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 : قدردانی و تشکر •

 و بپوشانید آفرینش موزون اندام بر را هستی کسوت که سزاست را خداوندی ستایش و سپاس

 تو به ، تو یاد با من !الها بار .گردانید نمایان طبیعت آثار و مظاهر در را الیتزالی قدرت  تجلیات

 به مرا کرمت، به خواستارم، تو از و آورم می شفیع تو پیشگاه به را تو و جویم می تقرّب

 و بهره آنچه به و آوری رحمت من بر و کنی الهام من به را خود یاد و گردانی نزدیک خودت

 .واداری ام فروتنی به حال همه در و دهی قرار خشنودم ای، ساخته من نصیب

 در را بنده که کسانی کلیه از دانم می الزم خود بر «الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من»

 به .نمایم  قدردانی و تشکر صمیمانه نمودند یاری (3) کارورزی گزارش نگارش و  تدوین

 پژوهش این انجام مراحل کلیه در که (تربیتی راهنمای معلم.......................... اساتید از خصوص

 از همچنین .نمایم می قدردانی و تشکر  صمیمانه اند نموده ام راهنمائی و یاری ، خوشروئی با

 .نمایم می قدردانی و تشکر  صمیمانه  کنون تا ابتدا از تحصیلم  دوران اساتید و معلمان کلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

پژوهشی آسمان مراجعه کنید.  قیمت سه هزار تومان به سایت علمیبا 
www.asemankafinet.ir 

 

 

 فهرست مطالب

 5 .................................................................................................................. :دهیچک

 6 ................................................................................................................... :مقدمه

 7 ............................................................................................ من یها یژگیو :اول بخش

 8 ...................................................................................................... : یکیزیف تیموقع

 9 .................................................................................................. : من سیتدر تیموقع

 11 ............................................................................... معلم یعلم و یتیشخص یها یژگیو

 11 .................................................................................................... نگر ردگشا معلمان

 11 ..................................................................................................... رگن درس معلمان

 11 ................................................................................................ من یها دهیا و اهداف

 11 ...................................................................................................... :یارورزک اهداف

 11 ............................................................................................................. :ها هیفرض

 17 .............................................................................................. : سیتدر ییروا زارشگ

 17 ........................................................................................................ : سیتدر وهیش

 19 ......................................................................................................... :یریگ جهینت

 12 .............................................................................................. :شنهاداتیپ و ارهاکراه

 11 ................................................................................................................... منابع

 

 

 

 



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

پژوهشی آسمان مراجعه کنید.  قیمت سه هزار تومان به سایت علمیبا 
www.asemankafinet.ir 

 

 :چکیده

 طریقه با تا بایست می بود شده گرفته نظر در واحد این برای که هایی سرفصل به توجه با حاضر ترم در

 آن کردن اجرایی عملیات طریقه سپس شدیم می آشنا رفتارگرا شیوه به آموزشی طراحی نوشتن ی

 می تدریس امر در ما اجرایی توان گویای که دادیم می انجام نحوی به را شناختی آموزشی طراحی فعالیت

 های فرم اجرا، از پس و داده انجام مستقل طور به تدریس یک ترم این در کارورزان همه گشت مقرر  .بود

 صورت به را خود های گزارش بقیه همچنین .نمایند تدوین شده انجام کنش خودمطابق اجرای  گزارش

 سال نیم در گرفته انجام های فعالیت مجموعه شامل حاضر گزارش .دهند ارائه و نوشته روایتی پژوهش

 .باشد می سه کارورزی و جاری تحصیلی اول

 دانشجو و گرفته فاصله منفعل دانشجوی جریان از حدودی تا که است بوده شکلی به (3) کارورزی فرایند

 آورده وجود به را امکان این یاددهی فرآیند این الواقع فی .دهد می قرار پژوهنده معلم نو یک کالبد در را

 و کنند پیدا را الزم های آگاهی خویش حرفه آموزشی شرایط و واقعی محیط به نسبت کارورزان تا است

 توان دست این به و شده آشنا آموزشی و داری کالس های روش با مستقیم بطور کارورزان تا شود باعث

 برای آموزشی های طراحی انجام (3) کارورزی در اصلی هدف نگاه، دور و دستورالعمل در اما بیابند ها

 جریان بهبود از جدای آموزش طراحی یک اجرای با که بطوری است یادگیرندگان رفتار در تغییر ایجاد

 اهمیت آخر در و بود خواهد موثرتر البته و تر سازنده نحوی به آموزان دانش از بازخورد و سنجش آموزش

 بهتر، هرچه گیری معلمان،ارتباط دانشجو تجربه کسب باعث که باشد می رو این از سه کارورزی ضرورت و

 ی ساله چند های آموخته و ها یافته جدید موقعیت به انتقال و گذاشتن اشتراک به معلومات، گرفتن بکار

 .شود واقع مفید و کارآمد بسیار تواند می آنان شغلی ی آینده در فعالیت و عمل این که شود می آنها
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  :مقدمه

 و هایدشواری به توجه با.است پرورش و آموزش سطح در خاص و جالب اقدامات از یکی وهیپژ کنش

 فعال تدریس هایاندیشه از استفاده و پژوهی کنش دارد وجود آموزش و تدریس راه سر در که مشکالتی

 .باشدمی مدارس سطح در گرفته صورت اقدامات بهترین از یکی

 را معلمان دانشجو تا است آن پی در (3) کارورزی در شده دیده تدارک یاددهی و یادگیری های موقعیت

 های فعالیت در معلمان دانشجو که اینست بارز نکته بین این در .دهد قرار کاربردی دانش معرض در

 زوایای و ابعاد از را یادگیری جریان و آموزشی مختلف مسائل و شوند درگیر شده، انتخاب یادگیری

 و فعالیت اجرای نحوۀ ریزی طرح برنامه، تدوین یادگیری، فعالیت هر انجام برای بیاموزند و ببینند متفاوتی

 عدم علت یا و موفقیت علت یادگیری، فعالیت درباره بازاندیشی با و گیرد صورت متفاوت آن ارزیابی نیز

 .بپردازند برنامه ارزیابی و اجرا تدوین، به  مجدداً نیاز صورت در و بیابند را آموزان دانش و خود موفقیت

 فعلیت به و ساختن عملیاتی در که هایی موقعیت تحلیل به تا است آن بر پژوهنده پژوهی کنش در

 های پیامد بررسی و تبین به سپس و پرداخته شد خواهد مواجه آنها با که یادگیری موثر جریانات رساندن

 را آن و نموده بالفعل را یادگیری مؤثر فعالیتهای این بتواند نهایتا و یافته اشتغال یافتن بروز صورت در آن

 در یافته سازمان و منسجم شکلی به را آموزش جریان در پویایی و تحرک بتواند تا دهد قرار سنجش مورد

 .آورد
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                                                                                                       من های ویژگی :اول بخش

 سعی و هستم مهربان و آرام و صبور فردی شنیدم اطرافیان از که تعریفی به توجه با مواقع اکثر در من

 .برم پیش خدا به توکل با کارها در میکنم

 :بشوم میخواهم که ومعلمی من نظر از خوب معلم های ویژگی اما

 عوامل و نظام از توانند می ها ویژگی این که باشد می خاصی های ویژگی و خصوصیات دارای انسانی هر

 فرد اجتماعی محیط و خانواده محیط در زندگی نتیجه در که خصوصیاتی.باشند گرفته سرچشمه مختلفی

 این.باشند می اکتسابی آنها از بعضی و وراثتی خصوصیات از بعضی.گیرد می شکل منطقه هر در نظر مورد

 چیزی آن اما.دارند یکدیگر به نسبت افراد اخالقیات و شخصیت تامیز در مهمی بسیار نقش مذکور عوامل

 رسیدن و تعالی و تکامل و پیشرفت به انسانها نیاز آید،احساس می شمار به بشری جامعه اهم مسائل از که

 و اهداف به رسیدن و نیل برای خود در تغییر به آنها گرایش و تمایل.است روحانی و معنوی کمال به

 نوع این که داشت نظر در باید حقیقت ،در عدالت و مساوات و آزادی همچون مثبتی و عالی آرمانهای

 .است یادگیری نوع یک آدمی افکار و رفتار و اخالق در دگرگونی و تغییر

 کارشناسی مقطع در و شیعه مذهب و ............................درشهرستان ..................... متولد ....................  اینجانب

 در دانشجویی.............................. شماره به من  .باشم می تحصیل مشغول فارسی ادبیات و زبان دبیری رشته

 داشتنی دوست رشته هستم آن تحصیل مشغول االن که همان من عالقه مورد رشته ........................ پردیس

 رشته سراسری کنکور در سپس برگزیدم را انسانی علوم رشته دبیرستان دوران در من.باشد می ادبیات

 شدم شناخته نمونه معلم یک عنوان به که کارم در دارم دوست من .کردم انتخاب را ادبیات دبیری

 در خصوص به دیگران با ارتباط و رفتار در .باشم موفق وتربیت تعلیم حوزه در و شوم فعالیت مشغول

 می غلط های برداشت و تفاهم سوء موجب هایی موقعیت و واژگان از کنم عمل ای حرفه معلمی حوزه

 معلم یک خواهان من .گردم نائل خود اهداف به سازنده و فعال نقش ایفای با و کرده خودداری شوند،

 .دانم می آن به رسیدن به ملزم را خودم و هستم پژوهشگر حال عین ودر باسواد و سلیقه با سوزدار،

 ایرانی جامع آموزشی نظام با رابطه در ناچیز چند هر ای وظیفه که جامعه این از فردی عنوان به نیز بنده

 به بتوانم ، مدارس در عملی صورت به آنها بستن کار به و محترم اساتید از مفید یادگیری با که آنم دارم،بر

 اهداف به نیل تا باشم کرده پرورش و آموزش عالی اهداف به کمکی و کرده تجربه کسب قبول قابل میزانی

 .شود نزدیکتر سریعتر چه هر آموزش نظام آرمانهای و
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 : فیزیکی موقعیت 

 درس،محیط کالس و مدارس سطح در یادگیری و یاددهی فرآیند در مهم و ضروری بسیار عوامل از یکی

 فیزیکی شرایط که میزانی هر با اوصاف این با.گیرد می صورت آن در تدریس جریان که است موقعیتی و

 در مناسبی پیشرفت و یادگیری شاهد میتوان باشد، مطلوب درس کالسهای همراه به مدرسه محیط

 ،امکانات مدرسه ساختمان عمر به فیزیکی موقعیت کلی طور به.بود یادگیری و تدریس امر سطح

 در که شود می مربوط .... و کالس در آنها چینش چگونگی و ها صندلی و ها ،نیمکت مدرن آموزشی

 و مثبت تاثیر آموزشی اهداف و آرمانها به رسیدن مسیر در محیط آن در افراد ذهنی فرایند و روحیه

 .دارند منفی

 و آموزان دانش و معلم نگاه خط شکستن آموزشی نظام در تحول مهمترین :کالس آرایش و سازماندهی

 روحیات با متغایر خطی های ردیف اساساٌ سان بدین.است یکدیگر با آموزان دانش تعامل برای فضا ایجاد

 .شوند می شناخته آموزان دانش

 میز و میشود چیده هم سر پشت و منظم های ردیف در آموزان دانش های صندلی که سنتی کالسهای در

 آموزان دانش میان ارتباط و شود می متمرکز معلم به توجه گیرد،تمام می قرار کالس جلوی در معلم

 بسیار است ممکن دهد می ارائه کالس همه برای را درسی معلم که هنگامی ترتیب و نظم این.است کمتر

 آخر ردیف آموزان دانش.سازد می ممکن غیر را گروهی کار و ها همکالسی از یادگیری اما باشد مطلوب

 بی و انظباطی مشکالت که هستند کسانی زیاد احتمال به و دارند قرار معلم از زیادی فاصله در کالس

 .کنند ایجاد نظمی

 نوع این که گیرد می قرار حاشیه در معلم و شود می چیده میز از دور ها صندلی کالسها از برخی در

 دانش آرایش که باشد صورتی به کالس امکانات اگر.شود می گرفته کار به تجربی کالسهای در آرایش

 متقابل ارتباط توانند میمعلم   و یکدیگر با آموزان شود،دانش سازماندهی شکل دایره شکل به آموزان

  .کنند برقرار
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 : من تدریس موقعیت

 در واقع .......................... مدرسه گذراندم، را کارورزی دوره کارورزی سوم ترم در من که ای مدرسه

 کرده مکان نقل اینجا به امسال اما بود دیگر جای در قبال مدرسه این.باشد می ............................. شهرستان

 .بودند راهنمایی سوم و دوم ، اول مقاطع در کالس 6 آن در و است متوسطه اول دوره برای مدرسه این.است

 .بود پیش سال همانند کالس این مدرس و رفتیم نهم همان یا راهنمایی سوم کالس به همکارم و بنده سال این در

 و نفره تک های صندلی و آویز رخت و پنجره دو دارای.باشد می 8*10 تقریبی مساحت به ابعادی دارای کالس این

 .داشتند وجود آموز دانش 30 آن در که ...و بخاری

 .گیرد می قرار آموزان دانش استفاده مورد فوتسال میدان عنوان به ورزش زنگ زمان در مدرسه این حیاط

 

 :کالس و آموزشی ساختمان

این مکان آموزشی مانند .یک طبقه می باشد و دارای شش کالس درس است .............................. مدرسه 

روی ساختمان آموزشی واقع نمازخانه آن هم روبه .سایرمدارس سیستم گرمایشی و خنک کننده نیز دارد

خالصه این که هرآن .شده است وهم چنین دفترکارآقای مدیر وهم کارانشان درساختمان آموزشی قراردارد

 :چیزابتدایی و اولیه که برای ساخت یک مدرسه ضرورت دارد کم و بیش درآن به چشم می خورد مانند

سیستم های روشنایی ...مثل توپ و تیردروازهامکانات ورزشی معمول ...شیرآب...انباری...سرویس بهداشتی

و امکاناتی ازاین دست،منتهی این مدرسه ازداشتن بسیاری از سیستم های پیشرفته محروم است حتی 

به نوعی یک مدرسه ساده ازنظرساختاری ........................ مدرسه .کالس های درس فاقد ویدیوپروژکتورهستند

و صندلی های شکسته وایت برد نامناسب  .دودی ضعیف و ناامیدکننده استاست وامکانات آموزشی آن تاح

 .بیانگر این نا امیدی است...و کاشی های شکسته و فضای کوچک کالس 

 :مدیریت

مدیر برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها و فعالیت های فوق  .برعهده دارد ..............................مدیریت مدرسه را 

همچنین ایشان .پرورشی بر مبنای برنامه های مصوب نظارت دارد_مراقبت در پیشرفت امور آموزشیبرنامه و 

را برگزار می کنند و پیشنهادات ارائه شده را  ...به طور مرتّب جلسات شورای آموزگاران، انجمن اولیا و 

دارند و در خالل کارورزی ایشان کمال همکاری را با کارورزان .جهت بررسی به اداره متبوع ارسال می نمایند

 .نکات مدیریتی و آموزشی فراوانی به کارورزان می آموزند
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 :موقعیت معلمان

معلم با دانش آموزان روابط صمیمی دارد و حاالت روانی .جوی بسیار صمیمی است جو حاکم برمدرسه،

ای را ایجاد مختلف آنها را می شناسد و درک می کند و سعی می کند در کالس جو مثبت و سازنده 

معلم سعی می کند دانش آموزانی که اعتماد به نفس پایینی به لحاظ صحبت کردن در جمع را دارند را .کند

از طریق سوال کردن حین تدریس فعال تر کند و روحیه و اعتماد به نفس آنها را در جمع افزایش 

مکاری،مسئولیت فعالیت هایی که مدرسه برای دانش آموزان برای باال بردن روحیه ه.دهد

انجمن های مدرسه، شورای دانش :پذیری،همدلی،دوستی،اعتقادی و غیره تدارک دیده است،عبارتند از 

آموزی،حضور آنها در مراسم صبحگاهی و خواندن و ترجمه قرآن کریم و دعای آغازین و شعار هفته است که 

همچنین در طول نزدیک سه ماه .کنددانش آموزان را به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر فعالیت ها می 

جلسات .پس از بازگشایی مدارس،یک جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان در مدرسه برگزار شده است

آموزش خانواده در حوضه فرزند پروری و آسیب شناسی خانواده نیز شامل شش جلسه است که یک جلسه 

ر آن ها موضوعات و مسائل تربیتی و مشکالت آن در طول این مدت با حضور والدین برگزار شده است که د

در این مدرسه تقریبا دانش آموزان با یکدیگر رفتار مسالمت آمیز دارند و گاهی .دانش آموزان مطرح می شود

مشاهده می شود که دانش آموزان با یکدیگر، درگیری لفظی و فیزیکی دارند و اگر چنین اتفاقی بیافتد معلم 

اطی برخورد می کند و والدین دانش آموز را در جریان این موضوع قرار می دهند تا یا مدیر با دانش آموز خ

تمامی عوامل و کارکنان مدرسه دارای روابط  .نسبت به ریشه یابی مسئله وحل کردن آن اقدام نمایند

دارد  مدیر با معاونان ومعلمان و دانش آموزان رابطه بسیار خوبی.عاطفی کامال صمیمانه نسبت به هم هستند

 .و معلمان نیز نسبت به یکدیگر، دیگر عوامل اجرایی و دانش آموزان نهایت احترام رادارند

 

 کالسها
 تعداد

 السهاک

بی دانش یتقر تعداد

 آموزان پسر

 65 2  متوسطه اول پایه

 80 2  متوسطه دوم پایه

 60 2  سوم پایه



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

پژوهشی آسمان مراجعه کنید.  قیمت سه هزار تومان به سایت علمیبا 
www.asemankafinet.ir 

 

 

 های شخصیتی و علمی معلم یژگیو

ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی معلم ایت،اوست که می تواند حتی ترین عامل برای  یاساس

نقص های کتب درسی و کمبود امکانات اموزشی و سخت افزاری را جبران کند یا بر عکس بهترین موقعیت 

و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیر فعال و غیر جذاب تبدیل 

در فرایند تدریس تنها تجارب و ددگاه های علمی معلم نیست که موثر واقع می شود،بلکه شخصیت .ندک

اوست که در شرایط یادگیری و تغییر و تحول دیدگاه معلم و فلسفه ای که به آن اعتقاد دارد در چگونگی 

د خارج می کند و به به طوری که او از حالت شخصی که فقط در تدریس مهارت دار.کار او تاثیر می گذارد

بر شمردن ویژگی های .صورت انسانی اندیشمند در می آورد که مسئولیت بزرگ تربیت آنها بر عهده اوست

معلم کار چندان آسانی نیست زیرا جوامع مختلف با فلسفه ها و نگرش های گوناگون انتظارات متفاوتی از 

 معلم دارند

 

 رد نگرگشا معلمان

شاگردان را هسته مرکزی فعالیت خود قرار می دهند و آنان را محور اصلی فعالیت های ن گروه از معلمان یا

آموزشی می دانند آنان فعالیت و رشد همه جانبه شاگردان را در نظر می گیرند و مواد درسی و انتقال دانش 

ه باشند انتقال معلمان شاگر نگر اگر اطالعات و دانش زیادی هم داشت.را برای پرورش آنها به کار می برند

همه آنها را به شاگردان چندان هم مهم نمی دانند بلکه بیشتر فعالیت خود را بر آموزش و پرورش متمرکز 

 می کنند اینان از میان علوم بیشتر به علوم انسانی و به ویژه روانشناسی توجه دارند

 رگن درس معلمان

اگردان ، تمام کوشش آنها بر این است که به ر بیشتر به درس اهمیت می دهند تا پرورش شگن درس معلمان

گروه درس نگر به شاگردان و تفاوت های فردی آنان .هر طریقی شده درس را به شاگردان انتقال دهند

 .توجهی ندارند یا آن را چندان مهم تلقی نمی کنند
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 ده های منیا و اهداف

 کجا می روم آخر ننمایی وطنمجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                       به ک از

در زندگی خود اهداف و آرمان هایی بر اساس نوع طرز تفکر و نیازها و گرایشها و استعدادهای  یانسان هر

من نیز هم اکنون در مرحله ای از زندگی خود هستم که به عنوان .خویش متناسب با محیط پیرامون دارد

معلمی نیز شغل انبیاء الهی .بر عهده من نهاده شده است دانشجو معلم ادبیات اهداف و مسئولیت های مهمی

کار معلم تربیت یک نسل است و طلب علم همیشه در سخنان بزرگان دین اسالم مشهود بوده .است

  :می فرماید (ص)پیامبر اکرم.است

سهل انگاری  اللحد ، باید با پشتکار و با الترین توان علمی ظاهر شد زیرا هر گونه یال المهد من العلم اطلبو

آسیب های جدی و مخربی بر نسل جوان آینده دارد ، شاگردان و جوانانی که هر یک از آنها باید وظایف 

باید سعی کرد تا .گوناگونی را در جامعه بر عهده گیرند و نقش مهمی را برای تعالی جامعه اسالمی ایفا کنند

ناب را برای خدمت در عرصه س پیشرفت نظام با عشق و عالقه ای وافر به این شغل این نیروهای خالص و 

بنده متعهد می شوم تا در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنم تا بتوانم گامی در .آموزشی کشور آماده کنیم

همچنین بتوانم جواب محبت های بیکران .عرصه ی تعالی و رسیدن به آرمانهای مورد نظر برداشته باشم

معلمان و اساتیدی که با عظمت روحی و اخالقی خود به .از این طریق بدهممعلمان و اساتید بزرگوار خود را 

من به .بنده حقیر راه درست زندگی و رسیدن به سعادت را نشان دادند و همیشه چراغ هدایت بنده بودند

این نتیجه در طول چند سال تحصیل و زندگی در جامعه رسیدم که یکی از کانون های مهم و نقش دهنده 

بنا بر این به غیر از وراثت که در بحث های روان شناسی .اشخاص مدرسه و محیط آموزشی استبه هویت 

با نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش و مکتب تربیتی .فروید مطرح است نباید نقش محیط را دست کم گرفت

ه حق تعالی و یا یاری باشد که در این راه با اتکا به درگا.اسالم می توان به ارزش واالی تعلیم و تربیت پی برد

  .اساتید محترم بتوانم خدمتی در حد توان خود به کشور جمهوری اسالمی ایران کرده باشم

  :ر می دانم که اکثر مدارس مشکالت مشا بهی دارند که از جمله آنها کذ به الزم

 های الزم برای اجرای طرح درس جدید و ابزار جدید هستند یفناور فاقد-1

 .شتر بر روشهای سنتی تدریس تاکید دارند یب معلمان-2

 :نیز برای بهبود اوضاع و شرایط کنونی وجود دارد که از جمله  ییها حل راه
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برای کل دانشآموزان  (کامپیوتر، پروژکتور و وسایل کمک آموزشی)الس با امکانات کافی ک یک حداقل ـ الف

  .در نظر گرفته شود

 و دانش آموزان باید فن و هنر بیاموزند افی نیستک ینظر بخش به توجه تنها_ب

  .د از شیوه های نوین آموزشی در کالس استفاده کنندیبا معلمان ـ ج

  :ارورزیک اهداف

ط و امکانات در دسترس با توجه به  تجربیات کسب شده در طی چند سال تحصیل در یشرا از استفاده -

 دانشگاه فرهنگیان 

  .های نظری یاد گرفته شده در کالس درسو کاربردی آموخته  یعمل صورت به -

 تعامل و ارتباط مناسب با دانش آموزان و داشتن توانایی و جذب کردن دیگران  یبرقرار -

 

  اهداف

شه تالش در راستای رسیدن به هدف مهم است نه نتیجه زودگذر ،چه را که اهداف بزرگ باعث تالش یهم

باعث می شود فرد به دنبال رسیدن به جایگاه باالیی باشد و این هدف است که   .دو چندان افراد می شود

اهداف بنده به شرح  .در واقعاهداف است که باعث می شود تالش ها و کارهای ما سمت و سو داشته باشد

  .زیر است

 دیگر و مشارکت  در بحث های گروهییک به آموزان دانش متقابل احترام •

 دانش ت رغبت به پژوهش و جست و جو در کسبیتقو •

 جاد شرایط مناسب برای بروز خالقیت ها و کشف دانش آموزان نخبهیا •

 ارگیری روشهای نوین تدریس با مشارکت گروهی و به کارگیری دانش آموزانک به •

 .ذشت و تاریخ زبان و ادبیات فارسی را بیابندگسر بتوانند آموزان دانش •

  :ه هایفرض

 ه میزان فراهم نمودن ابزار و امکانات آموزشی می تواند در کسب موفقیت چاره ساز باشد؟ چ تا -
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 ه اندازه نظرات استادان و صاحبان علم در پیشرفت دانشجو معلمان موثر می باشد؟ چ تا - 

 ه اندازه کارورز از آموخته های کسب شده در دوران تحصیل  خود استفاده می کند؟چ تا -

 ان مهارت سخنوری و برقراری ارتباط افزایش می یابد ؟ه میزچ تا - 

 

 

 

 3ارچوب تهیه طرح آموزشی                    کارورزیچ

 :مشخصات

  :دوم راهنمایی      نام معلم راهنما:پایه تحصیل                                 :مدرسه نام

 ستایش:درس سوم :فارسی             موضوعادبیات :عنوان درس                            :ارورزک

 قه         یدق45:زمان                                                                                                       

 :(م مهارتها به تفکیکیمفاه)محتوا

 هام انکاری حمد و ستایش خداوند ،نکات دستوری ،متضاد و مترادف،استف:میمفاه

 توانایی و شناخت نسبت به نکات دستوری :یذهن:ها مهارت 

 :امد یادگیریپی

س از پایان اجرای طرح انتظار داریم اهمیت شناخت نسبت به خداوند متعال در پیشرفت در زندگی شخصی را پ

 .و نکات دستوری و برخی آرایه ها را بیاموزند.دریابیم

تکالیف عملکردی به تفکیک الیف یادگیری را کت شرح مراحل

 مراحل

 محدوده

 یزمان

 منابع/مواد

 ادگیریی

رسی گرم با دانش آموزان و آرزوی پ احوال و سالم با ارتباط یبرقرار

سالمتی و شاد کامی برای آنان ، حضور غیاب نموده و ابتدا 

 

 

دئو پروژکتور یو

، لب تاب و 
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با چند بیت شعر از سعدی و نظامی و شعرای مختلف در 

آموز را با موضوع مورد بحث مورد خداوند متعال ، دانش 

آشنا می کنیم و در او ایجاد انگیزه می نماییم و سپس 

شعر را از طریق ویدئو پروژکتور یا امکانات موجود دیگر 

 .برای دانش آموزان پخش می کنیم

 کتاب ادبیات  10

ند هدایت و یفرا

 ارائه بازخورد

 .دانش اموزان ایجاد انگیزه می کندن مرحله در یا در معلم

 

ن مرحله دانش آموز نسبت به خداوند و توجه شاعران به خداوند آگاه می شود و سعی یدر ل و تفسیریتحل

 .می کند این مطلب را باکنجکاوی دنبال نماید

ن مرحله پس از شنیدن نظرات،معلم به دانش آموزان یا در ذاشتنگ تجربه به

بزرگ ما چه نگاهی به ذات باری می گوید که شاعران 

تعالی داشته اند و برای آنان ابراز می دارد که برخی از  

شاعران مانند عطار و مولوی و سنایی از عارفان و 

 .خداشناسان بزرگ بوده اند

 

     7           

            

 

     

 

ند هدایت و یفرا

 ارائه بازخورد

می آوریم و از آنان می خواهیم که با توجه به کتب ند تن از دانش آموزان را پای تخته چ

حاضر در سر کالس پس از گروه بندی افراد به پیدا کردن اشعار عرفانی و شاعران صوفی 

 .بپردازند

 .ن کار دانش آموزان تا حدودی با شاعران و عارفان آشنا می شوندیا با ل و تفسیر یتحل

استفاده از اشعار بیان شده   خواهیم با یم آموزان دانش از ار بستنک به

راه های رسیدن به خدا از دیدگاه شاعران را بیان کرده و 

 .انچه که در مورد این اشعار فهمیده است را بیان کند

 

 

   10 

 تاب ادبیاتک

ند هدایت و یفرا

 ارائه ی بازخورد

 .جلب شود که رویکردی عرفانی دارند یعارفان و شاعران جلب آموز دانش توجه
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 کاشترا به

 ذاشتنگ

ند نفر از دانش آموزان را بصورت داوطلبانه انتخاب می چ

کنیم و از آن ها می خواهیم که با کنار هم قرار گرفتن  

آنچه در مورد خداوند از متن درس برداشت کرده اند را 

 .برای سایرین توضیح دهند و معلم نیز نظارت کند

 

 

 

    8 

 

 

 تاب ادبیاتک

ند هدایت و یفرا

 ارائه بازخورد

ن می سازیم که راه های زیادی برای رسیدن به ذات احدیت وجود یا متوجه را آموزان دانش

 .دارد که البته شعرا به کشف و شهود توجه بسیاری دارند

 .ن مرحله دانش آموزان با خواندن اشعاری از موالنا با صفات خداوند آشنا می شوندیا در ل و تفسیریتحل

ت یموقع به انتقال

 جدید

دگاه خانواده ی خود را در مورد شاعران و عارفان پارسی ید

گوی بیان نمایند و آیا در خانواده ی آنان به شعر های 

 عرفانی توجه می شود یا خیر؟
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تاب های ک

مثنوی موالنا و 

 بوستان سعدی 

ند هدایت و یفرا

 ارائه ی بازخورد 

به خوبی یاد گرفته باشند می توانند بگویند که کدام ن مرحله اگردانش آموزان درس را یا در

 .شاعران چه نوع دیدگاه عرفانی داشته است

ن شاعران در چه زمانی زیسته اند و چه تناسبی بین مذهب آن ها و راهرسیدن به خدا یا ل و تفسیریتحل

 .وجود دارد

ن مرحله از چند نفر از بچه ها می خواهیم هر یآخر در  آموخته سنجش

 .آنچه را در کالس بیان شده را برای ما بیان کند

 

    5  

                 

             - 

و به آن ها گفته می شود که .ادگیری مطالب دوباره درس توضیح داده شودی عدم صورت در ل و تفسیر یتحل

 .درس را برای هفته ی آینده مطالعه کنند

  :راهنما معلم  :تخصصی یراهنما استاد
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 :زارش روایی تدریس گ

ند روز قبل فکرم درگیر این بود که چگونه می توانم از روشهای تدریس فعال در جریان یاد دهی یاد چ از

گیری استفاده کنم به گونه ای که در جریان یاددهی  دانش آموزان فعالیت بیشتری داشته باشند و من آنها 

را مطالعه کردم در کتاب های علمی به دنبال مطالب  چندین بار درس.را در مسیر مورد نظر هدایت کنم 

علمی جذاب و در سایت ها در جست جوعکس های خاصی که من را به عنوان معلم خود  ، توجه دانش 

یک دانشجو و  این که دانش آموزان کالس نمی دانستند و برای آنان فقط .آموزان را معطوف کند بودم

اد ، چرا که کنترل کالس در هنگام تدریس و همکاری خواستن از آنان کارورز بودم ، من را کمی آزار می د

کمی دشوار می شد در نتیجه از همان ابتدای تدریس تصمیم گرفتم ارتباط بسیار نزدیکی با فراگیران برقرار 

سازم تا عالوه بر ایجاد تسلط بیشتر خودم بر فرآیند تدریس همراهی و البته دقت و سکوت دانش آموزانم را 

 .به دست آورم

اولین بار قرار است بصورت مستقل در کالس درس تدریس را بر عهده بگیرم، کالسی که بنده در  یبرا بنده

 1آن بعنوان کارورز حضور دارم، کالس سوم می باشد که بر اساس نظام کارورزی  قرار بر این می باشد که 

 تدریس بصورت مستقل در کالس را بر عهده داشته باشیم

 :تدریس وه یش

شروع کالس معلم راهنما جریان تدریس من را با دانش آموزان در میان گذاشته و از آنان خواست  یابتدا در

که کمال همکاری را داشته و نظم و انضباط را رعایت کنند، ایشان پیشنهاد کردند که اداره ی کالس کامال 

خصوص اداره کالس را به من داده و ضمن تاکید در دست بنده بوده و با قرار دادن دفتر نمره اختیار تام در 

دوباره بر رعایت احترام نسبت به بنده به عنوان معلم، کالس درس را ترک کرده و آرزوی موفقیت برای بنده 

 .داشتند

در ابتدا   .ن اقدام نام جالله ی خداوند باری تعالی را بر روی تخته نوشته و تدریس خود را آغاز کردمیاول در

ال پرسی مودبانه و البته صمیمی با دانش آموزان لیست حضور و غیاب را باز کرده و حضور و غیاب ضمن احو

را انجام دادم سپس سرفصل مربوطه را بر تخته نوشته تا توجه دانش آموزان به درس مربوطه جلب نمایم، در 

  .ادامه با بیان چند نکته فراگیران را درگیر جریان درس نمودم



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

پژوهشی آسمان مراجعه کنید.  قیمت سه هزار تومان به سایت علمیبا 
www.asemankafinet.ir 

 

قالب ،لحن و ) اطالعاتی که شامل .ی چند در مورد درس را به دانش آموزان ارایه دادم س اطالعاتپس و

سپس به نکاتی فرا درسی اشاره  کردم و نمونه های را از درسهایی درین مورد برای دانش ("مفهوم شعر بود

 .آموزان بیان داشتم

گروه های چهار و پنج نفره تقسیم شده س با تطبیق آن با زندگی روزمره از دانش آموزان خواستم که به پس

و سر گروه ها را مشخص کردم  و از آن ها خواستم تا در مورد آن با هم بحث کنند و منشی گروه اطالعات 

این کار  .را یادداشت  سپس سر گروه ها آن ها را برای سایرین بخواند تمام گروه ها این کار را انجام دادند

وزان درین باره گشت و آن ها توانستند تا حد زیادی به اهمیت موضوع پی باعث افزایش اطالعات دانش آم

 .ببرند 

ایان بحث از آنان خواستم که درس را به آرامی مطالعه کنند و ضمن مطالعه به جواب تمارین فکر پ در

از آن ها  .سپس با پرسش چند سوال از ان ها متوجه شدم که به خوبی درس را متوجه شده  اند .کنند

استم که با نوشتن جواب تمرین ها در دفتر ، و همچنین با روخوانی درس برای پرسش درین زمینه در خو

 .هفته آینده آمادگی داشته باشند
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 :جه گیریینت

می شود اما این کافی نیست و هنوز  پخته تر 1کارورزی در  2و1س از سپری کردن کارورزیپ معلم دانشجو

باید بداند که در آغاز راه پرفراز ونشیب معلمی است در اکثر مدارس کشور فقر نیاز به تجربه فراوان دارد و 

 امکانات آموزشی وجود دارد و دانشجو معلم باید بتواند در آینده فردی صبور و شکیبا باشد و بداند پیشرفت

 بهترین تدریس ها در.ار یک روز و دو روز نیست پیشرفت بصورت متداوم و طوالنی مدت استک آموزش

ممکن است  3در کارورزی.سایه ی بهترین طرح درس ها و اجرای هرچه تمام تر آن ها به دست می آید

دانش آموزان زیاد از کارورز حساب نبردند و سعی می نمایند که در کالس شلوغ کنند و کارورز باید بداند 

نسبت به دانش آموزان چرا که هم شناخت کمتری .که هیچ وقت جای معلم اصلی آن ها را نمی تواند بگیرد

استفاده از امکانات بروز و تکنولوژی های جدید در .دارد و ابزار قدرت به طور تمام و کمال در اختیار او نیست

تا حد امکان از .بخشد و می تواند بادگیری دانش آموزان را تسهیل و تعمیق.امر تدریس بسیار مؤثر می باشد

کارورزی از نظر ...کارگروهی و -مباحثه-حل مسئله -ش سخنرانیرو :روش های مختلف استفاده نمایم مانند

اجرا کردن مسائل کارورزی خود در کالس درس ممکن است با نظر مخالف معلم راهنما خود روبرو شود که 

وی باید به او احترام بگذارد و امور کارورزی خود مثل فیلمبرداری در کالس،گرفتن امتحان از دانش آموزان 

کوتاه تر بکند یکی از پایه های یادگیری محبت و دوست داشتن دانش آموزان است که دانشجوی را ...و

 .کارورز باید آن را بداند و در آینده ی معلمی خود آن را به کار برد
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 :ارها و پیشنهاداتکراه

امکانات درسی را مدیر مدرسه باید وجود :3  و2و1ارها و پیشنهادات دانشجوی کارورز طی کارورزی کراه

برای تمام بایدها مهم شمارد و این امکانات را نه برای یک یا دو پایه از دانش آموزان بلکه برای همه ضروری 

و در مدرسه قسمتی از بودجه خود را فقط به تهیه امکانات کالس اختصاص دهد و از هزینه های .بداند

ای دانش آموزان از اهم موضوعات برای یادگیری در غیرضروری خودداری نماید و امکانات و هزینه ها را بر

پیشنهاد من به معلمان مدرسه این است که در امر تدریس از یک روش در ارائه ی .رأس همه امور باشد

روش های مختلف و متنوعی است از جمله روش پرسش و پاسخ،روش حل مسئله روش .درس استفاده نکنند

معلمان سعی کنند مشغله بیرون از مدرسه را با خود .زان استوار استهایی که بر مبنای کارگروهی دانش آمو

معلمان در .به درون مدرسه نیاورند و سعی نمایند شاداب و سرحالی در کالس های درس حاظر شوند

معلمان به ویژگی ها و  ...تدریس از امکانات به روز استفاده نمایند از جمله ویدئو پرژکتور،تخته هوشمند و

از توجه بیش از اندازه به دانش آموزان .فردی دانش آموزان توجه نمایند و آن را در نظر بگیرند تفاوت های

چرا که دانش آموزان دیگر فکر می کنند که معلم نسبت به آن ها بی توجه است و به .دیگر خودداری کنند

 .قولی معلم باید دانش آموزان را با یک چشم ببیند
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