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 :چکیده

 تهیه کردم که ........................ جلسه از مدرسه  12باشد که در طی  هایی می شامل گزارش 3کارورزی 

نمونه از گزارشات روزانه که شامل پیش بینی، رخداد و تأمالت می باشد،  10طرح آموزشی،  6 :عبارتند از

 .(کنش پژوهی)ای که در تدریس با آن روبرو شدم و یافتن راه حل مناسب برای رفع آن  بیان مسئله

های من به  ، اهداف و ایده........ .................ای، موقعیت مدرسه  های خود حرفه فصل اول دربرگیرنده ویژگی

 .های من است ها و پرسش ، اهداف، فرضیه(آل ترسیم من ایده)عنوان یک معلم 

 .باشد پژوهی فردی می ها، گزارشات روزانه و کنش طراحی آموزشی و گزارش روایی طرح 6فصل دوم شامل 

 /ده، به همراه کدگذاری و مفهومبرایم اتفاق افتا 3در فصل سوم نیز، روایت تمامی آنچه در کارورزی 

 .یابی روایت و تحلیل و تفسیر آن بیان شده است مضمون

 

 ، طرح آموزشی، تدریس، گزارش روزانه.................. کارورزی، مدرسه  :واژگان کلیدی
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 :مقدمه

کیب است که کارورزی را به هر تجربه آموزشی که با شغل ترکیب شود، کارورزی می نامند و همین تر

 .ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی تبدیل می کند

دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی ما با محیط کار محسوب می شود که نه تنها باعث افزایش 

ر عمل قابلیت های ما می شود بلکه این قدرت را در ما به وجود می آورد که در انجام وظایف ارائه شده بهت

 .کنیم وبا نقاط قوت وضعف کار خود بهتر آشنا شویم ودرتقویت واصالح آن ها قدم برداریم

دوره کارورزی برای دانشجو معلمان، همپا شدن علم وعمل است که وجود این دو در کنارهم موجب می 

 .قعی آماده شوندشود تا با تلفیق این دو، تجربیات جدیدی را کسب کنند وبرای قرار گرفتن در محیط کار وا

 3برای درس کارورزی .................. نوشته حاضر حاصل فعالیت های اینجانب طاهره نصاری در سال تحصیلی 

 .می باشد

می باشد که در دوسال آخر تحصیلی مقطع  4تا1دوره کارورزی در دانشگاه فرهنگیان شامل کارورزی 

ز شروع کارورزی صرفا مطالب به صورت نظری آموخته کارشناسی در مدارس به اجرا در می آید وتا قبل ا

 .شود می

این امکان را به وجود آورد تا کارورزان نسبت به محیط واقعی و شرایط آموزشی حرفه خویش  2و1کارورزی 

آگاهی های الزم را پیدا کنند و همچنین این امکان را فراهم می کند تا با مشاهده مستقیم هر آنچه معلم در 

داری وشیوه های متنوع آموزشی و به کارگیری ابزارها و وسایل کمک  م می دهد، با نحوه کالسکالس انجا

 .آموزشی آشنا شویم

فراگرفتیم به فعالیت هایی از جمله تدارک و  1عالوه بر افزوده شدن اطالعاتی که در کارورزی  2درکارورزی 

شناخت دانش آموزان و مطالعه  .موجود پرداختیم انتخاب مواد آموزشی مورد نیاز با استفاده ازمنابع وامکانات

 .علمی رفتار آن ها با استفاده از منابعی که خوانده بودیم یکی دیگر از اهداف بود



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

 .wwwبا قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی اسمان مراجعه کنید. 

Asemankafinet.ir 

 

برای  .کارورزی شاه بیت وگوهر تربیت معلم است و بخش عمده تربیت معلم مربوط به کارورزی می باشد

ریت، برنامه ریزی صحیح، نوع کار ارائه شده به کارورز، انجام یک کارورزی صحیح و مؤثر عواملی همچون مدی

 .میزان اعتبار دوره کارورزی و حمایت های جانبی از کارورز دخیل هستند

در ضمن الزم است دانشگاه فرهنگیان از طریق برگزاری کالس ها و جلساتی دانشجو معلمان را با اهمیت 

به طور قطعی، کارورزی به شغل نهایی دانشجو معلمان  .وضرورت استفاده بهینه از دوره کارورزی آشنا سازد

تجربه کارورزی و تجربه های مشابه می توانند ابزار ارزشمندی برای کنکاش شغلی  .در آینده تبدیل می شود

اگر کارورزی، فرایند  .باشند به شرط آنکه دانشجو معلمان با تعهد، صداقت، امانت داری به آن ها بپردازند

 .ملکرد و خودسنجی را به دانشجو معلمان بیاموزد بسیار مفید واقع می شودتفکر برروی ع

انجام طراحی های آموزشی برای ایجاد تغییر در رفتاریادگیرندگان است به طوریکه  3روش کار در کارورزی 

 .با اجرای یک طراحی آموزشی خوب می توان عملکرد گروه یا فرد را بهبود بخشید

وزشی صرفا یک طرح درس ساده نیست بلکه ایجاد موقعیت های یادگیری، استفاده در این مقوله طراحی آم

یادگیری،  –ها در فرآیند یاددهی  از ابزارها و وسایل کمک آموزشی، به تجربه و اشتراک گذاشتن دانسته

 .انتقال به موقعیت جدید و سرانجام سنجش و باز خورد این طراحی است

از زحمات اساتید عزیزم به خصوص استاد ارجمند سرکارخانم رونق که مرا در پایان بر خود واجب می دانم 

همچنین از مدیریت وکارکنان محترم مدرسه امام حسین تشکر ویژه دارم  .در این راه یاری نمودند تشکرکنم

 .که تجارب خود را به طور کامل در اختیار من قرار دادند

 

 

 

 

 

 

 :هدف

از نزدیک با کارهای عملی و مسائل اجرایی می باشد بطوری که به آن  هدف از کارورزی، آشنایی دانشجویان

ها فرصت داده شود آموخته های خود را با عمل تطبیق، وکمبودها و نواقص احتمالی را درک و در رفع آن 

عالوه بر این، تأمل حرفه ای برای نیل به توسعه ی حرفه ای و رساندن دانشجو  به جواب این  .ها بکوشند

 .نیز از اهداف برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان می باشد "تدریس از نظر من چیست؟"که  سوال 
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برگزاری مطلوب دوره های کارورزی عالوه برآشنایی کارورز با شرایط، مشکالت و نیازهای محیط کار می 

ین کننده ای داشته تواند درمعرفی قابلیت های عملی، درجه اعتبار و توانمندی های دانشجویان نیز نقش تعی

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام اول کنش پژوهی :فصل اول

 ویژگی های من :بخش اول

 .....من معلم هستم

 ......کسی که راه را از چاه نشان می دهد

 !...سحر و جادویی در کار نیست

 ...من قادر نیستم روی آب راه بروم،دریا را هم نمیتوانم بشکافم

 ...من فقط بچه ها را دوست دارم

تالش می کنم بتوانم از استعداد ها و  .آرزویم سربلندی تمام دانش آموزانی است که به من سپرده می شوند

توانایی های آنها نهایت استفاده را بکنم، در خم یک کوچه نمانم، به فرزاندانم بال و پر بدهم و آنها را به پرواز 

  .درآورم

به دنیا آمدم دوره ابتدایی را در  .................... ا در شهرستان .......................... ..فرزند  ...................... اینجانب 

، دوره دبیرستان را  در مدرسه ......................... ، دوره راهنمایی را در مدرسه ........................ دبستان 

 .هستم (.............................................. نیز هم اکنون  .سپری کردم.......................... 

از همان ابتدای کودکی معلمی را خیلی دوست داشتم وبرای رسیدن به شغل معلمی تالش زیادی کردم 

 .واین قابلیت را در خود می بینم که ان شاءاهلل معلمی فعال وتوانمند باشم
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دارم در دانشگاه سعی می کنم تمام واحدها را به بهترین نحو با توجه به عالقه وافری که به حرفه معلمی 

 .درک کنم تا بتوانم در آینده بر پایه این نظریات وتئوری ها کالس درسم را مدیریت کنم

به فعالیت هایی از جمله تدارک و انتخاب مواد آموزشی مورد نیاز با استفاده از منابع و  2 در کارورزی 

  .امکانات پرداختیم

درگیر کردن دانش آموزان با مطالب درسی و به چالش کشیدن آن ها و رفع  2دیگر تجارب در کارورزی از  

با توجه به تجاربی که در  3در کارورزی  .بدفهمی های دانش آموزان از مطالب درسی آموخته شده بود

د، تدریس خوبی کسب کرده بودم نهایت تالشم را به کار گرفتم تا با نوشتن طرح های جدی 2و1کارورزی 

داشته باشم و این ترم چون در موقعیت واقعی تدریس قرار گرفتم چیزهای زیادی یاد گرفتم وبا توجه به 

همچنین به دلیل اینکه  .طرح هایی که اجرا کردم، توانستم ارتباط  مناسبی بین مراحل تدریس برقرار کنم

 .بخشم به عملکرد خود بازخورد دادم، توانستم نقاط ضعفم را بهبود

 

 تحلیل موقعیت :بخش دوم

نور،  :محیط ممکن است فیزیکی باشد مانند .موقعیت یادگیری و محیط آن از عوامل موثر در یادگیری است

  .هوا، تجهیزات و امکانات آموزشی

در  .طبیعی است هر چه امکانات آموزشی برای فرد بیشتر فراهم شود، یادگیری بهتر صورت خواهد گرفت

دارای فضای مناسب،کتابخانه و منابع مختلف علمی است یادگیری شاگردان در مقایسه با  مدرسه ای که

یادگیری شاگردان مدرسه ای که دارای فضای مناسب نیست و در آن جز کتاب درسی منبع دیگری یافت 

  .نمی شود، بسیار متفاوت خواهد بود

شاگردان با هم، رابطه والدین با یکدیگر  محیط ممکن است عاطفی باشد؛ رابطه ی معلم و شاگرد ، رابطه ی

و نگرش والدین و مربیان در زمینه ی تربیت کودکان همگی می تواند در میزان یادگیری شاگردان موثر 

 .باشد

موقعیت آموزشی منظم همراه با محبت و احترام متقابل، نسبت به محیط های خشک و تهی از عواطف تاثیر 

عواملی نظیر عدم امنیت، ترس، اضطراب، نومیدی، شک و تردید می  .بیشتری در یادگیری خواهد داشت

در هر صورت اگر محیط  .توانند در فعالیت های یادگیری شاگردان تاثیر گذاشته و مانع یادگیری شوند

آموزشی از همه امکانات یاد شده برخوردار باشد، شاگرد را به کنجکاوی و تالش برای یادگیری و حل مسائل 

البته محیط و موقعیت یادگیری باید متناسب با آمادگی، استعداد، نیاز و گرایش  .وادار می سازدذهنی خود 

اگر مجموعه عوامل موجود در محیط برای شاگرد برانگیزاننده و قابل درک نباشد مساله ای  .شاگردان باشد
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به هر حال  .اهد داشتدرذهن او ایجاد نخواهد شد یا درصورت وجود مساله، شاگرد توانایی حل آن را نخو

امکانات محیط آموزشی اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، وضع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده، نگرش 

والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و هزاران عامل محیطی دیگر می تواند در کیفیت و کمیت 

 .یادگیری شاگردان موثر باشد

 

 :موقعیت مدرسه

  .قراردارد ..………………………………در  .………………مدرسه 

نوع واحد آموزشی این مدرسه غیرانتفاعی، شهری، دخترانه و دارای دوره دوم می باشد؛ کالس های آموزشی 

 .برگزار می گردد (صبح)در یک نوبت 

که هفدهمین سال فعالیت خودش را پشت سر می گذارد همواره سعی نموده اند   ……………مدرسه 

و خالصانه خود با کیفیت ترین خدمات آموزشی را به دانش آموزان این مرز و بوم ارائه با فعالیت خاص 

 .نظارت موسسه ی خیریه فرهنگی آموزشی اداره و مدیریت می شود …………………مدارس .نمایند

در  ........... .......در سال  ............................. اولین واحد آموزشی دخترانه موسسه ی خیریه فرهنگی آموزشی 

بنا گردید تا دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان دوره ........................... مکانی وقفی توسط خیر محترم 

 .دوم درمحیطی مجهز و با برنامه های مشخص مشغول به تحصیل شوند

 .باالترین و مهم ترین مرجع تصمیم گیر در این موسسه هیات امنا است:هیات امنا

متعهد و خدوم تشکیل داده اند با تشکیل ,جمع هفت نفرهیات مدیره را افرادی باتالش:ات مدیرههی

جلسات منظم و متعدد خود سعی در مدیریت هدفمند و هوشمند مدارس تحت پوشش داشته اند و همه ی 

 .سطح کمی کیفی این موسسه به کار بسته اند,سعی و تالش حود را در جهت ارتقا 

شورای مدرسه است که متشکل از  .....................هم ترین ارگان تصمیم گیر در مدرسه م:شورای مدرسه

آموزشی و پرورشی است و این شورا هر هفته به صورت مشترک مدارس پسرانه و ,مدیر و معاون اجرایی

و  دخترانه با حضور رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه می دهند و در خصوص موارد اصلی حوزه آموزش

 .پرورش تصمیم سازی می کنند

نقشه ی راه مدرسه این موسسه برنامه ای است که طی یک سال و براساس خرد جمعی همه :برنامه ساالنه

 .ی عوامل مدارس تدوین گردید

 .گانه ای را تدوین نموده اند که در همه ی حوزه ها قابلیت اجرایی کامل دارد25اهداف 
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تقویم اجرایی است که تمامی فعالیت های یک مدرسه پویا و ,ه ساالنهنسخه ی عملیاتی برنام:تقویم اجرایی

 .برتر را جز به جز تعیین کرده است

مدیر با معاونان و  .تمامی عوامل وکارکنان مدرسه دارای رابطه عاطفی کامال صمیمانه نسبت به هم هستند

  .ت احترام را دارنددانش آموزان رابطه بسیار خوبی دارد و معلمان نیز نسبت به یکدیگر نهای

دانش آموزان نیز از  .دارد ...کتابخانه این مدرسه ظرفیت مناسبی برای کتاب های درسی، ادبی، تاریخی و

 .مراسم  نماز جماعت در نمازخانه این آموزشگاه برگزار می گردد .کتابخوانی استقبال خوبی می کنند

تهویه هوا و نور مناسبی  .رمایشی کولر هستندکالس های این مدرسه مجهز به سیستم گرمایشی شوفاژ و س

 .دارند

مطلوب و مناسب است و تالش آن ها براین است که اگر  (معلمان وکادر دفتری)ارتباط بین کارکنان مدرسه 

 (از یکدیگر حمایت می کنند) .مشکلی هم در مدرسه ایجاد شد خودشان و با کمک یکدیگر آن را حل کنند

 

 

 

 

 

 های من اهداف وایده:بخش سوم

 …معلمی چیست و معلم کیست؟ 

معلمی شغل نیست، گذشت ماه و گرفتن پول نیست، گذشت زمان و نگریستن به ساعت نیست، بیگاری 

نیست، جنگ برای اضافه کاری نیست، غرور و تکبر و فخر ورزیدن نیست، دیر آمدن و زود رفتن نیست، کم 

استفاده شخصی از بیت المال، حیف و میل کردن حوصلگی و اهانت و حرف زشت زدن به شاگردان نیست، 

اموال، فاکتور نویسی و اضافه نویسی سرانه مدارس نیست، معلمی تحقیر همکاران، بی آبرو کردن دیگران و 

نیست، معلمی  …خود را بزرگ جلوه دادن و به مقام رساندن نیست، معلمی تملق، ریا، تظاهر، باند بازی و

با ساختن، عشق یعنی زندگی را باختن، عشق یعنی سوز نی آه شبان، عشق است و عشق یعنی سوختن 

 .عشق یعنی معنی رنگین کمان

الگوی دانش آموز و مادر  .معلم امانت داریست که انسان امانت اوست معلمی شغل شریف انسان سازیست

کل میدهد، معلم معلم قالبیست که دانش آموز شخصیت خود را بی اختیار در او میریزد و ش .دوم انسانهاست

دارای صفات واالی انسانیست صفاتی از قبیل صبر و بردباری، محبت، عفاف، صداقت، وفای به عهد که 

  .شاگرد آن را می آموزد و به آن عمل میکند
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معلم باید شنونده خوبی باشد، گوینده خوبی باشد، خطاط خوبی باشد، مهربان باشد تحت هر شرایطی که 

د با همه ی مشقاتی که در زندگی روزمره اش پیش می آید، لبخند بزند، چرا که او قرار بگیرد، صبور باش

 …از آن خود نیست، بلکه از آن آیندگان است که سرنوشت آنان را میسازد .…

 

 وظایف معلم

دانش بیاموزید زیرا آموختن آن حسنه است، درس گفتن آن تسبیح  :فرمودند (ع)حضرت علی :علم -2

داند صدقه است و برای اهلش وسیله تقرب به  آموزش آن به کسی که نمی .هاد استاست، بحث از آن ج

 .خداست

ها باشد که اهل بدعت همه در  باید شیعه اثنی عشری و پاکدامن از لوث بدعت :اعتقاد به مذهب حق -1

 .اند ضاللت و گمراهی

 .مربی باید عقل ذاتی و عقل معاش دنیوی داشته باشد :عقل -3

 .باید در رفع مایحتاج زیردستان خود کمک کند :سخاوت -4

 .باید شجاع باشد و از مالمت مردمان و آزار ایشان ترس به دل خود راه ندهد :شجاعت -5

 .باید همت بلند داشته باشد و از دیگران طمع مال نکند :علو همت -6

 .مهربان و دارای شفقت باشد و مهربانی او شاگردان را جذب کند :شفقت -7

 .باید حلیم و بردبار باشد و با سختیها از کوره در نرود :لمح -8

 …باید گذشت داشته باشد و شاگردان را به خاطر خطاها ببخشد :عفو -9

یک معلم سکان دار کشتی اختصاصی ست که مسافرانش قصد دارند به قرب الهی برسند، مسافرانی پاک  

 ...ومعصوم

 .پیشبرد این اهداف تمام توانمندی خود را به کار گیرم بنده به عنوان یک معلم وظیفه دارم که در

هدف من از انتخاب شغل معلمی تنها داشتن یک شغل نبود و این را می دانستم که معلمی نسبت به سایر 

ست و پاداش آن را هم در این دنیا و هم در آخرت  شغل ها، حرفه ای کم درآمد است، اما شغلی الهی

ز انتخابم این بود که در وهله اول بتوانم دانش آموزان را با خودشان همچنین هدف من ا .گیرم می

دانش آموزی که  .آشنا کنم، زیرا خودشناسی مرحله اول خداشناسی ست (استعدادها وتوانمندی هایشان)

خود را شناخت خدارا هم می شناسد و این یعنی رسیدن به عبودیت خدا که هدف نهایی تعلیم و تربیت 

 .معلمی شغل انبیاء است در واقع .است

 :اما ایده هایی که در ذهن دارم ومی خواهم آنها را در کالس هایم عملی کنم عبارتند از

 .هدایت دانش آموزان به سوی خداوندی که خالق جهان است (1
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 .تربیت فراگیران به گونه ای که حافظ و پاسدار ارزشهای انقالب عزیزمان باشند (2

 .ک آموزشی نوین در روند تدریس برای انتقال مفاهیم درسیبه کارگیری وسایل کم (3

 .تدریس قوی با ارائه مفاهیم خارج از کتاب که برای دانش آموزان قابل هضم باشد (4

  .تمام تالش خود رابه کارگیرم تا بهترین الگوی تربیتی برای دانش آموزان باشم (5

شود بلکه باید از همه لحاظ خود را برای تحقق این عملی کردن ایده های من تنها با بیان صرف، عملی نمی 

از خدای منان سپاس گزارم که تاکنون با لطف خود مرا همراهی کرده و امیدوارم که  .ایده ها آماده کنم

 .هیچگاه لطفش را از بنده دریغ نکند

 

 :پرسش ها/فرضیه ها/تعیین اهداف 

مطالعه  .ه خاطر آن ها در حال پیشرفت هستمهدف از مطالعه و عملکردم پی بردن به اهدافی ست که ب

عملکرد به من کمک می کند که به نقاط ضعف و قوت خود درتعیین اهداف و عملکردم پی ببرم ونسبت به 

 .رفع آن ها و تقویت نقاط قوت خود تالش کنم

در  هر کسی که هدف و منظور خود را از پیش تعیین کند .اهداف، سوق دهنده فرد به سوی پیشرفت است

 .حرکت به سمت آن دچار سردرگمی نمی شود

در فرایند آموزش نیز چنین است، کارورز باید اهدافی را از پیش و قبل از ورود به عرصه تعلیم وتربیت در 

 .ذهن داشته باشد و خود را برای رسیدن به آنها از طریق انجام عمل فکورانه آماده کند

 :اهدافی که مد نظر من است

 اسی دانش آموزانتقویت خداشن(1

 تقویت حس میهن دوستی ودفاع از میهن در برابرتجاوز دشمنان(2

 تقویت احترام  دانش آموزان به والدین وبزرگترها(3

تدریس مؤثر و مفید به طوریکه دانش آموزان بتوانند مفاهیم آموخته شده را در زندگی واقعی نیز به کار (4

 .ببرند

 ان به یکدیگرتقویت احترام متقابل دانش آموز(5

 

 :سواالت و فرضیه ها

 چگونه می توان در کنار آموزش صحیح پرورش درستی هم داشت؟ (1

 چگونه می توان الگوی صحیح تعلیم وتربیت را انتخاب کرد؟ (2

 چرا مطالعه عملکرد خود در پیشبرد فعالیت های آموزشی مؤثر است؟ (3
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 اهمیت است؟چرا شناخت دانش آموزان و ویژگی های آنها دارای  (4

 چگونه می توان تدریسی اثر بخش و جذاب و رضایت بخش ارائه داد؟ (5

 چگونه باید با دانش آموزان دارای مشکالت خاص رفتار کرد؟ (6

 

 

 

 فرم ج :فصل دوم

 

  :ی پایه                                    :نام مدرسه                           :مشخصات

 دقیقه90 :زمان                                 :نام معلم راهنما                  :ی درس جلسه

آموزان با مقادیر کمی مواد وارد شونده در واکنش  آشنایی دانش :(ها به تفکیک مهارت /مفاهیم)محتوا 

ی واکنشگر محدود کننده و  هآشنایی با مقولو.و همچنین یافتن علل محدود کننده برای تولید محصوالت

 اضافی

ی اضافی را از  دهنده آموزان قادر خواهند بود واکنش بعد از پایان یافتن آموزش، دانش :پیامد یادگیری

 .ی واکنش را ذکر کنند محدودکننده تشخیص دهند و علل محدود شدن ادامه

تکالیف عملکردی  /شرح تکالیف یادگیری مراحل

 به تفکیک مراحل

 محدوده

 زمانی

منبع /مواد

 یادگیری

با سالم  برقراری ارتباط

 دانشا ب پرسی واحوال

آموزان و یادآوری موارد  

س امروز از مربوط به در

جلسات گذشته بحث 

 .(کنم را شروع میجدید

بندی  آموزان در مورد تقسیم ابتدا با دانش

واکنشگرها به دو نوع اضافی و محدودکننده 

فهمانم که  زنم سپس به آنها می حرف می

ی واکنش را  واکنشگر محدودکننده ادامه

 .غیرممکن خواهد کرد

 .تر خواهم کرد با آوردن مثال موضوع را روشن 
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پرسش و -

پاسخ از 

 آموزان دانش

 وایت برد -

 ماژیک -

فرایند هدایت و 

 ی بازخورد ارائه

دهند مثالً فرق  آموزان به سؤاالت در حد توان خود پاسخ می دانش

پرسند که آیا  فهمند و همچنین می ی اضافی و محدودکننده را می دهنده اکنشو



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

 .wwwبا قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی اسمان مراجعه کنید. 

Asemankafinet.ir 

 

 .ها از این موضوع تست مطرح خواهد شد چگونه در تست

ها آنها  شود، سؤاالت و پاسخ آموزان می موضوع داده شده منجر به چالش در دانش تحلیل و تفسیر

ها  اشد بحث را برای آنکند و چنانچه نیاز به توضیح بیشتر ب را به درس جذب می

 .کنم بازتر می

 

 به تجربه گذاشتن

دهم و  دهنده توضیح می در مورد هر دو نوع واکنش

آموزان  با آوردن مثال کمی بحث را برای دانش

  .کنم تر و قابل درک تر می ملموس
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 وایت برد-

 آموزان دانش -

 بحث گروهی-

 ماژیک -

 

پرسند و من جواب  دهند و سؤاالتی را می گوش میآموزان به توضیحات  دانش

آموز  گردد هر چه دانش آموزان می دهم و راهنمایی موجب رفع اشکاالت دانش می

خودش بیشتر درگیر در فرایند یادگیری باشد رغبتش به آموختن افزایش پیدا 

 .کند می

 

 فرایند و ارائه بازخورد

دگیری مناسب و مؤثر خواهد شد و ی مثال موجب یا توضیح کامل همراه با ارائه

 گردد آموزان می راهنمایی موجب رفع اشکاالت دانش

 

 تحلیل و تفسیر

 

 

 کتاب درسی-

 تمرینات -

تمرینات 

 تکمیلی
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پس از توضیحات و مثال زدن و 

بندی واکنشگرها  شناساندن این تقسیم

خودآزمایی و تمرینات کتاب درس را 

ورت آموزان و به ص به همراه دانش

 .کنم داوطلبانه حل می

 به کار بستن

 

 

 

 

 

های خود را در تمرینات به کار  پردازند و آموخته آموزان به حل تمرینات می دانش

کنند برای مثال کدام  ها مشاهده می بندند همچنین کلمات جدیدی را در تست می

بعد از گذشت زمان فرایند واکنشی را مختل  yیا  xی  دهنده یک از واکنش

  .کند یم

ی  فرایند هدایت و ارائه

 بازخورد
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X+y¾A+B 

اند و مشکالتی را  آموزان مباحث را آموخته حل تمرینات دن بر این است که دانش

 .باشد هم که دارند به خاطر تازگی بحث می

 تحلیل و تفسیر

 برگه سؤال -

 بحث گروهی -
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ای که حاوی چندین تست است را در اختیار  برگه

دهم که در آنها سؤاالتی در  ان قرار میآموز دانش

آموزان  دانش .مورد بحث تدریس شده وجود دارد

 .دهند ها را با یکدیگر مورد بحث قرار می جواب

 به اشتراک گذاشتن

کنند در حین حل سؤاالتی را از من  آموزان شروع به حل سؤاالت می دانش

 .کنم نمایی میدهم و راه ها نشان می پرسند و من هم راه را به آن می

ی  فرایند هدایت و ارائه

 بازخورد

تمرین و تکرار مطالب درس در کالس و کنترل داشتن معلم بر کالس و 

گذاری مطالب  آموزان و به اشتراک های دانش آموزان و بررسی سؤاالت و جواب دانش

کند موجب تثبیت فرایند یادگیری در ذهن  که نوعی حس رقابت ایجاد می

 .شود میآموزان  دانش

 تحلیل و تفسیر

کتاب -

 درسی

سؤاالت _

 کتاب
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ها نگاه  گیرند و به واکنش کتاب درسی را در اختیارمی

توان مطلب را  پرسند که چگونه می کنند و از خود می می

 .تعمیم داد

انتقال به موقعیت 

 جدید

یع پردازند و از من راه تستی و سر آموزان به حل تمارین کتاب درسی می دانش

 .خواهند دهی به این گونه سؤاالت را می پاسخ

 

فرایند هدایت و 

 بازخورد

دهند و  آموزان عملکرد بهتری را نشان می با اندکی راهنمایی بیشتر معلم دانش

 .شوند تر می فعال

 تحلیل و تفسیر

ای از  مجموعه_

 سؤاالت

همکاری _

 آموزان دانش
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دهم  قرار میای از سؤاالت را در اختیار آنها  مجموعه

 خواهم پاسخ را پیدا کنند و می

 سنجش آموخته ها

اند و فقط تمرین و  آموزان بحث مربوطه را تا حدودی آموخته گیرم دانش نتیجه می

 .تکرار الزم دارد

 تحلیل و تفسیر
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 :استاد راهنما تخصصی

 

 

 گزارش روایی طرح آموزش واکنش محدود کننده

 

 7د در مدرسه بحث واکنش دهنده های محدودکننده و اضافی را تدریس کنم ساعت صبح روزی که قرار بو

اولین باری بود که قرار بود من  .رهسپار مدرسه شدم 7:20بیدار شدم و بعد از صرف صبحانه ساعت 

 .تدریسی مستقل داشته باشم به همین دلیل کمی استرس داشتم که مبادا نتوانم از پس آن خوب بربیایم

، سینه (اللهم احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی) :خدا خواستم که به قول حضرت موسی که فرمودندولی از 

 .ام را فراخ کند و کارم را آسان گرداند و زبانم را قابل فهم و درک گرداند تا سخنانم را بفهمند

در این میان مدیر و  .به همراه دوستم به مدریه رسیدیم، به اتاق دبیران رفتیم و منتظر خانم رونق ماندیم

ابتدا باهم سالم و احوال پرسی کردیم  .خانم رونق به مدرسه وارد شدند .معاون مدرسه هم خوش آمد گفتند

و برنامه ی روزی که در پیش داشتیم را با ایشان بازگو کردیم، چند توصیه کردند و راهی کالس درس 

 .شدیم

و احوال پرسی کردند بعد من با کسب اجازه از ایشان خانم رونق با دانش آموزان صحبت کردند، و سالم 

سالم و احوالپرسی کردم و برایشان توضیح دادم، که این بحث از کتاب درسی را من برایشان توضیح خواهم 

 .داد

 

 شیمیایی هایواکنش سرعت بر مؤثر عوامل مبحث تدریس :عنوان

           :تحصیلی ییهپا                                    :مدرسه نام                              :مشخصات

  دقیقه90:زمان :راهنما معلم نام        :یجلسه درس        واکنش سینتیک بر مؤثر عوامل :موضوع

 واکنش در سینتیک بر مؤثر عوامل با آموزاندانش آشناشدن :(تفکیک به هامهارت /مفاهیم) محتوا

 سرعت درک توانایی آموزاندانش آموزش مورد موضوع و کالس افتنی پایان از بعد :ادگیریی پیامد

 و فیزیکی حالت کاتالیزگرها، ها،دهندهواکنش ماهیت دما، یجمله از آن بر تأثیرگذار عوامل و واکنش

 .داشت خواهند را ها،دهندهواکنش غلظت

 منبع /مواد

 ادگیریی

 محدوده

 زمانی

 به عملکردی تکالیف /ادگیریی تکالیف شرح

 مراحل تفکیک

 احلمر   

می صحبت مربوطه بحث مورد در آموزاندانش با    با ارتباط برقراری
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 ماژیک -

 برد وایت -

 بحث-

 گروهی

 مشارکت-

 دادن
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 کنممی روشن برایشان را آن دانستن لزوم و کنم

 .کنممی روشن را بحث مثال یک یارائه با سپس

 مورد در توضیحاتی

 و هاواکنش سرعت

 را نهزمی آن اهمیت

 درس توضیح برای

 را آنها و کنممی آماده

 در که کنممی متوجه

 ما فرآیندها از برخی

 سرعت مجبوریم

 تند یا کند را واکنش

 .کنیم

می چگونه اینکه پیرامون سؤاالتی و کنندمی همکار توان حد در آموزاندانش

 دکر متحول را واکنش سیر سرعت و قرارداد تأثیر تحت را واکنش یک توان

 .پرسندمی سؤال

 ارائه  هدایت فرایند

 بازخورد

 :آموختیم آنچه

 در و هستند خوشحال کالس در معلمان دانشجو حضور از آموزاندانش -

 .هستند راحت خیلی آنها با برخورد

 اهمیت شیمی درس به ریاضی به نسبت تجربی یرشته آموزاندانش -

 .دهندمی بیشتری

 کنندمی گوشی بازی هاوقت بعضی تدریس حین در چون آموزاندانش -

 .شوندمی اختالل دچار تمارین حل در

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 دارد؟ وجود آموزاندانش مندیعالقه میزان و تدریس یشیوه بین ایرابطه چه

 داشت؟ مؤثر تدریس توانمی چگونه

 نند؟ک حل را تمارین توانندنمی آموزاندانش از بعضی چرا

 یادگیری به نسبت را بیشتری اهتمام ریاضی یرشته از تجربی یرشته چرا

 دارد؟ شیمی درس

 کارورز دیدگاه / تأمالت

  :تخصصی راهنمای استاد

 



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

 .wwwبا قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی اسمان مراجعه کنید. 

Asemankafinet.ir 

 

گویی به سؤاالت آنها در عین  آموزان با موضوع درس و پاسخ درگیر کردن دانش

 کنند ادگیری موضوع رغبت پیدا میتدریس آنها را کنجکاو کرده و نسبت به ی

 تحلیل و تفسیر

 وایت برد_

 ماژیک _

درگیری _

 آموزان دانش
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دهم که عوامل مختلفی  آموزان توضیح می برای دانش

حالت  -کاتالیزگر -بر سرعت سیر واکنش از جمله دما

گذارند و چگونگی تأثیر هر  فیزیکی مواد و تأثیر می

 دهم جداگانه شرح می یک از عوامل را

 به تجربه گذاشتن

ها به موضوع درس گوش فراداده و مطالب را درک کرده و با مثال یادداشت  بچه

 .دهند کنند و به سؤاالت معلم جواب می می

 بازخوردفرایند ارائه 

ها موجب یادگیری  ی مثال بیان مطلب به صورت کامل و درست همراه با ارائه

آموز  شود و هرچه دانش ها می و راهنمایی موجب رفع بدفهمی شود سریع و مؤثر می

خود را بیشتر درگیر موضوع درس کند و سؤال بپرسد موضوع را بهتر دریافت کرده 

 گیرد و یاد می

 تحلیل و تفسیر

 کتاب درسی -

 تمرینات -

تمرینات 

 تکمیلی
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آموزان به حل  بعد از فرایند تدریس درس دانش

ارین درس در تشخیص چگونگی عملکرد عوامل تم

 .پردازند مؤثر سرعت واکنش می

 به کاربستن

های خود را در تمرینات و  پردازند و آموخته آموزان به حل تمرینات درس می دانش

وتحلیل قرار  بندند و آنها را مورد بررسی و تجزیه خود را بیازمائیدها به کار می

 دهند می

 فرایند هدایت و ارائه

 بازخورد

آموزان مباحث را تا حدودی یا  حل کردن تمارین درس نشانگر این است که دانش

اند و همچنین بررسی نمودارهای موجود در کتاب دید کلی آنها را از موضوع  گرفته

 دهد نشان می

 تحلیل و تفسیر

کتاب درسی  -

 تست

 بحث گروهی-
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خود را بیرون بیاورند  خواهم که کتاب تستی ها می از بچه

های مربوط به این مبحث را نگاه کنند و چگونگی  و تست

 .طرح سؤال را از مبحث فراگیرند

 به اشتراک گذاشتن

های  پردازند و جواب گویی به سؤاالت می ها و پاسخ آموزان به حل کردن تست دانش

 گذارند کنند و با من در میان می وتحلیل می به دست آمده را تجزیه

فرایند هدایت و ارا ِِئه 

 بازخورد
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گویی به سؤاالت به یادگیری کمک کرده و آنها را بر موضوع  حل تمرینات و پاسخ

کند و همچنین ممارست زیاد و تمرین و تکرار باعث نقش بستن  تر می مسلط

 .کند تر می ها را راحت کند و زدن تست موضوع در ذهن شده و آن را تثبیت می

 تحلیل و تفسیر

 کتاب درس -

فعالیت -

 آموز دانش

 علمی مقاله-
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خواهم که موضوع تازه آموخته شده را  آموزان می از دانش

به دنیای خودمان تعمیم دهند و کاربرد آن را خوب 

 ..درک کنند

انتقال به موقعیت 

 جدید

شیمیایی  اند و اهمیت آن را در صنایع آموزان موضوع را خوب درک کرده دانش

 توانند جداگانه توضیح دهند اند و تأثیر هر یک از عوامل را می فهمیده

فرایند هدایت و ارائه 

 بازخورد

دهی سؤاالت  آموزان در پاسخ آموزان و توضیح نکات ریز سرعت دانش با ارشاد دانش

 یابد بهبود می

 تحلیل و تفسیر

م و از آنها در حد توان پاسخ کن آموزان آماده می تعدادی از سؤاالت را برای دانش

یک از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش در هریک مؤثرتر  دهند و مشخص کنند کدام

 بوده است؟

 سنجش آموخته ها

 تحلیل و تفسیر .شود این کار باعث یادگیری مطالب و تثبیت می

 :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 گزارش روایی عوامل موثر بر سنتیک شیمیایی 

 عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی :نوانع

شب قبل از روزی که قرار بود به کارورزی بروم، لباس مناسبی را انتخاب کردم و خودم را برای فردا آماده 

 ...........................کردم، صبح زود از رخت خواب بلند شدم و بعد از صرف صبحانه به همراه دوستانم به مدرسه 

 .رفتیم

آموزان در حال اجرای مراسم صبحگاهی بودند از گوشهی سمت چپ  ه شدیم دانشوقتی وارد محیط مدرس

صفوف وارد محوطهی داخلی سالن شدیم و به اتاق دبیران رفتیم وقتی انجا رسیدیم اکثر معلمان قبل از ما 

چند لحظه یاد دوران تحصیل  .هم نشسته بود به همراه دوستم کنار او نشستیم .............. رسیده بودندخانم 

افتادم همیشه فکر میکردم معلمها موجودات ماوراء بشر هستند و با دنیای ما تفاوت دارند، احساس  خودم
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گونهای دیگر است و برایم زندگیشان پر از رمزو راز بود، ولی خودم یکی از انها شده  میکردم زندگی آنها به

 .بودم، احساس خوبی داشتم

ا بین آنها پخش کرد و گفت که کالس آماده است و معاون مدرسه به معلمان خوش آمد گفت و دفترها ر

 دانشگاهی ریاضی که در طبقه به کالس پیش .................میتوانید به سر کالس بروید من هم به همراه خانم 

آموزان قبال با ما آشنایی داشتند، به همین دلیل با آنها راحت بودم و تقریبا میتوان گفت که  دانش ی اول

 .استرس قابل توجهی نداشتم

آموزان معلم راهنما من را به جایگاه معلم فراخواندند و گفتند که کالس  د از سالم و احوالپرسی با دانشبع

 .و خودش در صندلی جلو کنار شاگردان نشست .و بحث را شروع کنید در اختیار شماست

د البته تدریس در حضور یک معلم باتجربه چندین ساله کمی ناخوشایند و سخت است ولی هرجور که بو

 .و جور کردم خودم را جمع

در گوشهی سمت راست وایتبرد موضوع مورد بحث که قرار بود توضیح بدهم را با خط خوانا و برگ نوشتم 

در ابتدای شروع بحث سعی کردم که کمی از شیمی فاصله گرفته و به  (عوامل مؤثر بر سرعت واکنشها)

ترل سرعت صحبت کردم، گفتم که در بعضی از ها پا بگذارم، پس در مورد اهمیت کن دنیای قابل لمس بچه

مثال وقتی که به شیر  .واکنشها به دلیل نتایج سودمندی که میگیریم میخواهیم سرعت واکنش افزایش یابد

 .مایه میزنیم تا به ماست تبدیل شود، سرعت واکنش برای ما اهمیت دارد و دوست داریم سرعت باال باشد

 .ست نداریم که آهن زنگ بزند و میخواهیم روند آنرا کند کنیمولی در واکنش زنگ زدن اهن ما دو

از  .ها گفتم واقعا شیمی علم زندگی است چون همهی این موارد که گفتم به شیمی مربوط است به بچه

 دانشآموزان سؤال کردم؟

 های عزیز چگونه میتوان سرعت واکنش را کنترل کرد؟ بچه

  .ضوع اصلی را درک کردندجوابهای متفاوتی شنیدم و بعضی از آنها مو

در پاسخ گفتم دانشآموزان عزیزم ما میتوانیم با دانستن عوامل مؤثر بر سرعت واکنشها، سرعت آنها  •

را کنترل کرده و روند ان را کند یا تند کنیم، احساس کردم دانشآموزان را به ادامهی بحث کنجکاو 

  .گوش میدادندکردهام چون هیچکس حرف نمیزند و همه ساکت به حرفهای من 

 یکی از دانشآموزان سؤال پرسیدخانم نصاری حاال این عوامل را میتوانید بیان کنید •

 من هم عوامل را به ترتیب نوشتم

حالت  -4کاتالیزگر       -3     (مهمترین عامل)ماهیت واکنشدهندهها  -2دما    -1 •

 دهندهها    غلظت واکنش -5فیزیکی واکنشگرها    

 .ک به یک توضیح دادمو هریک را مفصل ی
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با افزایش دما سرعت حرکت ذرات بیشتر شده و انرژی جنبشی هر ذره افزایش مییابد، گفتم که در  :دما

 .اغلب موارد واکنش با افزایش دما سریعتر میشود

با آوردن مثال به این سؤال که اگر هیدروژن و اکسیژن را باهم مخلوط کنیم  :دهندهها ماهیت واکنش

ری خواهد بود ولی اگر نیتروژن و هیدروژن را باهم مخلوط کنیم واکنش روی نمیدهد، بحث را واکنش انفجا

 .این بخاطر ماهیت مختلف و مادهی نیتروژن و اکسیژن است .توضیح دادم

هرچهقدر سطح تماس مواد بیشتر باشد، سرعت واکنش باالتر میرود، چنانچه واکنش  :حالت فیزیکی

 .ا محلول باشند سرعت واکنش سریعتر خواهد بوددهندهها در یک فاز گازی ی

 .بدون آنکه خود مصرف شوند سرعت واکنشها را افزایش میدهند :کاتالیزگرها

کتاب استفاده کردم که بررسی سوختن الیاف  6برای توضیح این قسمت از شکل  :دهندهها غلظت واکنش

ا فقط سرخ شده بود ولی در اکسیژن خالص آهن در هوا و اکسیژن خالص را نشان داده بود، الیاف آهن در هو

 .به شدت میسوزد

آموزان سؤاالتی را که بر ایشان پیشآمده بود از من پرسیدند من هم با صبر و  بعد از تدریس بحث دانش

یکی از دانشآموزان که معلوم بود که میخواهد  .حوصله موضوع را برایشان باز تر کردم و کامال توضیح دادم

میشود توضیح بدهید که مثالی  .................. و سؤال زیادی میپرسید بلند شد و گفت خانم مچ من را بگیرد 

که اول کالس در مورد ماست استفاده کردید چه ربطی به بحث عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی 

 .دارد

ت تبدیل در جواب گفتم که وقتی ما شیر را آماده میکنیم و مایه ماست را به آن اضافه میکنیم تا به ماس

یکی از عوامل ایجاد تسریع در واکنش کنترل دمای ظرف  .شود یک واکنش شیمیایی در حال رخ دادن است

است زیرا باکتریهای موجود در آن در دمای باالتر فعالتر خواهند بود و سریعتر واکنشهای مربوطه رخ خواهد 

  .پس دما یکی از عوامل کنترل کننده بر سرعت واکنش است .داد

بعداز  .توصیه قبلی معلم راهنما این بار کمیجدیتر و تندتر برخورد میکردم تا زمام کالس را از دست ندهمبه 

آموزان خواستم کتابهای تستی را در بیاورند و چند سؤال را که برایشان مشخص  تدریس درس از دانش

 .کردم را پاسخ دهند

تازه تدریس شده میگردد و باعث نقش بستن  زیرا که ممارست و تمرین زیاد باعث تسلط بیشتر بر موضوع

 .بحث در ذهن میشود

آموزان از انها بخاطر  های دانش ها روی سؤاالت کتاب و رفع ابهام بعد از پایان تدریس و پیاده کردن آموخته

 .اینکه وقت کالس را در اختیارم گذاشتند کمال تشکر را کردم و آرزوی موفقیت روز افزون برایشان داشتم
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هایی در مورد مدیریت زمان و لزوم  که معلم راهنمای بنده و استاد من هستند ابتدا توصیه................... خانم 

 .و سپس در مورد اهمیت عملی کردن، عملکردهای عاطفی برایم سخن گفتند .جمعبندی کلی عرض کردند

کرد، یعنی هم با استفاده از عملکردهای عاطفی میتوان دانشآموزان را بیشتر تشویق کرد و هم میتوان تنبیه 

آموزان را به سمت آرامی و درس  آموزان آرام و درس خوان، دانش میتوان با دادن نمرهی مثبت به دانش

های شلوغ و مزاحم در آرام کردن و کنترل جو کالسی  خواندن کشید و هم میتوان با کم کردن نمرهی بچه

 مؤثر بود

در راه هم معلم راهنما توضیحات مختصری  در پایان از کالس خارج شدیم و به سمت اتاق دبیران رفتیم

دادند و گفتند که از کارتان تا حدودی راضی بودهام و چند نکته عرض کردند و من هم تمام تالش خود را 

 .به کار میگیرم تا مشکالت خودم را هرچند که کوچک باشند کامال برطرف کنم و یک دبیر نمونه باشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب تهیه طرح آموزشی :فرم ج

 قانون هس :عنوان

 

                                                :ی تحصیلی پایه                 :نام مدرسه           :مشخصات

  :سوم                   نام معلم راهنما :ی درس جلسه        قانون هس        :موضوع

 .آموزان با قانون هس آشنا شدن دانش :(ها به تفکیک مهارت /مفاهیم)محتوا 

آموزان باید بتوانند با مفهوم قانون هس آشنا بوده و بتوانند  بعد از تدریس درس دانش :پیامد یادگیری

 معادله کلی واکنش را بنویسند

منبع  /مواد

 یادگیری

محدوده 

 زمانی

 تکالیف عملکردی به تفکیک /شرح تکالیف یادگیری

 مراحل

 مراحل

توضیحات  - فهمانم که قانون هس برای به دست آوردن  ها می به بچه   برقراری ارتباط
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 خودم

کتاب -

 درسی

 ماژیک - 

 وایت برد -

بحث -

 گروهی

 

 

 

 

 

5 

در ابتدا در مورد  .واکنشی کلی از چند واکنش دیگر است

قانون هس بحث 

کنم و کمی از  می

درس قبل کم مربوط 

ت را به این مبحث اس

 کنم یادآوری می

ی قانون هس  دارند  ی الزم را درباره زمینه آموزان قبالً پیش این بحث چون دانش

 .آموزند آموزان به راحتی آن را می تقریباً بحث راحتی است و دانش

فرایند هدایت و 

 ی بازخورد ارائه

ی آن  مهآموزان چون در ابتدا با بحث به طور نسبی آشنایی داشتند برای ادا دانش

 رغبت از خود نشان دادند

 تحلیل و تفسیر

 وایت برد-

 ماژیک -

درگیری -

 آموزان دانش
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آموزان توضیح دادم که برای تسریع بعضی از  برای دانش

های  ها و برای باال بردن بازده و راندمان واکنش واکنش

 خاص در صنعت این موضوع اهمیت خاصی دارد

 شتنبه تجربه گذا

ها با شنیدن توضیحات کاربردی درس و موضوع شیمی که در صنعت کاربرد  بچه

 مند شدند و رغبتشان بیشتر شد ای دارد احساسی کردم بیشتر به آن عالقه گسترده

 و بازخورد  ارائهفرایند

تر کرد  گفتن توضیحات بحث و درآوردن نکات کنکوری و مهم فهم موضوع را راحت

 .حث را بیشتر درک کردندآموزان ب و دانش

 تحلیل و تفسیر

کتاب  -

 درسی

تمرینات  -

 کتاب درسی

 ماژیک -

 -وایت برد

 

 

 

 

20                    

برداری از نکات  بعد از تدریس شدن درس و یادداشت

خواهم  از آنها می .مهم که در روایت برد نوشته شده است

 .گیرندهای خود را در حل تمرینات به کار ب که آموخته

 

 به کار بستن

های بحث را  توانند تست ها می ها عالوه بر حل کردن تمارین و خود را بیازمائید بچه

 .به خوبی حل کنند

فرایند هدایت و 

 ی بازخورد ارائه
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آموزان نشانگر این بود که  ی حل کردن سؤاالت و درک موضوع از سوی دانش شیوه

 .اند سی را خوب فهمیدهی تدریس راضی و در آموزان از نحوه دانش

 تحلیل و تفسیر

یک ورقه  -

 کاغذ

 سؤاالت  -

 وایت برد -

 ماژیک  -

همکاری -

 آموزان دانش
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آموزان  چند سؤال را روی وایت برد نوشته و از دانش

 خواهم که واکنش هایشان را بنویسند می

 

 

 به اشتراک گذاشتن    

فرایند هدایت و ارائه  آموزان را در حل سؤاالت یاری خواهد داد موضوع دانش توانایی احاطه بر این

 بازخورد

کتاب  -

 درس

فعالیت  -

 آموز دانش

راهنمای  -

 معلم
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گویم که مطالب تازه آموخته شده  آموزان می به دانش

ی میان آنها  خود را با مطالب قبلی مقایسه کنند و رابطه

 .وندشان را درک کنندرا بیابند و پی

انتقال به موقعیت 

 جدید

فرایند هدایت و ارائه  دانش اموزان توانستند واکنش ها را به دست اورند 

 بازخورد

های کلیدی و کنکوری و حل تمرینات بیشتر  با گفتن نکات تستی و عبارت

تر شده و  کنند و موضوع برایشان ساده آموزان سرعت عمل بیشتری کسب می دانش

 برند حل سؤاالت لذت می از

 تحلیل و تفسیر

از   مجموعه -

 سؤاالت

-

 آموزان دانش

ی  مشاوره-

 معلم راهنما
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دهم  آموزان می ای به دانش تعدادی از سؤاالت را در ورقه

ها پاسخ گویند و نتایج را  خواهم که به پرسش و از آنها می

 ارائه دهند

 

 

 سنجش آموخته ها
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آموزان یادگیری را مؤثر  ن تمرینات مکرر و ممارست بر فهماندن بحث به دانشای

 کند تر می تر و دقیق ها سریع کند و آنها را در شناسایی جواب واقع می

 تحلیل و تفسیر

 :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 زارش روایی جلسه ی سومگ

 قانون هس :عنوان

 درسه رفتم  و تدریسی عالی را شروع کردمصبح از خواب بیدار شدم و به م 

من هم از تجربیات پربار دو دهه  .معلم راهنما از تدریس من کلی راضی بود و برایم آرزوی موفقیت کرد

تدریس ایشان بسیار استفاده کردم و امیدوارم برای ترم بعد و کارورزی چهار هم بتوانم از حضور ایشان بهره 

 ی الزم را ببرم

 

 

 

خواص  :چهارم           موضوع :درس جلسه                     :پایه تحصیلی                  :نام مدرسه

 دقیقه 75 :زمان                   :تناوبی عنصرها                               نام معلم راهنما

 یم جدول تناوبی عنصرها مفاه :محتوا

  :پیامد یادگیری

انتظار میرود دانش آموزان درپایان بتوانند به نکات موجود در جدول تناوبی مندلیف و جدول تناوبی 

 .امروزی پی ببرند و از آنها در حل مسائل استفاده کنند

محدود شرح تکالیف یادگیری مراحل

 ه زمانی

منابع 

 یادگیری

و احوال پرسی و حضورغیاب ومرور یادگیری های  سالم برقراری ارتباط

 .پیشین برای جلب توجه به کالس صورت گرفت

10 

 دقیقه

تابلو،ماژیک 

وکتاب 

 درسی
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فرآیندهدایت و 

 بازخورد

پرسش از چند دانش آموز درمورد درس جلسه قبل ودرنظر گرفتن نمره مثبتی برای 

 .آنها

 

سه قبل، و با اطمینان از یادگیری دانش آموزان به بعد از اشاره کافی به درس جل تحلیل وتفسیر

 .تدریس درس جدید پرداخته شد

به تجربه 

 گذاشتن

آموزان را به جدول ارائه شده توسط مندلیف  توجه دانش

جلب کردم و نکاتی در مورد آن به صورت شفاهی توضیح 

 .دادم

15 

 دقیقه

تابلو و 

 ماژیک

فرآیندهدایت و 

 بازخورد

اما تعدادی در بین  .دادند وزان به مطالب گفته شده گوش میبرخی از دانش آم

 .تدریس با هم صحبت می کردند و توجه کافی به کالس نداشتند

گفتن مطالب داستانی راجع به دانشمندان شیمی عالقه دانش آموزان را به درس زیاد  تحلیل وتفسیر

کنند و عالقه  یدانم چرا دانش آموزان احساس کسالت و خستگی م اما نمی .میکند

 .دهند کمی برای یادگیری ادامه درس از خود نشان می

با توجه به توضیحاتی که درموردجدول مندلیف دادم از  به کاربستن

دانش آموزان خواستم نکات جدول تناوبی امروزی را بیان 

 .کنند

  15  

 دقیقه

  

کتاب 

درسی،جدو

ل  تناوبی 

 عنصرها

فرآیندهدایت وا 

 بازخورد

با توجه به نکات بسیاری در جدول تناوبی نهفته است نیاز به راهنمایی معلم است و 

 .توضیحات بیشتری از سوی معلم الزم است و مجددا شروع به توضیح دادن کردم

مشارکت دانش آموزان درکالس واینکه خود به مطلبی برسند در یادگیری هرچه بهتر  تحلیل وتفسیر

کنند و اکثرا در  د اندکی از دانش آموزان با معلم همکاری میاما تعدا .درس تأثیر دارد

و این موضوع ذهن من را به خود درگیر کرده که چرا  .حال و هوای دیگری هستند

 !.....شود  وتمایلی برای فهمیدن مطالب دیگر ندارند آموزانم زود خسته می دانش

 

به اشتراک 

 گذاشتن

امروزی را به  وجه تشابه وتفاوت جدول مندلیف و جدول

ونکات  .صورت سازمان یافته به دانش آموزان تدریس شد

 .گفته شده به صورت منظم روی تابلو یادداشت شد

 

  15 

 

کتاب 

درسی،تخته 

 کالس

به طوری که  .کردند دانش آموزان نکات گفته شده را با سرعت خیلی کم یادداشت میفرآیندهدایت 
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 .وشتن مطالب روی تخته شدخیلی از وقت کالس صرف ن بازخورد

به نظرم در جلسه امروز دانش آموزان در همان اوایل کالس احساس کردند که به   تحلیل وتفسیر

 .کالس قصه و داستان گویی آمده اند و زود از کالس خسته شدند

انتقال به موقعیت 

 جدید

دو سوال تشریحی در مورد جدول تناوبی عنصرها بر روی 

آموزان خواستم به آن جواب  از دانشتابلو نوشته شد و 

 .بدهند

تابلو  10   

 وماژیک

فرآیندهدایت و 

 بازخورد

دانش آموزان سواالت را یادداشت کردند و خواستند که آن دو سوال را در منزل حل 

گویی سواالت در کالس  کنند و در جلسه بعد جوابش را بدهند و تمایلی به پاسخ

 .نداشتند

 .آور بوده است نظرم دانش آموزان خسته شده اند و کالس خیلی برایشان کسالتب تحلیل وتفسیر

سنجش آموخته 

 ها

درپایان برای ارزشیابی وتسلط دانش آموزان از آنها خواستم 

 .به چند سوال تستی پاسخ دهند

  10 

 دقیقه

تابلو،ماژیک،

 کاغذ،قلم

ند خانم خسته شده ایم و دیگر سوال در اینجا بود که دانش اموزان همه با هم گفت تحلیل وتفسیر

 ....برایمان نگویید و بگذارید برای جلسه بعد

 !....تصمیم گرفتم که حتما فکری برای این وضع بردارم

 

 

 

 

 

 گزارش روایی جلسه چهارم

امروز خاطرات یکی  .گیرم تا روایت روزی دیگر را با استفاده از حروف و کلمات جاودانه کنم قلم در دست می

 کنم زشنبه های فصل زمستان را در ذهنم مرور میا

تیک تاک  .دهد نسیم خنکی صورتم را نوازش کرده و نوید روزی سرشار از موفقیت و تالش را به من می

وسایلم  .شدم تر حاضر می باید سریع .کشاند تا مرا متوجه زمان کند هایش می ساعت، نگاهم را به سوی عقربه

های  در طول مسیر، هجوم ایده .بودم، برداشتم و راهی مدرسه امام حسین شدمرا که شب قبل آماده کرده 

پشت  .تمام قوایم را جمع کرده و به وضعیت آشفته ذهنم سر و سامان دادم .داد گوناگون، ذهنم را آزار می

انگیز اولین روزهای زمستان را به  هوای دل .نفس عمیقی کشیدم .ای ایستادم درب ورودی مدرسه لحظه
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مثل همیشه کادر مدرسه  .های مغزم هدیه کردم و با روحی سبک و جسمی شاداب وارد مدرسه شدم لولس

گشت؛ معلم  ای در جمع می با خوشرویی مرا در جمع خود پذیرفتند اما چشمان من امروز دنبال گمشده

شان مشورت کنم تر در مورد تدریس امروزم با ای خواستم هر چه سریع می .کردند وجو می راهنمایم را جست

ناگهان چشمان نگرانم به چهره مهربانش گره  .آسای وی از بین برود های معجزه تا آشوب درونم با صحبت

پرسی، در  پس از سالم و احوال .خورد و با لبخندی که بر لب داشت آرامشی باورنکردنی را به من هدیه داد

نشین خود به من اطمینان دادند  م گرم و دلمثل همیشه با کال .مورد تدریس امروزم با ایشان صحبت کردم

  .ناپذیری وارد کالس شدم پس از آن با آرامش وصف .شوم که در کارم موفق می

با وارد شدن در کالس تدریس خود را شروع کردم در تمام این مدت، معلم راهنمایم با نگاهی سرشار از 

  .ددا کرد و به من دلگرمی عجیبی می محبت، کالس را کنترل می

 .توانم نقش پررنگی در پرورش و تربیت نسل آینده این مرز و بوم داشته باشم و امروز خوشحالم؛ چون می

 ..آمین .انگاری نکنم پس خدایا، کمکم کن که بتوانم مسئولیت خطیرم را به خوبی انجام دهم و در آن سهل

 

 

 

 

گرما و  )فصل دوم کتاب درسی :موضوع تدریس دهم ریاضی  :پایه تحصیلی             :نام مدرسه

 دقیقه 45.:زمان              .:پنجم تدریس  نام معلم راهنما :درس جلسه (دما

توضیح  .مفهوم گرما.خود را بیازمایید.مفهوم دما و گرما :(ها به تفکیک مهارت /مفاهیم)محتوا 

قانون پایستگی جرم و معادله .شیمیاییانواع معادله های .واکنش های شیمیایی.شکل مربوطه

 موازنه شده

پس از پایان تدریس دانش آموزان قادر به بیان تعاریف و مفاهیم و حل نمونه  :پیامد یادگیری

 موازنه شده بودند

تکالیف  /شرح تکالیف یادگیری مراحل

 عملکردی به تفکیک مراحل

محدوده 

 زمانی

منابع /مواد

 یادگیری

3 سالم و احوال پرسی، حضوروغیاب برقراری ارتباط

  

 

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد

بیان تامل برنگیز مفاهیم و کلمات جدید  و جویا شدن نظر داشن آموزان 

 درمورد آنها
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 (دقیقه 10)

بعد از اشاره کافی به درس جلسه قبل، و با اطمینان از یادگیری دانش  تحلیل و تفسیر

 .جدید پرداخته شدآموزان به تدریس درس 

   مفهوم گرما را توضیح دادم به تجربه گذاشتن

فرآیندهدایت 

 و ارائه بازخورد

 توضیح کامل و مفصل مفاهیم همراه با مثال و تمرین 

 (دقیقه  10)

گفتن مطالب داستانی راجع به دانشمندان شیمی عالقه دانش آموزان را  تحلیل و تفسیر

انم چرا دانش آموزان احساس کسالت و د اما نمی .به درس زیاد میکند

کنند و عالقه کمی برای یادگیری ادامه درس از خود نشان  خستگی می

 دهند می

    به کاربستن

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد

 درخواست از دانش آموزان برای حل خود رابیازمایید ها و کاردر کالس

 (دقیقه 7)

رکالس واینکه خود به مطلبی برسند در مشارکت دانش آموزان د تحلیل و تفسیر

اما تعداد اندکی از دانش آموزان  .یادگیری هرچه بهتر درس تأثیر دارد

و این  .کنند و اکثرا در حال و هوای دیگری هستند با معلم همکاری می

آموزانم زود خسته  موضوع ذهن من را به خود درگیر کرده که چرا دانش

 .....طالب دیگر ندارندشود  وتمایلی برای فهمیدن م می

   وجه تشابه  و تمایزدما  و گرما را توضیح دادم به اشتراک گذاشتن

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد

ر روی تمرین و دادن تمرین به دانش آموزان و خواستن ار ازنها برای فک

 رسیدن به پاسخ صحی

ت به یادگیری کمک کرده و آنها را بر گویی به سؤاال حل تمرینات و پاسخ تحلیل و تفسیر

کند و همچنین ممارست زیاد و تمرین و تکرار باعث  تر می موضوع مسلط

ها  کند و زدن تست نقش بستن موضوع در ذهن شده و آن را تثبیت می

 کند تر می را راحت
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انتقال به موقعیت 

 جدید

خواهم که موضوع  آموزان می از دانش

نیای خودمان تعمیم تازه آموخته شده را به د

 .دهند و کاربرد آن را خوب درک کنند

 

 

10 

 

 

کتاب 

 درسی

فرآیندهدایت و ارائه 

 بازخورد

سوال از دانش آموزان از مفاهیم تدریس شده ی روز و ارائه جمع بندی و 

 نکات مهم

 (دقیقه 5)

 

آموزان در  آموزان و توضیح نکات ریز سرعت دانش با ارشاد دانش تحلیل و تفسیر

 یابد دهی سؤاالت بهبود می اسخپ

آموزان آماده  تعدادی از سؤاالت را برای دانش ها آموخته سنجش

کنم و از آنها در حد توان پاسخ دهند و  می

یک از عوامل مؤثر بر سرعت  مشخص کنند کدام

 واکنش در هریک مؤثرتر بوده است؟

 

 

10 

مجموعه 

 سواالت

 کتاب

   شود ری مطالب و تثبیت میاین کار باعث یادگی تحلیل و تفسیر

 :استاد تخصصی

 

 :روایی گزارش

 پیش  تدریس در مشکلی خدا امید به ولی داشتم زیاد استرس رفتم بهمدرسه و شدم بیدار خواب از صبح

 نیامد

 

 

 موضوع گرماشیمی                                               دهم تجربی       :پایه تحصیلی             :نام مدرسه :مشخصات

 

 45:زمان               :ششم               معلم راهنما :درس جلسه

 سرعت واکنش      /سطح انرژی /معرفی مفهوم گرماشیمی:(ها به تفکیک مهارت /مفاهیم)محتوا 

 

 :وزان باید بتوانندبا مبحث گرماشیمی اشنا شوندآم بعد از تدریس درس دانش :پیامد یادگیری
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تکالیف عملکردی به تفکیک  /شرح تکالیف یادگیری مراحل

 مراحل

محدوده 

 زمانی

منابع  /مواد

 یادگیری

توضیحات  - 5 مبحث گرما شیمی را به طور کامل اموزش دهم برقراری ارتباط

 خودم

 کتاب درسی-

 ماژیک - 

 وایت برد -

 

و ارائه فرآیند هدایت 

 بازخورد

 (دقیقه  3)سالم و احوال پرسی مختصر ، حضور و غیاب 

ی آن  آموزان چون در ابتدا با بحث به طور نسبی آشنایی داشتند برای ادامه دانش تحلیل و تفسیر

 رغبت از خود نشان دادند

   با توضیح مثالی مبحث را ملموس ترکردم به تجربه گذاشتن

فرآیندهدایت و ارائه 

 خوردباز

 (دقیقه  20)پرسش درس جلسه قبل 

ی آن  آموزان چون در ابتدا با بحث به طور نسبی آشنایی داشتند برای ادامه دانش تحلیل و تفسیر

 .رغبت از خود نشان دادند

 ماژیک 15 سواالتی را مطرح کردم به کاربستن

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد

ذهن دانش آموز و درگیر کردن  پرسش سواالت تامل برانگیز برای آمادگی

 (دقیقه  10)اذهان

تر کرد  گفتن توضیحات بحث و درآوردن نکات کنکوری و مهم فهم موضوع را راحت تحلیل و تفسیر

 .آموزان بحث را بیشتر درک کردند و دانش

 ماژیک 5 چند تست مطرح کردم به اشتراک گذاشتن

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد

 دقیقه  15)توضیح شکل ها و جداول مربوطه /اشیمی بیان مفهوم گرم

آموزان نشانگر این بود که  ی حل کردن سؤاالت و درک موضوع از سوی دانش شیوه تحلیل و تفسیر

 .اند ی تدریس راضی و درسی را خوب فهمیده آموزان از نحوه دانش
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انتقال به موقعیت 

 جدید

 تخته- 5 یک مثال تازه ای زدم

 ماژیک-

هدایت و ارائه فرآیند

 بازخورد

توضیح مختصری راجب به سرعت /توضیح نمودار ها و جداول /بیان سطح انرژی

 (دقیقه  20)واکنش های شیمیایی

های کلیدی و کنکوری و حل تمرینات بیشتر  با گفتن نکات تستی و عبارت تحلیل و تفسیر

تر شده و  کنند و موضوع برایشان ساده آموزان سرعت عمل بیشتری کسب می دانش

 .برند از حل سؤاالت لذت می

 

 (دقیقه  15)حل تمرین و رفع اشکال  ها آموخته سنجش

 

 ماژیک 15

این تمرینات مکرر و ممارست بر فهماندن بحث به  تحلیل و تفسیر

کند و آنها را در  آموزان یادگیری را مؤثر واقع می دانش

 .کند تر می تر و دقیق ها سریع شناسایی جواب

  

 استاد رونق:تخصصی استاد

 

 :گزارش روایی جلسه ششم

امروز صبح که از خواب بیدار شدم به خودم قول دادم که تدریس خوبی داشته باشم این کار بیشتر برای 

دلگرمی دادن به خودم بود که اثر بخش هم بود با ورود به مدرسه انرژی مضاعف گرفته و وارد کالس شدم و 

 .س را شروع کردمبااجازه گرفتن لز استاد تدری

 

 

 

 

 اول :جلسه :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

چالش  هدف

 ورزکار(ذهنی

 .با محیط مدرسه و روابط بین دانش آموزان و دبیر آشنا شوم :انتظار دارم 

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

دلیل عدم توجه وارد کالس شدیم استاد ما حضور ما در کالس مورد  
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 ساعت اول

آموزان  تقبال دانشاس

آموزان  قرار گیرد و دانش

به دقت به درس گوش 

دهند و سکوت رعایت 

 .شود 

آموزان سطح علمی  دانش

 .باالیی داشته باشند

را به دانش آموزان معرفی 

آموزان با محبت  کرد دانش

و احترام حضور ما را خوش 

 آمد گفتند

در حین تدریس  با توجه 

این که تدریس و کالس به 

داری معلم عالی بود توجه 

بعضی از دانش آموزان 

 .کامالً به کالس جمع نبود

آموزان به درس  دانش

مهمی مانند شیمی در 

 سرکالس چیست؟

های  علل پرسش

 ای چیست؟ حاشیه

 

 ساعت دوم

آموزان با دقت به  دانش

توضیحات معلم گوش 

برداری  دهند و یادداشت

 .ندکن

آموزان به دقت گوش  دانش

دهند و مطالب را  فرا می

 کنند برداری می یادداشت

اهتمام  علل

آموزان به  دانش

یادگیری بحث چه 

علت سکوت در بوده؟

کالس حضور ما بود یا 

 شیرینی  بحث؟

 

 ساعت سوم

آموزان تمارین  دانش

درسی را با توجه به 

توضیحات معلم به 

درستی پاسخ دهند و در 

های مربوطه  تحل تس

 .مشکلی نداشته باشند

آموزان سؤاالت  دانش -

به وجود آمده را از 

دبیرشان بپرسند و به 

 .جواب برسند

آموزان تمارین را  دانش

درست حل کرده ولی 

ها اصالً جواب نداده  بعضی

بودند و بعضی 

آموزان پاسخ غلط  دانش

 .داده بودند

علت درست حل 

نکردن گروهی از 

بوده  آموزان چه دانش

 است؟

آیا تدریس به خوبی 

 صورت گرفته؟

 ی معلم  توصیه
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 :راهنما

توصیه های 

 استاد راهنما

 

 

آن چه 

 آموختم

من همیشه فکر میکردم که برای تدریس شیمی بایدخیلی بلندصحبت کنم 

درصورتی که امروز متوجه شدم باصدایی آرام ومالیم هم میتوان درس 

نترل کالس از دست معلم خارج نشود درواقع دادودرعین حال بایدتوجه کردکه ک

آرامش معلم میتواندهرگونه اضطراب راازدانش اموزان دورکرده وفکردانش آموزان 

فکرمیکردم که الزم نیست همه نکات راروی تابلونوشته  .رابه درس متمرکز کند

شود اما امروزمتوجه شدم اکثردانش آموزان تنها نکاتی رایادداشت میکنند که 

برروی تابلومینویسد پس الزم است که حتما نکات مهم روی تابلونوشته معلم 

معلم ازدانش آموزان میخواست تااگراشکالی دارند ویامطلبی رامتوجه نشده .شود

اند را بپرسند وایشان نیزبه دورازهرگونه بی حوصلگی سواالت آنان را پاسخ 

با اصول ونظم بنظرم برای درس مهمی همچون شیمی کالس درس باید  .میداند

باالیی برگزارگردد وتکه صحبت های برخی ازدانش آموزان درحین تدریس معلم  

 .باید کنترل شود تا ذهن سایرین را ازدرس دورنسازد

 :پرسشهایی که باید به آن پاسخ دهم

چه عواملی را باید مورد توجه قرار دهم، تا در محیط مدرسه که به عنوان محل .

 رامش خاطر داشته باشم؟کار من تلقی می شود، آ

چگونه می توانم یک رابطه محترمانه و در عین حال صمیمی با کارکنان مدرسه .2

 و هم چنین، دانش آموزان داشته باشم؟

 استاد راهنما

 تخصصی

 

 

 دوم :لسهج  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

 (چالش ذهنی)هدف

 کارورز

 .با نحوه برگزاری امتحانات کالسی و طرح سؤال آشنا شوم :انتظار دارم 
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 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

هفته ی گذشته معلم 

برای دانش آموزان یک 

آزمون تستی مشخص 

کرد که نماینده ی 

کالس آن را در برد 

 .آموزشی ثبت کرد

داشتم معلم ابتدا انتظار

مقداری از مطلب کتاب 

را درس بدهد و درس را 

پیش ببرد و با توجه به 

اینکه امتحان تستی بود 

آن را در آخر وقت 

با  .کالس برگزارکند

توجه به اطالعاتی که از 

جو امتحان در مدارس 

خاص داشتم پیش بینی 

می کردم که دانش 

آموزان کامال برای 

ع امتحان آماده اند و انوا

تست های مختلف را 

کارکرده باشند و نیز 

انتظار داشتم سطح 

سواالت متوسط باشد 

زیرا طرح سوال دشوار 

دانش آموزان را با بحران 

مواجه می سازد و 

وقتی معلم به کالس آمد دانش 

آموزان باسروصدای بلند وهمگی 

باهم شروع به صحبت کردندکه 

امروز امتحان گرفته نشود وعده ای 

 هم میگفتند امروز اشکاالتمان

برطرف شود امتحان روز دیگری 

معلم با لغو امتحان .برگزارشود

موافقت نکردند وبا گفتن اینکه 

امتحان آسان است دانش آموزان 

راوادار به سکوت کردند وسپس به 

چندتست از کتاب مبتکران که 

اشکال تعدادی از دانش آموزان بود 

پاسخ دادندوهمچنین خودمعلم 

چندتست دیگرحل کردند ونکات 

می را به دانش آموزان یادآور مه

شدند؛سپس دانش آموزان وارد سالن 

درحین جلسه .امتحانات شدند 

بابررسی سواالت متوجه شدم که 

سطح سواالت متوسط است وبه 

نظرم دانش آموزان باید بتوانند به 

راحتی به سواالت پاسخ 

درحین برگزاری امتحان معلم .دهند

بین صندلی ها قدم میزد وبه 

دانش آموزان پاسخ سواالت 

تمام دانش آموزان تا پایان .میداد

وقت امتحان نشستند وهیچکس 

همیشه این گونه نیست که 

همه دانش آموزان با آمادگی 

کامل به کالس بیایند حتی در 

مدارس خاص، در این گونه 

م باید کالس را به موارد معل

بهترین شکل مدیریت کند تا 

رفتار برخی دانش آموزان  

موجب بی نظمی کالس نشود 

و سروصدای آنها را به طرز 

شایسته ای و با صحبت کردن 

با آنها از بین ببرد و سکوت را 

معلم باید  .بر کالس حاکم کند

در حین برگزاری امتحانات 

کالسی مراقب خوبی باشد تا 

برخی از دانش  شیطنت های

آموزان در حین امتحان بعدا 

اعتراض جمعی را برانگیخته 

 .نکند
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اعتماد به نفس آن ها را 

 .پایین می آورد

آنچه که درذهن من بود 

با توجه به آرامش معلم 

و نیز با توجه به تالشی 

رس که دانش آموزان مدا

خاص دارند، امتحانی 

آرام وموفق راتصور می 

کردم وانتظار به وجود 

آمدن هیچ اتفاق عجیبی 

دربرگزاری جلسه 

 .امتحان نداشتم

 

زودتر برگه اش راتحویل ندادو در 

پایان وقت معلم تمامی برگه ها را 

 .جمع کردند

 :چه آموختمآن

 

امروز یادگرفتم که چقدر صحبت های معلم در آرام کردن دانش آموزان و برطرف کردن استرس واضطراب 

سخت بودن آنها مؤثر است سروصدای زیاد دانش آموزان درابتدای کالس از اضطراب آنها وتصوری که از 

امتحان در ذهن داشتند، نشئت میگرفت که باصحبت های معلم هیجان آنها خاموش شد وآرامش در کالس 

اگرامورز معلم امتحان را کنسل میکرد تا پایان سال برخی از دانش اموزان باهم هماهنگ میشدند .برقرار شد

تضییع حق کسانی میشد که برای  که هروقت آمادگی نداشتند امتحان را با سروصدا لغو کنند واین موجب

اینکه معلم از یک هفته قبل تاریخ امتحان رامشخص کند بنظرم فرصت .امتحان تمام تالش خود راکرده اند

 .خیلی خوبی است که دانش آموزان در طول هفته آمادگی کافی را برای امتحان کسب کنند

بروز میکرد ناشی از رابطه ی صمیمانه ای شیطنت های دانش آموزان درحین امتحان وخطاهایی که از آنها 

بود که بین آنها برقرار است اگر ما امتحانات را در سالن امتحانات برگزار کنیم این گونه اشتباهات با درصد 

 کمتری بروز خواهد کرد

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 هیچکس حق تضییع موجب که بگیرم آموزان دانش مختلف پیشنهادهای برابر در تصمیمی چه •

 نشوند؟ ناراحت آموزان دانش و نشود
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 کنم؟ دور آنها از را استرس و اضراب تا کنم صحبت آموزان دانش با چگونه •

 کنم؟ برخورد چگونه آنها با میزند سر آموزان دانش از که اشتباهاتی برابر در •

  :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 

 سوم :جلسه  :هنمانام معلم را  :نام مدرسه

 (چالش ذهنی)هدف

 کارورز

 .نحوه کمک به دانش آموزانی که تالش نمیکنند را یادبگیرم :انتظار دارم 

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

با توجه به شناختی که از 

معلم در طول این چند 

هفته پیدا کردم حدس 

ز میزنم که ایشان به دور ا

هرگونه حاشیه وبه طور 

واضح وشفاف درس 

درمورد دانش .بدهند

آموزان پیش بینی می 

کردم که در سکوت به 

صحبت های معلم گوش 

دهند ودرحین تدریس 

دبیر سواالت نامربوط به 

موضوع نپرسند 

وسواالتشان را بعد از 

 .اتمام درس بپرسند

حدس میزنم بیش از 

معلم بعد از ورود به کالس از 

نماینده ی کالس خواست تا نتایج 

آزمون قلم چی را که در روز جمعه 

برگزار شده بود را ازمعاون پایه 

بگیرد؛ معلم بعد از بررسی عملکرد 

دانش آموزان از درصدهای آنان 

ان راضی نبود سپس شروع به چند

خواندن درصد های هرکدام از 

دانش آموزان در درس شیمی کرد 

نکته قابل توجه این بود که چندین 

درصد صفر وحتی زیرصفر هم 

داشتند که بعضأ توسط دانش 

آموزان خوب کالس کسب شده 

بود؛ معلم وقتی علتش راپرسید 

دانش آموزان کمبود وقت وسخت 

وفیزیک را  بودن درس های زیست

جهت یادگیری بهتر دانش 

آموزان بعد از تدریس چند تست 

 .و سوال تشریحی با آنها کار شود

معلم با بررسی درصدهای دانش 

آموزان در آزمون های تستی 

میزان یادگیری دانش آموزانش 

نوشتن نکاتی که  .مطع میشود

درس داده میشود در یادگیری 

بهتر دانش آموزان تآثیر به 

دارد و معلم باید تا سزایی 

آنجایی که امکانات اجازه میدهد 

از روش های نوین جهت ارائه 

 .مطالب استفاده کند
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نیمی از وقت کالس 

 صرف تدریس شود ودر

انتها باحل چندنمونه 

سوال وتست نکات مهم 

کتاب به دانش آموزان 

 .یادداده شود

بهانه ی این درصد های پایینشان 

سپس معلم باتذکر دادن یه  .کردند

دانش آموزان واینکه این درصدها 

در نمره میانترم اثردارد از آنها 

خواست درآزمون های بعدی بیشتر 

 .تالش کنند

سپس معلم شروع به تدریس درس 

جدید کرد ومطالب را به دور 

ازهرگونه بحث خیلی راحت برای 

  .انش آموزان میگفتندد

معلم اکثرنکاتی را که میگفتند 

برروی تابلو می نوشتند ودانش 

آموزان هم آنهارادردفترخود 

متوجه شدم که  .یادداشت میکردند

برخی ازدانش آموزان فقط نکاتی 

رادردفترخود یادداشت میکنند که 

معلم برروی تخته مینویسد 

وتوضیحاتی را که معلم بین 

یداد را نمی یادداشت هایش م

یادداشت های معلم روی  .نوشتند

تابلو جزوه وار و کامل و بانظم 

معلم  .خاصی همراه بود

بعدازتدریس یک مبحث ازدانش 

آموزان میخواستند که اگراشکالی 

دارند ویا مطلبی را متوجه نشده اند 

را بپرسند وایشان نیز به دور 

ازهرگونه بی حوصلگی وبا آرامش به 
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 .سخ میدادندسواالت آنان پا

 :چه آموختمآن

امروز آموختم که معلم باید اهمیت بدهد که دانش آموزانش در یک آزمون با جامعه آماری باال چه عملکردی 

و این مهم با بررسی عملکرد دانش آموزدر آزمون  دارند وباید به اشکاالت ونقاط قوت وضعف آنها پی ببرد

 .فهمیده میشود

دانش آموزان به دلیل رقابتی که باهم دارند زیاد مایل نیستند که درصدهایشان را به یکدیگر بگویند و وقتی 

د معلم درصد های آنان را میخواند روی خوشی نشان ندادند وبا سروصدا سعی کردند معلم را از این کار بازدارن

اما گاهی برای تذکر دادن به دانش آموزان الزم است چنین کارهایی از سوی معلم انجام شود تا دانش آموز 

بداند که برای معلم مهم است که در آزمون چه کرده است وباید تالش خود را برای بهتر شدن فهم درس 

 .ونتیجتأ عملکردش در آزمون انجام دهد

پایینی کسب میکند این نیست که او درس را نفهمیده است بعضأبه علت گاهی دلیل اینکه دانش آموز درصد 

کمبود وقت ودرست برنامه ریزی نکردن درجلسه آزمون عملکرد رضایت بخشی را ندارند مخصوصأ درسی 

بنابراین الزم است باهمکاری مشاور درطی چندجلسه آزمون  .مثل شیمی که آخرین درس درآزمون هاست

 .ترل زمان را یاد بگیرددانش آموز بتواند کن

یادگرفتم که معلم باید بعدازاینکه مبحث مربوطه اش تمام شد از دانش آموزان بپرسد که اگر اشکالی دارند یا 

 .مطلبی را متوجه نشده اند را بپرسند تا مجددأ برایشان به دور از عصبایت وبا حوصله توضیح دهد

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

  کنم؟ برخورد چگونه آموزان دانش سروصداهای و ها یطنتش برابر در •

 بیایند؟ کالس به بیشتری آمادگی با تا کنم جلب کالس به را آموزان دانش عالقه باید چگونه •

 :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 

 

 مچهار :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

 .با نحوه تدریس مطالب مختلف آشنا شوم :انتظار دارم  (چالش ذهنی)هدف
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 کارورز

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

هفته ی گذشته معلم 

برای دانش آموزان 

یک امتحان تستی ده 

نمره ای مشخص 

کردند که نماینده ی 

آموزشی آن رادر برد 

 .کالس یادداشت کرد

با  چون درمقایسه

سایر دوستانم که به 

کارورزی پایه دوم 

میروند درس ما عقب 

تر است حدس میزنم 

معلم اول مطالبی را 

درس دهد ودر پایان 

کالس امتحان 

انتظار داشتم .بگیرد

چون دانش آموزان در 

جلسات قبلی موفق 

به لغو امتحان نشده 

اند پس باید به خوبی 

درس خوانده باشند و 

آمادگی کافی را 

باشند وانتظار  داشته

داشتم هیجانات 

وسروصدایی که در 

همراه معلم وارد کالس شدم تعدادی از 

دانش آموزان از معلم می پرسیدند که 

مثل  !امروز امتحان گرفته میشود یا خیر؟

اشتند معلم بگوید نه، همه اینکه انتظار د

منتظر جواب معلم بودند که معلم گفتند 

چون معاون از ما نمره میخواهد امتحان 

برخی از دانش  .امروز حتمأ برگزار میشود

آموزان به شیطنت به معلم می گفتند که 

امروز امتحان نداریم اما معلم با توجه به 

یادداشتی که در تابلو آموزشی شده بود به 

 .شان داد که امروز امتحان دارندآنها ن

بین دانش آموزان اختالف به وجود آمد 

عده ای میگفتند اول امتحان بعد تدریس 

تا خیالمان از امتحان راحت شود و وقت 

کم نیاوریم عده ای هم برعکس میگفتند 

مطابق با انتظارم  .اول تدریس بعد امتحان

معلم ابتدا مقداری از مطالب کتاب را درس 

بعضی از دانش آموزان خواستند قبل  دادند

از امتحان اشکال بپرسند و برخی دیگر با 

گفتن اینکه وقت کم می آوریم نگذاشتند 

اشکال آنها به خوبی برطرف گردد و معلم 

به آنها گفت بعدأ اشکال شما را پاسخ 

در حین جلسه با برررسی .خواهم داد

سواالت متوجه شدم که امتحان امروز 

ات قبل سخت است ونکات نسبت به دفع

معلم باید تسلط کافی بر 

کالس و دانش آموزان 

داشته باشد تا بتواند در 

شرایطی که بین دانش 

آموزان اختالف ایجاد 

میشود کالس را مدیریت 

است  گاهی الزم .کند

معلم با دانش آموزان 

همکاری کند و اگر در 

شرایطی بوده اند که 

هیچکدام درس نخوانده 

اند امتحان را لغو کند اما 

این لطف معلم نباید از 

حد تجاوز کند که باعث 

سوءاستفاده دانش 

  .آموزان میشود
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جلسه قبل بود کمتر 

شده باشد بنابراین 

یک جلسه آرام 

وامتحانی موفق را در 

ذهن خود سپری 

 .میکردم

زیادی در سواالت نهفته است که دانش 

آموز باید به آنها توجه کند تا بتواند نمره 

 .ی خوبی را کسب کند

 :چه آموختمآن

غو یا آن را به روز دیگری موکول کنند همیشه عده ای از دانش آموزان هستند که میخواهند امتحان را ل

اگر معلم به خواسته آن ها عمل کند درس برایشان بی اهمیت تلقی میشود وموجب سوء استفاده از معلم 

میشود وازتالش آنها برای آزمون های بعدی می کاهد اما در کنار این دانش آموزان افرادی هستند که به 

در مدارس  .سته گروه اول موجب تضییع حق این افراد میشودخوبی درس خوانده اند و موافقت با خوا

خاص هرچند وقت یک بار جلسه ای بین مشاور و والدین برگزار میشود  و درمورد پیشرفت و یا افت 

تحصیلی فرزندشان به آنها توضیح داده میشود بنابراین باید معلم نمره ای در دفترخود داشته باشد تا 

لذا معلم باید برنامه منظمی برای برگزاری امتحان ویا  .بودن آن اظهار نظر کردبتوان درمورد خوب یا بد 

اگر معلم بخواهد در یک جلسه هم تدریس  .پرسش کالسی داشته باشد تا بتواند به آموزش تحویل دهد

باید  .داشته باشد هم رفع اشکال کند وهم امتحان بگیرد به خوبی نمی توان هر سه را باهم انجام داد

لسه رفع اشکال و امتحان باهم برگزار گردند تا هم به خوبی به اشکال دانش آموزان پاسخ داده شود ج

 .چون دانش آموزان برای امتحان درس خوانده اند و اشکاالتشان مشخص شده است

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 کنم؟ مدیریت ار کالس شود می ایجاد اختالف آموزان دانش بین که شرایطی در چگونه •

چگونه در ارائه مطالب برنامه ریزی داشته باشم تا مقدار مطالب درس داده شده از حد معمول  •

 خود کمتر نباشد؟

  :استاد راهنمای تخصص
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 پنجم :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

 (چالش ذهنی)هدف

 کارورز

نحوه جبران عقب افتادگی درسی و مدیریت زمان آشنا  با :انتظار دارم 

 .شوم

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

چون مقدار درس داده 

شده از مقدار بودجه 

بندی معمول عقب تر 

است پیش بینی من 

این است که معلم فقط 

امروز درس دهند واز 

هرگونه حاشیه پراکنی 

دوری کنند وسریعتر 

 .پیش ببرنددرس را 

دانش آموزان هم 

همکاری کافی با معلم 

درنتیجه .داشته باشند

برای امروز کالسی آرام 

 .را پیش بینی میکنم

همراه معلم وارد کالس شدم 

ومعلم خطاب به دانش آموزان 

گفت امروز از شما انتظار دارم تا 

همکاری کافی را داشته باشید تا 

درس جدید را هرچه سریعتر 

قداری ار عقب پیش ببریم وم

 .افتادگی ها  را جبران کنیم

معلم در حین تدریس مثال هایی 

از زندگی روزمره راجع به موضوع 

میزندند تادرس بهتر در ذهن 

در عین .دانش آموزان جا بیفتد

حال نیز سواالتی برای دانش 

آموزان مطرح میشد که معلم به 

 .آنها نیز پاسخ میدادند

بعد از اینکه یک مبحث تمام 

یشد معلم از دانش آموزان م

میخواستند تا اگر اشکالی دارند و 

یا مطلبی را متوجه نشده اند، 

 .بپرسند

بعد از اینکه یک مبحث تمام شد 

معلم چند سوال تشریحی و چند 

سوال کنکور برای آنها حل کرد و 

به نکات مهم تست ها اشاره 

داشتن طرح درس و برنامه ریزی 

لم با منظم باعث میشود مع

کمبود وقت مواجه نشود و به دور 

 .از نگرانی درس را پیش ببرد

استفاده از مثال های رایج روزمره 

موجب جذابیت کالس وعالقه 

دانش آموزان به درس میشود و 

همچنین گاهی به تفهیم بهتر 

 .درس منجر میگردد
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 .کردند

 :چه آموختمآن

القه دانش آموزان به درس میشود وهمچنین استفاده از مثال های رایج روزمره موجب جذابیت کالس وع

 .گاهی به تفهیم بهتر درس منجرمیگردد

معلم بعد از هر قسمتی که درس میدهد باید از دانش آموزان بخواهد که اگر اشکالی دارند ویا مطلبی را 

شغله متوجه نشده اند را بپرسند تا مجددأبرای آنها توضیح داده شود زیرا عدم تفهیم یک بحث منجر به م

 .ذهنی دانش آموزمیشود واینکه مطالب بعدی را هم متوجه نشود

معلم باید برنامه ریزی کافی را داشته باشد تا درسش از حدمعمول عقب تر نباشد مه بعدأ دچار سردرگمی 

 .بشود

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 نباشد؟ کتر معمول حد از شده داده درس مقدار تا کنم ریزی برنامه چگونه تدریس برای •

 کنم؟ استفاده باید تدریسی روش چه از کالس جذابت و آموزان بهتردانش یادگیری برای •

  :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

 .روش تدریس معلم بیشتر آشنا شوم با :انتظار دارم چالش )هدف
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 کارورز (ذهنی

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

پیش بینی ها معلم 

مشخص کرده بود 

که این هفته درس 

جلسه قبل را از چند 

نفر میپرسند 

بنابراین انتظار من 

این است که معلم 

ابتدای کالس درس 

بپرسند تا برای 

دانش آموزان مروری 

صورت گیرد سپس 

روع به تدریس ش

درس جدید 

 .میکنند

 

معلم بعد از حضور وغیاب از دو نفر  

از دانش آموزان درس جلسه قبل را 

پرسیدند تا مروری بر یادگیری های 

پیشین آنها شود وبرای آنها نمره ای 

بعدازاطمینان از .در نظر گرفت

یادگیری دانش آموزان درس جدید را 

 .آغاز کردند

ب راجع به معلم با گفتن نکاتی جال

زندگی دانشمندان شیمی توجه دانش 

آموزان را به درس جلب کردند دانش 

آموزان نیز با دقت کافی به صحبت 

 .های ایشان گوش میدادند

معلم نکاتی را که میگفتند را روی 

تابلو یادداشت میکردند ودانش 

آموزان نیز آنها را در دفتر خود 

 .مینوشتند

 بعد از اینکه یک مطلب تمام شد

معلم آنرا برای دانش آموزان مرور 

کردسپس چند سوال مطرح کردند و 

 .دانش آموزان نیز به آنهاپاسخ دادند

مرور قبل از تدریس درس جدید 

در یادگیری بهتر مطالب به 

 .دانش آموزان کمک میکند

گفتن نکات جالب  و جذاب در 

مورد درس جدید توجه دانش 

 .آموزان را درس بیشتر میکند

کات بر روی تابلو در نوشتن ن

یادگیری بهتر دانش آموزان مؤثر 

 .میباشد

حضور و غیاب کردن معلم باعث 

میشود دانش آموزان بفهمند که 

حضور آنها در کالس برای معلم 

 .مهم میباشد

 :چه آموختمآن

یا  حضور و غیاب معلم در ابتدای کالس یعنی اینکه برای او مهم است که چند نفر سرکالش حضوردارند و

و از طرف دیگر دانش آموزان احساس مهم بودن میکنند وسعی میکنند سرکالس  !علت غیبتشان چیست؟

گفتن مطالب داستان وار موجب توجه دانش آموزان به درس عالقه آنها برای بهتر فهمیدن  .حاضر شوند

اشکال دارند مرور مطالب تدریس شده موجب بهتریادگیری دانش آموزان میشود تا اگر  .موضوع میشود
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پرسش درس داده شده در انتهای کالس مشخص میکند که مفهوم درس برای آنها واضح شده  .بپرسند

 !است یا خیر؟

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 چگونه درس جدید را بگویم تا عالقه و توجه آنها به کالس زیاد شود؟ •

ادگیری بهتر دانش آموزان را سبب از چه روش تدریسی برای مباحث مختلف استفاده کنم که ی •

 بشود؟

 

 

  :استاد راهنمای تخصصی
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 هفتم :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

چالش )هدف

 کارورز (ذهنی

 .با روش تدریس جدید آشنا شوم :انتظار دارم 

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

پیش بینی ها معلم 

در جلسه قبل 

مشخص کرده بود 

که درس چند هفته 

گذشته را بخوانند 

وبا آمادگی کامل به 

کالس بیایند شاید 

امتحان گرفته شود 

وشاید هم درس 

من .پرسیده شود

انتظار داشتم که 

معلم امتحانی ترتیب 

داده باشند تا از آنها 

بگیرد چون چند 

جلسه است که 

امتحانی گرفته نشده 

 .است

 

در ابتدای کالس معلم از دانش 

آموزان خواست تا در قالب 

گروههای چهارنفری تقسیم شوند 

سپس به هرگروه برگه ای داد که 

در آن سواالت مربوط به چند 

جلسه گذشته در آن نوشته شده 

بود واز آنهاخواست به سواالت پاسخ 

دهند وبعد از چند دقیقه یک گروه 

ا زد و از آنها خواست جواب را صد

 .سواالت را توضیح دهد

دانش آموزان هم که عالقه زیادی 

دارند که گروهی به سواالت پاسخ 

دهند با خوشرویی از اینکار معلم 

سپس تعدادی از  .استقبال کردند

دانش آموزان چند اشکال تستی از 

کتاب های مختلف آموزشی از معلم 

پرسیدند معلم ضمن پاسخگویی به 

اشکاالتشان، آنها را تشویق به حل 

 .بیشتری تست کرد

انجام کارهای گروهی در افزایش 

یادگیری دانش آموزان بسیار مؤثر 

 .میباشد

حل تست های مختلف سر کالس 

به تفهیم بهتر موضوع کمک 

میکند و دانش آموزان را با نحوه 

بهتر حل تست های مختلف آشنا 

 .میسازد برای کنکور آماده میکند

 :چه آموختمنآ

انجام کارهای گروهی در کالس موجب ایجاد تنوع و رفع یکنواختی کالس میشود وهمچنین عالقه دانش 

 .آموزان وشور و اشتیاق آنان را زیاد میکند

دانش آموزان برای پاسخگویی به برخی سواالت باهم بحث میکردند وهرکدام که دلیل منطقی تری ارائه 
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 .چند جلسه تدریس مداوم معلم باید یک جلسه رفع اشکال بگذاردبعد از  میداد را مینوشتن

 .تشویق دانش آموزان به تالش و حل تست های متنوع توسط معلم موجب ایجاد انگیزه برای آنها میشود

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 است؟ بهتر بدهم انجام را کاری چه درس کالس یکنواختی رفع برای •

 بدهم؟ انجام را کاری چه آموزان دانش عالقه افزایش و هانگیز ایجاد برای •

  :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 هشتم :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

چالش )هدف

 کارورز (ذهنی

 .با مدیریت جلسات امتحان آشنا شوم :انتظار دارم 

 تأمالت عوقای /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

 

انتظار داشتم امروز 

معلم درس جلسه 

قبل را با پرسش 

مرور کند و سپس 

درس جدید را 

 .تدریس کند

بعد از ورود به کالس معلم ابتدا یک 

کتبی کالسی که دانش آموزان 

سواالتش را در برگه ای نوشتند را 

در حین امتحان کالس  .برگزار کرد

ز وقت خیلی آرام و ساکت بود نیمی ا

سپس دونفر .کالس صرف امتحان شد

از دانش آموزان به ترتیب پای تابلو 

رفتند وجواب سواالت را روی تابلو 

 .نوشتند

معلم در ابتدای کالس حضور و غیاب 

نکرد اما متوجه غایب بودن دو نفر از 

دانش آموزان شد و به نماینده کالس 

گفت به آن ها بگوید که در جلسه بعد 

 .ان گرفته خواهد شداز آن ها امتح

عدم نظارت معلم بر امتحانی 

که در حال برگزاری است 

موجب سوءاستفاده  برخی از 

دانش آموزان میشود و حق 

 .بقیه را تضییع میکند

کالس درس شیمی با نظم و 

 .سکوت بهتری باید برگزار شود

نداشتن وسایل کمک آموزشی 

ر کالس از ایرادات مدرن د

استفاده از وسایل .کالس است

آموزشی مدرن و گذاشتن 

کلیپ و فیلم مرتبط با درس 

عالقه دانش آموزان را زیاد 

میکند وبه تفهیم بهتر درس 
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معلم چند نکته تستی راجع به درس 

جلسه قبل را به دانش آموزان توضیح 

داد سپس درس نکات گفته شده را 

بلند گفتند تا دانش آموزان در 

 .دفترشان یادداشت کنند

معلم چند تمرین به دانش آموزان داد و 

به آن ها گفت برای جلسه بعد حل 

م بعد از معل .کنند وبه کالس بیاوردند

مرور درس جلسه قبل با توجه به این 

که در جلسه قبل تعدادی غایب بودند؛ 

درس جدید را شروع کرد و درس را با 

و  .همکاری دانش آموزان پیش می برد

نکات گفته شده را روی تابلو یادداشت 

کالس ساکت و آرام نبود همهمه   .کرد

آن ها .دانش آموزان بر کالس حاکم بود

استند تا استراحت کنند از معلم خو

معلم هم یک استراحت کوتاه مدت 

 .دادند

 .کمک میکند

 

 :چه آموختمآن

سروصدای دانش آموزان در حین برگزاری کتبی کالسی باعث برهم زدن نظم کالس وعدم تمرکز بقیه 

ودوهمچنین فرصت کافی برای سوء استفاده بقیه را فراهم میکند لذا الزم است معلم با کنترل کالس و میش

 .توجه اش به دانش آموزان از انجام این چنین کارهایی جلوگیری کند

معلم باید توجه داشته باشد اگر دانش آموزی در جلسه قبل غایب بوده است، ابتدا آن را مرور کند تا دانش 

 .سترس درس گذشته را نداشته باشدآموز ا

نظارت معلم بر امتحان و توجه او به ساکت بودن دانش آموزان در حین امتحان و تدریس باعث برقرای نظم 

 .بیشتر کالس میشود

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش
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 نشود؟ ضایع آموزان دانش حق که کنم مدیریت را امتحانی جلسات و درس کالس چگونه •

 کنم؟ چه آموزان دانش از ای عده های شیطنت کردن خنثی و کالس بهتر نظم اری برقر برای •

 :استاد راهنمای تخصصی

 نهم :جلسه  :نام معلم راهنما  :نام مدرسه

چالش )هدف

 کارورز (ذهنی

 .ا شومبا انواع سؤاالت تشریحی جهت امتحان آشن :انتظار دارم 

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

پیش بینی من برای 

این جلسه این است 

که معلم یک آزمون 

تشریحی برگزار کنند 

تا دانش آموزان کم 

کم برای امتحانات 

پایان ترم آماده شوند 

و با نحوه سواالت 

تشریحی معلم آشنا 

 .شوند

همراه معلم وارد کالس شدم دیدم دانش 

موزان صندلی های خود را مرتب چیده اند و آ

برخالف همیشه که دانش آموزان برای لغو 

امتحان تالش میکردند امروز با آمادگی به 

کالس آمده بودند روحیه دانش آموزان نشان 

میداد که برای دادن امتحان تشریحی 

استرس کمتری نسبت به امتحان تستی دارند 

که سخت بودن سواالت تستی در این 

 .استرس بی تأثیر نیست

قبل از امتحان تعدادی از دانش آموزان دور 

میز معلم جمع شدند و اشکالی را مطرح 

کردند معلم جواب آنرا بلند در کالس گفتند 

سپس برگه ها را بین دانش آموزان تقسیم 

ودانش آموزان تا پایان وقت کالس  .کردند

 .مشغول پاسخگویی به سواالت بودند

متحان بین صندلی دانش معلم در حین ا

آموزان قدم میزند و توجه کافی به جلسه 

 .امتحان داشتند

 با شیمی درس کالس

 بهتری سکوت و نظم

 .شود برگزار باید

 در معلم غیاب و حضور

 صورت باید کالس اول

 .گیرد

نداشتن وسایل کمک 

آموزشی مدرن در 

کالس از ایرادات کالس 

 .است

 :چه آموختمآن
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ات تشریحی موجب میشود تا دانش آموزان تمرکز بیشتری را روی متن کتاب که منبع برگزاری امتحان

گاهی تعدای از دانش آموزان ترجیح میدهند که سوالشان را به آهستگی از .اصلی کنکور است ، بگذارند

حقی معلم بپرسند اما معلم باید توجه داشته باشد که سوال و جوابش را به همگان در کالس اعالم کند تا 

 .از کسی ضایع نشود

 

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 برای آمادگی بهتر دانش آموزان در امتحانات نهایی، معلم ازاکنون چه باید کرد؟ •

 

   :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 دهم :جلسه نام معلم راهنما  :نام مدرسه

چالش )هدف

 کارورز (ذهنی

 .با نحوه جمع بندی مطالب برای امتحانات ترم آشنا شوم :ظار دارم انت

 تأمالت وقایع /رخداد ها پیش بینی ها 

ساعت 

 اول

چون از هفته آینده 

امتحانات ترم اول 

دانش آموزان شروع 

میشود وباتوجه به 

اینکه معلم هنوز 

قسمت مربوط به ترم 

اول را درس نداده 

است، پیش بینی من 

در این  این است که

جلسه معلم فقط 

همراه معلم وارد کالس شدم گویا 

قرار است امتحانی گرفته شود بر 

روی تابلو کالس نوشته های 

امروز  :مختلفی است ازجمله

امتحان نمی دهیم یا اگر امتحان 

دانش  !بدهیم باید گروهی باشد

ترم زبان را بهانه  آموزان امتحان

معلم ابتدا  .درس نخواندن کردند

گفتند که درس داده میشود و 

سپس امتحان گرفته میشود این 

به نظر من در جریان تدریس باید 

ه هم کالس را طوری اداره کرد، ک

معلم راضی باشد و هم دانش 

داشتن طرح درس، یکی از  .آموزان

مهم ترین عواملی است که باعث 

می شود، اداره کالس به نحو 

بهتر بود خانم  .احسن انجام شود

معلم در حین تدریسی زمانی را 

برای استراحت بچه ها لحاظ می 

کردند، تا ذهنشان کمی آرامش 
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درس بدهد تا بتواند 

مبحث را برای 

امتحان جمع بندی 

 .کند

گفته معلم با اعتراض بعضی از 

دانش آموزان همراه بودکه میگفتند 

اول امتحان گرفته شود بعد درس 

داده شود اما معلم طبق برنامه 

 .ریزی که کردند اول درس دادند

ون کوچکترین مکثی درس معلم بد

میدادند و دانش آموزان سراپا 

گوش بودند و بادقت به صحبت 

تمام  .های معلم گوش میدادند

وقت کالس صرف درس دادن شد 

وبا صحبت هایی که معلم با دانش 

آموزان داشت امتحان به روز سه 

 .شنبه موکول شد

ام یابد و بعد ادامه تدریس را انج

 .می دادند

 :چه آموختمآن

امروز متوجه شدم که معلم باید دقت داشته باشد که برنامه درسی خود را طوری پیش ببرد که وقتی به 

امتحانات ترم نزدیک میشود مجبور نشودتندتند درس بدهد که به این طریق درس دادن بازدهی کالس را 

میشود که چگونه درسی را برای اولین بار برای  پایین می آورد وهمچنین استرس بر دانش آموزان غالب

  .امتحان ترم بخوانند که هیچگونه امتحانی یا رفع اشکالی از آن صورت نگرفته است

همیشه برنامه آنطور که ما میخواهیم پیش نمیرود مثل امروز که معلم امتحان مشخص کرده بود ولی به  

 .تر است امتحان برگزارنشد دلیل کمبود وقت واینکه درسشان از حد معمول عقب

مدیریت کالس وبرنامه ریزی برای میزان پیشرفت درس از مهم ترین کارهایی است که باتوجه به درایت 

 .وتجربه معلم صورت میگیرد

 :هایی که باید به آن پاسخ دهمپرسش

 تا کنم، ... و شخصی مشکالت هرگونه از خالی را ذهنم هستم مدرسه در که هنگامی توانم می چگونه.1

 دهم؟ انجام را تدریس نحو بهترین به بتوانم

 باشم؟ آموزانم دانش برای خوب الگوی یک نمونه، معلم یک بر عالوه تا دهم انجام باید کارهایی چه.2
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  :استاد راهنمای تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گیری نتیجه

 افزایش باعث تنها نه که شودمی محسوب کار محیط ما آشنایی برای فرصتی و امکان  کارورزی دوره

 عمل بهتر شده ارئه وظایف انجام در که آورد می وجود به ما در را قدرت این بلکه میشود ما های قابلیت

 .کنیم آنان رفع یا تقویت در سعی و شویم آشنا بهتر خود ضعف و قوت نقاط با و کنیم

 ارتباط، براقراری همانند ا مهمی شغلی های مهارت ما به میتواند کارورزی اینکه تر مهم همه از

 فن با آشنایی و سازماندهی و ریزی برنامه خودمدیریتی، کارگروهی، مسئله، حل شناسی، وقت تعهدکاری،

 .است ضروری بسیار مشاغل برای امروزه که بیاموزد را آوری

 در و همواره که یمکن تربیت را افرادی آینده در تا کرده یاری راه این در را ما متعال خداوند است امید

 .باشند خود جامعه برای موفقی افراد و بداند خویش اعمال ناظر را خداوند حال همه
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 :منابع

 اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی :سیف، دکتر علی اکبر •

 جلد اول .مهارتهای آموزشی روشها و فنون تدریس :شعبانی، دکتر حسن •

 سایت تبیان •

 اسایت ویکی پدی •

 

 

 

 

 

 

 


