کند و کالس حالت عادی درآ

 که در مرحله اول داده شد در مرحله آخر به اجرا درآمد و به هدف مورد نظر رسیدیم.

 یانیپا گزارش هیارا

 کرد منتشر و یآور جمع کتابچه کی در توان یم را اند کرده بحث آن درباره آموزگاران که یدرس ان،یدرپا 

 .ابندی یآگاه آن از زین گرید آموزگاران تا

 ست؟یچ باشد داشته ذهن در با یپژوه درس گروه که یدیکل نکات

 .یشینما درس کی هیهیت نه ، است آموزان دانش تفکر ینحوه از یآگاه ،یپژوه درس هدف         •

 برنامه بر نه باشد، متمرگز گروه توسط شده میتنظ یها هدف بر دیبا ها شهیاند و ها هیتوص نظرات،         •

 .خاص معلم کی

 محترم دیبا ها دهیا و نظرات همه و باشند داشته مشارکت درس هیته در دیبا گروه یاعضا ی همه         •

 .شوند شمرده
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 یدرس طرح با دارند یسع اغلب آموزگاران. نکنند عجله کار ندیفرآ در آموزگاران که شود یم هیتوص         •

 .شوند دنبال دیبا که ییها هدف با نه کنند، غازآ را کار دارند خود ذهن در که

 دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

 بسمه تعالی

  ........                              ...............جلسه ی اول درس پژوهی   

همراه با دانش آموزان انجام  مورد تدريسحرور داشتيم از تدريس ايشان استفاده کرديم.  ...........در کالس 

در تدريس خود خيلي مسلط بود خيلي خوب به دانش  .....شد. دانش آموزان خيلي خوب همکاري مي کردند. 

 آموزان مي فهماندند. نکته هاي خيلي ريز که در تدريثس بود به ايشان گفته شد.

 .............                                 ............جلسه ی دوم درس پژوهی    

تمام مراحل را خيلي خوب نکته به نکته انجام دادند تدريس بسيار خوبي بود استفاده کرديم دانش  ...........

آموزان خيلي همکاري مي کردند. ايشان نيز با تالش و شوق بسيار در کالس فعاليت داشتند. و در آخر تمرينات 

 د.                           الزم را به دانش آموزان دادن

                 

 بسمه تعالی 

 ............  جلسه اول درس پژوهی
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. تدريس به چند   ................انجامن شد حرور داشتم .در جلسه ي درس پژوهي که توسط  ...........اينجانب 

خوب بود. چند نکته  -رائه درسا –نحوه ي تدريس  –روش انجام شد. تدريس خوب بود اصول کالس داري 

 گفته شد که در کالس گفته نشده بود. ..........ي الزم نيز به 

 ...........  جلسه دوم درس پژوهی

تدريس را باهم انجام دادند و  ...........در اين جلسه تمام مراحل کامل صورت گرفت و همه ي دانش آموزان و 

 هيچ گونه کم و کسري براي تدريس نبود.

 سمه تعالیب

 ............  جلسه اول درس پژوهی

تدريس را شروع کرد با  ...........در جلسه ي درس پژوهي شرکت داشتم. ...........در تاريخ ............اينجانب 

پرسش از درس قبل و آمادگي براي درس جديد در اين مورد. خيلي خوب  –ورود به کالس و حرور و غياب 

 زم به ذکر بود که انجام شود.بود چند نکته ريز ال

 جلسه دوم درس پژوهی

 تدريس تمام مراحل به اضافه نکات از قلم افتاده انجام شد و در کل تدريس خيلي خوب بود. ............در تاريخ 

 یادگیری  –راهبرد های یاد دهی 

 راهبرد فعالیت محور 

 .  اين طرح با استفاده از فعاليت محله محور استفاده شده است .1
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 گروه یازابزار و امکانات مورد ن

 کتاب  –ماکت مربوط به درس  –چ سفيد و رنگي گمواد و وسايل الزم : 

 چند تصوير مربوط به درس 

 :  گروه یفرا رو یچالش ها

انجالالام  يستالالدر يالزم جهالالت نقالالدو بررسالال ابزارهالالايموضالالوع  يالالكاز  دانالالش آمالالوزان  عالالدم درک مشالالابه

 يالل در دسالترس و منالابع موجالود از جملاله  مالوارد ذ      ين مبحالث ، ابزارهالا  بالود  يالك گرفته بالا توجاله باله تئور   

 باشد  : يم

 انجام گرفت .  محترم  يرالزم با مد يها ي، هماهنگ يسانجام تدر يبرا     -

از اعرالالا فالالراهم   يکالاليتوسالالط  يبالالردار يلمفالال يندوربالال يستالالدر ياز صالالحنه  يبالالردار يلمفالال يبالالرا     -

 يالالرودب يسهمکالالاران ) خالالارج از گالالروه بالاله عنالالوان نالالاظر ( ، رئالال  از يکالاليبالالا حرالالور  يستالالدر     -. يالالدگرد

از مراحالالل  يبالالردار يلمفالال يالالقو پالالس از مشالالاهده از طر  يرفتگالالروه  انجالالام پالالذ  يگالالروه و توسالالط مجالالر 

 يالالاددهيو  يالالادگيري يهالالا يالالتاز فعال يستالالدر يندر حالال يبالالردار يادداشالالتمجالالدد و  يو بررسالال يستالالدر

نکالالات ضالالعف و قالوت بالاله بوتالاله   يالان ختالاله شالالد و در پامعلالالم و دانالالش آمالوز  پردا  بالين متقابالالل  يو کالنش هالالا 

 بحث گذاشته شد  . ي

 :یدرس پژوه یاجرا یجنتا یاثر بخش یینتع روش
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برخالالورد معلالالم  يالالل، بالاله دل داشالالتيم – يهمانالالانبالالا حرالالور م -  يالالزن يگالالرد ياجالالرا ، دو اجالالرا ينقبالالل از آخالالر 

ل مناسالالب و متعالالادل د نقطالاله و عالالدم حرکالالت فعالالا يالالكثابالالت مانالالدن معلالالم در  يگالالريبالا دانالالش آمالالوزان و د 

 اظردر کالالالس و حرالالور همکالالاران نالال ينوجالالود دوربالال يالاللبالاله دل يالالزدانالالش آمالالوزان ن يرکالالالس ،  و از طرفالال

 به اصالح مجدد بود  .،  ياز، لذا ن

برخالالورد کنالد و بالالا سالواالت متفالالاوت ، آن هالالا را    يطالالرح اگالر چنانچالاله بالالا دانالش آمالالوزان باله راحتالال    مجالري 

در آورد و  يتوانالد کالالس را باله حالالت عالاد      يمال  يباله راحتال   از جو باله وجالود آمالده خالارج کنالد ، آنگالاه      

 آن ها به وجود آورد  . يشاداب و جذاب برا يجو

  : گروه یازامکانات مورد ن      •

 به عنوان ناظر حرور داشتند  . يسکه در تدر يهمکاران آموزش      -

 زان و مدرسه کالس ، دانش آمو يكما قرار داد ،  يارکه مدرسه در اخت يامکانات     -

  يبردار يلمف ينامکانات خارج از مدرسه : دورب     -

 :حاصله نتایج 

و مشالالاهده  يو اسالالتفاده از روش پرسالالش و پاسالالخ و بالالارش مغالالز  يساز انجالالام مراحالالل مختلالالف تالالدر  پالالس

مطالالالب گقتالاله   يتوسالالط اعرالالا ، و بررسالال  ينقالالاط ضالالعف  مجالالر  يالالانآن  توسالالط نالالاظران همکالالار ، و ب  ي

معلالالم و  ينروش و البتالاله انالالس و الفالالت بالال يالالناز ا يدانالالش آمالالوزان بالالا اسالالتفاده  کالاله يالالدشالالده ، معلالالوم گرد

نظالالرات  يالالانمختلالالف هالالدف دار و ب ي، پالالس از پرسالالش هالالا  يعالالاطف يارتبالالاط قالالو يجالالادا ودانالالش آمالالوز 

شالده ،. معلالم گاهالا  توجاله دانالش       يالين تع يشنظالرات باله سالمت اهالداف از پال      يتتوسط دانش آمالوز و هالدا  
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 يمتوجاله وجالود آن نمال    يهسالت حتال   کاله تالا وقتالي    –را  درس يالت و اهم يالد نما يآموز را به خالود جلالب مال   

 يمالال يکالسالال يبحالالث هالالا و گفتگوهالالا يمنالالزل کالاله همالالان ادامالاله   يالالفتکل يالالينتع  يالالزن يالالان. در پا– يمشالالو

 .  يدآ يدلخواه به دست م ي يجهاهداف بوده و نت يکننده  يلباشد،تکم

دانالش آمالوز    يدر عملکالرد روزاناله    يسالت با يهالا مال   يگوناله هالدف گالذار    يالن ا ي يجاله نت ينکاله توجه به ا با

 کند  يداظهور و بروز پ

 : فهرست منابع و مآخذ

 ( درس پژوهی راهنمایی 1331استیپانک و همکاران ) -1

 حکمت علوی –عملی برای مدیران و معلمان ) ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی ( تهران  -2

 ( ) سواد پژوهشی معلم ( تهران دانش آفرین 1333ساکی ، رضا )  -3

 لوح زرین –( درس پژوهی پژوهش مشارکتی کارکنان تهران  1333ریزدا ، بهمن ) حو -4

 ( سند تحول راهبردی وزرات آموزش و پرورش. 1333دبیرخانه شورای عالی وزرات آموزش و پرورش )  -5

 

 

 

 

 


