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 :به تقدیم

 به نمایم می تقدیم امتنان و افتخار کمال در و بیکران سپاس و تشکر ضمن را کارورزی این

 زندگی مختلف دوران در که ی آمیز محبت یتالشها ی همه خاطر به عزیزم مادر و پدر ارزشمند محضر

 اند آموخته من به را زیستن چگونه بامهربانی و اند داده انجام ام

 اند بوده من همگام و همراه پروژه طول تمام در که مهربانم برادران و خواهر به

  نمودند یاری مرا معرفت و علم کسب راه در که ای فرهیخته و فرزانه استادان به

  بودند راهنمایم دانش کسب راه در که آنان به

 بود راهم ی بدرقه پرورشان روح دعای و خیرشان نفس که آنان به

  بپوشانم عمل ی جامه آنان ی خواسته به و کنم دین ادای بتوانم تا کن کمک من به الها

  نما مقدر آنان برای را سعادت و سالمت ، عاقبت حسن پروردگارا

 و رشد جهت پژوهش و دانش و علم با همسو و همراه و نشاط و شور از سرشار خدمتی توفیق خدایا

 بفرما عنایت کهنسال ایران شکوفایی
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 :وتشکر تقدیر

 

 مهربانم مادر مهر پر روح به فراوان درود با

 ایشان تربیت با من باور و ها اندیشه که بزرگوارم پدر همگامی و همراهی و همدلی بر بیکران سپاس و

 گرفت لشک

 گفته و دالویز های نکته با که ............. سرکارخانم فرزانه و فرهیخته استاد از شایسته تشکر و تقدیر با و

 واکمال اتمام در نگارنده گشای راه و راهنما همواره و نمود پرور علم  را سخن های صحیفه ، بلند های

 است بوده پروژه

 باد مظفر ات اندیشه توسن همیشه    باد برتر عرش ز مقامت معلما
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 :من بیوگرافی

 از یک.است متفاوت اهداف این به رسیدن راه و دارد  نظر در را هدفی خود زندگی در فردی هر من نظر از

  ها ترین مقدس جزء مشاغل تمام بین در معلمی معتقدم.است غایی،شغل هدف به منتهی های راه این

 رو این از.گردد می تامین نیز انسانی غایی هست،اهداف که اندکی مادی پاداش زا غیر به راه این در و است

 .شدم پرورش و آموزش وارد ترتیب هر به که بودم مصر این بر معلمان های هدایتگری به عنایت با نیز من

 این به ورود به موفق 93-92 سال ودر آوردم را الزم ی رتبه نیز ابتدا همان از و کردم شرکت کنکور در

 ترتیب بدین که شدم تحصیل مشغول مشهد نژاد هاشمی فرهنگیان پردیس در و شدم محبوبم ی حرفه

 ارایه بزرگوارم اساتید شما خدمت را 3 کارورزی و بوده ...................... ،دانشجوی...................  اینجانب  امروز

 حایز بسیار آموزان دانش برای آراسته و زیبا تانسب ظاهری داشتن و معلم بودن منظم و مرتب .داد خواهم

 و حسنه اخالق از بعد  لذا.دانند می آل ایده معلم های ویژگی از یکی را اخالقی خوش آنها.است اهمیت

 تا بود این بر کوششم که دارد قرار دوم ی وهله در شاگردان به  انتقالشان طرز و آموزگار اسالمی،،معلومات

 از که همانطور  .بگذرانم نظر از را کاروزی مراحل روز علوم با مطابق و دهم افزایش را خود دانش پیوسته

 فضای شاگردان با کردم سعی باشد،لذا پرورش با همراه همواره باید است،آموزش آشکار تربیت و تعلیم نام

 کالس خودم هک روزهایی در ،خصوصا را شان درسی مشکالت بتوانند بهتر نیز آنها تا آورم فراهم را دوستی

 ی همه که باشد موفق تواند می معلمی کسوت در شخصی تنها .گذارند میان در من با کردم می اداره را

 فراهم اعمالش با که بستری به توجه باشد،با نگر مثبت و منظم و آراسته معلم اگر.کند رعایت را ها ویژگی

 این در که ای انگیزه با و شده آگاه اگردانش  های تفاوت و عالیق استعدادها، از گردد می است،قادر کرده

 و طرفه یک آموزش از که است این من های ویژگی از .یابد دست موفقیت به نهایت دارد،در حرفه

 ای حرفه کارگاه یک بمانند نیز آموزان دانش که دهم می ترجیح و گریزانم کالس در صرف سخنرانی

 معلم شریعتی،آن روح به فرستم می درود رو این از.دکنن فعالیت ها زمینه و سها در همه ،در آموزشی

 :گفت که بزرگی

 .«را ها اندیشه نه بیاموزد من به را اندیشدن چگونه که هستم معلمی ستایشگر»
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 مقدمه

 ی حرفه برای اساسی های شایستگی وکسب فکور معلم تربیت رویکرد درنظرگرفتن با فرهنگیان دانشگاه

 ی دربرنامه کارورزی درسی احدهای و.است پرداخته معلم تربیت درسی های هبرنام بازنگری به معلمی

 است قرارگرفته ویژه تاکید مورد قانونی دراسناد مهم این که ،چرا دارد کانونی نقش معلم تربیت درسی

 دپیون به و شود رو روبه مدرسه در واقعی های موقعیت با معلم  دانشجو تا کند فراهم را زمینهای ومیتواند

 .یابد دست امرآموزش در عمل و نظریه

 مهارت تقویت منظور به باشد می آموزش جریان در تربیت و تعلیم تئوریهای و اصول عملی کارورزی،کاربرد

 .است فکور معلم تربیت کارورزی هدف .معلمی شایستگی کفایت اخذ و تدریس عملی های

 ، راهنما استاد میان موثر تعامل گرو در فکور معلم تربیت راستای در کارورزی اهداف تحقق به دستیابی

 فضای .کند می کمک ها آن میان مشترک اندازی چشم شکلگیری به که است معلم دانشجو و راهنما معلم

 دارند، قرار خود های مسیرحرف آغاز در که معلمانی به تجربیات انتقال مکان یا ها حرف گوی و گفت

 .کند می       رافراهم

 .است یادگیری ی باره در بازاندیشی و ارزیابی ، مستقیم تجربیات کسب برای ، کارورزی ییادگیر فعالیت

 شوند رو روبه حقیقت این با کارورزی دانشجویان که است مهم نکته این فعالیت این اجرای و طراحی در

 و بیت شاه واقع در کارورزی لذا . اند وابسته و پیوسته هم به ، پبچیده وتربیت تعلیم مسائل از بسیاری که

  .دارد برعهده را معلمان تربیت مهم امر که است ای گنجینه در موجود گوهر

 همه در و همواره که کنیم تربیت را افرادی آینده در تا کرده یاری مارا راه دراین متعال خداوند است امید

 . باشند او یاد به وهمواره بدانند خویش اعمال ناظربر را خود خداوند حال
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 چکیده

 اول بخش.است گردیده تدوین عنوان سه در کارورزی های دوره از پروژه این تعالی باری حضرت عنایت با

 کارورزی و معلم تربیت ی دوره گذراندن از کارورز اهداف فلسفه .کارورز یابی هویت و ها ویژگی ،شامل

 موقعیت طور همین و کارورزی جلسات از نگارنده واقعه های یادداشت به شود می مربوط دوم بخش است

 طراحی  و راهنما استاد توسط شده تشکیل های جلسه گزارش همچنین و درس کالس و مدرسه فیزیکی

 و مضامین با سوم بخش انتها، در و درس کالس در عملی شکل به ها طرح آن اجرای و آموزشی های طرح

 . شود می اشاره ها گزارش در استفاده مورد منابع

 

 :یا حرفه من

 رکن که معلم و کندنمی کفایت تنهایی به آموزدانش بودن مهیا ، پرورش و آموزش اهداف به نیل برای

 اهداف به نیل برای .باشد برخوردار کافی آمادگی از باید نیز شودمی محسوب پرورش و آموزش در مهمی

 درس موضوع در و بداند نیز را آموزاندانش با صحیح کارکردن های بایدروش معلم ، پرورش و آموزش

 اداره وقدرت کندنمی امنیت احساس درکالس ، نیست مسلط دردرسش که معلمی  . باشد داشته تخصص

 بر عالوه معلم اگر سازدمی موًثرتر و بارتر پر را تدریس ، راهنمایی فنون با معلم آشنایی .ندارد را کالس

 آن در که آورد فراهم محیطی تواندمی اوال ، باشد مطلع نیز راهنمایی فنون از تدریس هایروش در مهارت

 نشوند متوسل هم دروغ و تقلب به و بگیرند یاد را درس بترسند کم ونمره تنبیه از آنکه بدون آموزاندانش

 مشاهده محض به ثالثاً ؛ ایدبرمی او ضعف موارد اصالح درصدد و شناسدمی را آموزدانش قوت نقاط ثانیاً ؛

 رفتارهای پیدایش از تا ورزدمی مبادرت آن رفع به ، آموزدانش یادگیری در اشکال و ریناسازگا عالئم

 یادگیری ، مناسب هایروش اعمال و فردی هایتفاوت از آگاهی و اطالع باً  رابعا شود؛ گیریپیش نامطلوب

 و دانش سطح شافزای با است امید.کندمی وتقویت راتسریع آموزدانش شخصیت گوناگون هایجنبه رشد و

 معلمی درجامعه موثر و مفید عضوی بتوانم اساتید کمک با و منان خداوند سایه زیر در ، تجربه و مهارت

 ایجاد باعث معلم در خالقیت وجود لزوم بر عالوه یاددهی هایروش در تنوع ایجاد هادرس یدرهمه .باشم

 امروزی تدریس در توجه مورد بسیار هایهشیو از یکی ؛ شودمی نیز آموزاندانش در بشتر ونشاط شور

 آگاه راهنمایی فنون از که معلمی . است جمع تفکر از استفاده و جمعی ، نفری بارش ، مشارکتی ،شیوه

 تشویق نوع یک از استفاده که داندمی معلمی چنین . کندمی استفاده درستی به تنبیه و تشویق از ، است
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 هاروش درکاربرد و شودنمی واقع موًثر آموزاندانش همه نامناسب تارهایرف تغییر یا پیشرفت برای تنبیه و

 .داد قرار نظر مد را فردی هایتفاوت باید

 در را والدین ایشیوه چه با و بگیرد تماس والدین با چگونه و موقع چه که داندمی همچنین آگاه معلم

 در و باشد آشنا مشاوره و راهنمایی فنون با اگر لممع اینرو از .برانگیزاند آموزاندانش به رساندن یاری جهت

 .شد خواهد وتسهیل تسریع وپرورش آموزش اهداف به گیردنیل بهره آن از کارش

 2و1 گزارش

 شنبه سه روز ظهر زمان                                         : راهنما استاد

  1395\7\13 : تاریخ

 در که میباشد کارورزیمان استاد با دانشگاه در حضوری ی سهجل به مربوط دوم و اول ی جلسه گزارش

 اهداف همچنین و دهیم انجام ترم این در باید که را کارهایی و 3 کارورزی کلی روند درمورد جلسه این

 شود داده تحویل باید ترم پایان در که گزارشاتی مورد در جلسه این در و . گرفت قرار بحث مورد کارورزی

 گزارش یک مدرسه در گزارش هر برای که شد داده توضیح....................  توسط آن گارشن های شیوه و

 تفسیر تحلیل پایان در و گزاری کد ، شدید وحدف حذف های شیوه از استفاده نهایی، گزارش ، اولیه

 و نهایی گزارش برای شده مشخص تم اساس بر (شود گفته  نظر صاحب نظر باید آن در که)گزارش

 . میباشد الزم شده انتخاب تم مورد در کارورز نظر مچنینه

 فرم و تدریس درس طرح که باشیم داشته باید مدرسه در تدریس سه مدرسه در حضور برگزارشات عالوه

  . کنیم پر برایش باید را ج

 تسواال نیز دانشچویان و . دادند توضیحاتی نیز پژوهی کنش و ای حرفه من مورد در استاد همچنین و

 .میدادند پاسخ آنها به نیز .................  و پرسیدند استاد از گزارشات پیرامون را خود

 پیش مورد در الف فرم که شد داده توضیح مقدم خانم توسط نیز وج  ب الف، های فرم گزارشات بر عالوه

 و شود پر باید بار یک که ب فرم . باشید داشته باید گزارشتان 8 برای که . میباشد روز آن های بینی

 انجام مدرسه در که است تدریسی سه برای که ج فرم همچنین و میشود ثبت آن در جلسات های تاریخ

 . میدهید
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 به برایشان را یکی هم ها فرم از و یکی گزارشاتمان از کدام هر از که گفتند استاد نیز جلسه پایان در

 . بیاید دستمان کار روند تا کنند تصحیح برایمان که بفرستیم ایمیلشان

 

 

 (فیزیکی)3گزارش

 خوابگاه در که دوستانم و من .بود ام کارورزی ی جلسه اولین 1395 سال مهرماه هفت و بیست تاریخ در

 ابعاد در مدرسه حیاط ،رفتیم6 ........................................... در واقع .............  دبستان به همدیگر با بودیم

 ابعاد به اتاقکی که داشت قرار بهداشتی سرویس عدد یک ورودی در چپ سمت در  .بود 4در10تقریبی

 ورودی در راست سمت. بود شده گذاشته فاصله به نیمکت حیاط دور تا دور بود 5/1در 5/1 تقریبی

 هک  بود مدرسه دفتر ورودی در چپ سمت در و شد می منتهی باال طبقه به که داشت قرار هایی پله سالن

 اول ی طبقه در کالس سه تنها و داشت قرار پرورشی دفتر مدرسه دفتر روی روبه در و نبود بزرگ خیلی

 قرار کالس  شش فوقانی طبقه در . میداد اختصاص خود به را مدرسه ی خانه نماز بنا زیر ی بقیه و بود

 با شده تزئین یدسف مقواهای روی بر بهداشت و نظم مضمون با احادیثی سالن دیوارهای روی داشت

 خالقیت کارگاه مضمون با هایی بروشور سالن های دردیوار این بر عالوه . میخورد چشم به رنگی کاغذهای

 واقع در که داشت وجود نیز سومی ی طبقه ساختمان ی طبقه دو این بر عالوه .میخورد چشم به نیز

 مزین کودکانه اشکال با آن های دیوار و داشت بزرگ خیلی کالس یه تنها و بود مدرسه دبستانی پیش

 بود ها بچه دیگر از متفاوت و بود صورتی رنگ به دبستانی پیش های بچه فرم. بود شده

 . کردیم معرفی جدید کارورزان عنوان به را خود ما کردندو احوالپرسی و سالم ما با آموزشگاه معاون مدیرو

 پایه ابتدا همان از من بروید؟ دارید تصمیم ای یهپا چه که پرسیدند ما از و گفتند آمد خوش ما به ها آن

 خانم راهنمایم معلم ، معاون . بروم خواهم می ها ششمی سال برای گفتم ها آن به و کردم انتخاب را ام

 آشنایی از بعد .باشند می ها بچه علوم و ریاضی معلم که گفتند و کردند معرفی من به را .............. 

 20 تقریبا که کالس در .شدیم ، بود دوم طبقه راهروی انتهای در که کالس راهی نایشا همراه مقدماتی

 نفر 18 آموزان دانش تعداد . داشت وجود نیمکت سه شامل ردیف سه بود، مستطیل شکل به و بود متر

 یک از استفاده با سیستم . داشت بزرگ تقریبا بردی وایت و بود سیستم و دیتا صفحه به مجهز کالس .بود

 معلم میز . نداشت مانیتوری و کرد می کار بود معلم میز روی که موسی با و بود دیوار به متصل که کیس
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 رنگ با خودکارهایی آن در که داشت قرار چوبی رومیزی جامدادی یک و بود تخته کنار و کیس جلوی که

 بسته برای صندکی از ناچرا و نداشت شدن بسته برای دستگیره و قفل کالس در . داشت وجود متنوع های

 وجود کوچک ی خانه کتاب یک آن باالی و بود آویز رخت یک در پشت .شد می استفاده آن داشتن نگه

 گازی بخاری معلم میز کنار در دیگر سمت در .بود شده تعبیه دیوار در چوبی کمد آن کنار در داشت

 دو و بود سقفی پنکه به مجهز کالس . داشتند قرار ها نیمکت تخته روی روبه نهایت در و بود شده گذاشته

 چوب با آن های دیوار از متر 5/1 تا و بود شده پارکت کالس کف . داشت ای قهوه های پرده با پنجره

 و  دوم ساعت 11 تا10 از و اول ساعت 10 به دقیقه ده تا صبح8 از  ها کالس زنگ . بود شده پوشیده

  . بود 1 تا 11 از سوم ساعت

 4 گزارش

  :کارورز دانشجوی                                    اهنمار معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

 بهداشت:4کد          تدریس روش:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی اعدهق

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 95/07/27 شنبه سه

 

 مدرسه به خوابگاه از دیگرم دوستان از تا سه همراه به من دقیقه پنج و چهل و هفت ساعت

 به رفتن ی آماده معلمان سایر و معاون و مدیر با پرسی احوال و سالم از وبعد رفتیم …………… ی

 دیتا صفحه روی را کتاب سؤاالت و کرد روشن را دیتا معلم  ,بود ریاضی زنگ  اول عتسا شدم سرکالس
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 و اعداد ضرب حاصل مورد در تمرین . آورد تخته پای سؤال حل برای را آموزان دانش از یکی و انداخت

 ماژیک با نوشتن از پس .بود محتلف های حالت در یکدیگر به نسبت منفی و مثبت عددهای مکانی ارزش

 از دو آموز دانش  .کرد رها میز روی همانطور را ماژیک آموز دانش ، بنشیند گفت آموز دانش به معلم

 به معلم  .بود خانم دست سرش  :گفت یک آموز دانش  .بنشین بعد ببند را درش گفت میزش پشت

 .شد قطع معلم سخن با مورد این در صحبت و?ببند را درش لطفا بگویی نبود بهتر گفت دو آموز دانش

 کن پاک تخته جای به را اش نوشته اشتباه حین همین در ، شد حل مشغول و رفت تخته پای بعدی نفر

 دست با لطفا :گفت آموز دانش به میداد اهمیت نیز مورد این به معلم که آنجایی از و کرد پاک دست با

 ها تمرین این از یکی  .میشد حل خانه در باید قبل از ها تمرین .داره ضرر سالمتیت واسه چون نکن پاک

 جا کتاب تو خانوم گفتند ها بچه بقیه و بودند کرده حل  .………………… بچه از نفر دو تنها را

 دانش بقیه و داده مثبت  ..…………به کرد اعالم کمکی معلم به معلم !!نکردیم حل نیز ما نداشت

 بود دفترشان در بعدی فصل ایه تمرین کل نوشتن جریمه . دهد جریمه کاریشان کم دلیل به آموزان

 این با دانید می :داد ادامه ناراحت ای چهره با نیز معلم ، بودند انداخته پایین را سرشان آموزان دانش

 تمرین چرا ?بنویسید دفترتان در را ها تمرین شما تا شود قطع باید درخت تا چند شدید که ای جریمه

 تمرین خواندن مشغول ناراحتی با سپس  ?بدهم جریمه بهتون من شدید باعث و نکردید حل را هایتان

 را خود ی مسئله آموزی دانش ، نوشتند می ای مسئله باید عدد دو از استفاده با  :بعد تمرین .شد بعدی

 شهر  :مثال برای ، بخوانند را خود ی مسئله تا خواست ها بچه بقیه از معلم آن از پس نوشته تخته پای

 خورده هزارو هفتصد تعداد فقط و کند واکسیناسیون است قرار را ای خورده و میلیون شش جمعیت مشهد

 دیگر به نسبت مسئله این  ?اند مانده واکسیناسیون برای آنها از جمعیتی چه اند زده واکسن آن از ای

 از پس  .بزنند دست دوستشان برای خواست شاگردان از هم معلم و بود زیبا و ملموس آموزان دانش

 در ، رفت تخته پای دیگر یکی  :بعد تمرین برای !!!بود بقیه از بهتر یکم مسئله داشت اذعان علمم تشویق

  ..………… از :گفت معلم که داشت سوالی سرجایش از دیگری فرد ، آموز دانش آن نوشتن حین

 دهش بلند خود صندلی روی از سخن این شنیدن با جعفری خانم  .دهد توضیح برایت بخواه (کمکی معلم)

 که نشد متوجه ها بچه از دیگر یکی تمرین حل پایان در . رفت اشکال رفع برای آموز دانش آن میز کنار و

 شاگردان به معلم ها تمرین اتمام از پس .داد توضیح جزئیات با دوباره و رفت تخته پای میل کمال با معلم

  2اتمام از بعد دقیق خیلی لممع .شد حل ها آن با کارشان کتاب آن از پس و داد استراحت قهیدق 2

 حل هنگام ، آمد تخته پای به بعدی نفر  .کرد سکوت به دعوت را ها بچه پنج تا یک از شمردن با قهیدق

 او ، هلیا بگذار احترام دوستت به  :گفت معلم و بودند صحبت مشغول هم با ها بچه از نفر دو تمرین
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 خیلی توضیحات و کرد حل خوبی به را مسئله بود هتخت پای که کیانا  .کن سکوت پس میکند حل تمرین

 صدا به نیز زنگ تمرین اتمام از پس . (بود برخوردار زیادی عمومی اطالعات از آموز دانش این)بود کامل

 ( میباشد ده تا هشت از آن زمان و میباشد ساعته دو اول ساعت:توضیح ).آمد در

 روی و رفتند الفبا شهر به قطار با آموزان دانش . بود آ حرف تدریس روش اول کالس در : دوم ساعت

 بود آ آقای ویالیی خانه در . بود شده کشیده ویالیی های خانه و ها ساختمان و ها برج با الفبا شهر تخته

 تکرار یک به یک ها بچه آن از پس . هستم آ من :گفت او کند معرفی را خودش خواست آ آقای از معلم ،

 را مداد که دستی با معلم پشت نیز ها بچه . کند نقاشی را شکلش شد خواسته آ آقای از سپس کردند می

 هایشان ردیف از دونفر نفر دو آن از بعد و میزشان روی سپس معلم با همگام نوشتند هوا روی میگرفتند

 ها بچه دقیقه چند گذشت از بعد و کشید طول مرحله این  .آمدند می تخته پای و کالس جلوی به

 و نداشت درس طرح تدریسش برای معلم .شدند صندلیشان روی خودن تکان و هم با صحبت مشغول

 از که گفت پایانی ارزشیابی برای تکلیف پایان در  .کرد رعایت را درس طرح موارد ی همه ولی بود ننوشته

 ورق یا کاغذ زا میتوانستند حتی ، بچسبانند مشقشان دفتر در و بریده را آن و کنند پیدا را آ حرف روزنامه

 خالقیت و مادر ی اجازه با قیچی کرد تاکید معلم )بچسبانند آچار برگه روی و آورده در را آ حرف باطله

 طرح موارد از (باشد دسترس غیر چیزهای و رنگی کاغذ با حتما نیست نیاز و باشند داشته کارشان در

  .نشد مشاهده نیز توصیفی ارزشیابی درس

 تصاویر ، شد گذاشته عکس تعدادی دیتا صفحه روی ابتدا . بود سوم سال عیاجتما درس : سوم ساعت

 میزها.... و خنده حال در پوست سیاه فرزندی و پدر ، خندیدن حال در پوست سفید کودک دو : شامل

 نزما عکس هر برای . میکردند مشورت هم با ها بچه و بود شده گذاشته هم روی روبه گروهی صورت به

 نشوید هایتان همسایه مزاحم بلند صدای با : گفت معلم . بود شده گرفته نظر در مشورت یبرا دقیقه یک

 حال در که بود مختلف های نژاد و اقوام مورد در ها عکس . (ها گروه دیگر در دوستان و ها گروه منظور)

 دیتا صفحه زا تر کوچک برد وایت تخته :که بود این کالس فیزیک از مشاهد قابل مورد . بودند خندیدن

 پس آفرین :معلم . آدم : شاگردان ? است مشترک چیزی چه ها عکس این ی همه توی : معلم .بود

 میدیدند عکس توی که چیزهایی و داشت برگه یک گروه هر . زنیم می حرف ها انسان و ها آدم به راجع

 . کنید دقت ، کنیم حبتص میخواهیم ها آدم به راجع که میکرد تأکید حین این در معلم . مینوشتند را

 گروه  .بخوانند را خود مطالب خواست ها بچه از معلم .بودند تالش در و زده هیجان گروهی کار از ها بچه

 ، مرد دست در توپ ، پوست سیاه مرد پشت خانه ، دختر گردن در گردنبند مثل جزئیات به راجع یک



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 مرد یک ، زیبا آمریکایی دختر یک  :ودندب نوشته توصیفی های جمله دو گروه  .کودک لب روی لبخند

 نوشته را ها انسان و جزئیات از مخلوطی نیز بعدی های گروه  .زیبا بسیار فوتبالیست مرد ، پوست سیاه

 رنگ :آموزان دانش پاسخ  .دارند فرق هم با تصاویر در چیزهایی چه  :پرسید آن از بعد معلم .بودند

 ها بچه  .پرسید را ها شباهت معلم  ....و متفاوت های خانه ، مختلف های مکان ، چشم رنگ ، صورت

 انسان شباهت بزرگترین ها بچه  :معلم ....و داشتند چشم همه ، بودند انسان آنها ی همه  :دادند پاسخ

 به آورد کالس جلوی را ها بچه از دوتا معلم  .خدا  :آموزان دانش ?است آفریده کی را انسان ، است بودن

 را شادی فضای خنده و شوخی بین این در که بگویید را دوستتان دوتا های تفاوت و شباهت:گفت ها بچه

 دیگه نه : معلم. است بد دیگری خوب یکی اخالق که گفت آموزان دانش از یکی .آورد وجود به کالس در

 میکند فرق هم با تواناییشان من نظر به ها، بچه کنید توهین همدیگر به نباید و دارد اندازه هم شوخی

 کند می را کارها بعضی هم یکی ، میدود بهتر یکی : آموزان دانش پاسخ . کنید مشورت باهم ? موافقین

 کاری چه کدام هر بگویید شما حاال توانایی گویند می این به است درست  :معلم .را دیگر بعضی دیگری و

 خوب دادنم درس من  :زد مثال را شخود معلم بعد  .دادند پاسخ نیز ها بچه  ?دهید می انجام بهتر را

 بگویم دوستهایم جمع در شما نظر به حاال نیست خوب دویدنم و شنا ولی بلدم خوب هم آشپزی است،

 میکنند مسخره چون نگویید  :گفت یکی داشتند نظری یک هر شاگردان  ?بدم انجام نمیتوانم و میترسم

 را حقیقت :گفت دیگر یمی  .است بد خیلی نه: ها بچه ?خوبیه کار ?چی یعنی کردن مسخره  :معلم .

 معلم خانم تکلیف عنوان به پایان در . بگیرید یاد را آنها تا میکنند کمک شما به دوستانتان بگویید

 کنند نصب سالن دیوار روی را کار بهترین تا کنند تهیه کردن مسخره ی درباره که قرآن در آیاتی خواست

 .آمد صدا به نیز زنگ تکلیف تعیین اتمام با . داشت ه همرا به باخود نیز درس طرح معلم .

 جمالت کد

 حل برای را آموزان دانش از یکی و انداخت دیتا صفحه روی را کتاب سؤاالت 1 آموزشی •

 عددهای مکانی ارزش و اعداد ضرب حاصل مورد در تمرین . آورد تخته پای سؤال

 بود محتلف های حالت در یکدیگر به نسبت منفی و مثبت

 نفر دو تنها را ها تمرین این از یکی . میشد حل خانه در باید قبل از ها تمرین 2

 جا کتاب تو خانوم گفتند ها بچه بقیه و بودند کرده حل ...................  ها بچه از

 !!نکردیم حل نیز ما نداشت

 وزیآم دانش ، نوشتند می ای مسئله باید عدد دو از استفاده با : بعد تمرین 3

 تا خواست ها بچه بقیه از معلم آن از پس نوشته تخته پای را خود ی مسئله
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 بخوانند را خود ی مسئله

 

 از دیگرم دوستان از تا سه همراه به من دقیقه پنج و چهل و هفت ساعت1 تعاملی •

 معاون و مدیر با پرسی احوال و سالم از وبعد رفتیم ................ ی مدرسه به خوابگاه

 شدم سرکالس به رفتن ی آماده معلمان ایرس و

 ماژیک آموز دانش ، بنشیند گفت آموز دانش به معلم ماژیک با نوشتن از پس .2

 ببند را درش گفت میزش پشت از دو آموز دانش . کرد رها میز روی همانطور را

 دانش به معلم . بود خانم دست سرش : گفت یک آموز دانش . بنشین بعد

 سخن با مورد این در صحبت و?ببند را درش لطفا بگویی نبود تربه گفت دو آموز

 .شد قطع معلم

 آموزان دانش بقیه و داده مثبت الناز و کیانا به کرد اعالم کمکی معلم به معلم 3

 در بعدی فصل های تمرین کل نوشتن جریمه . دهد جریمه کاریشان کم دلیل به

 ای چهره با نیز معلم ، بودند اختهاند پایین را سرشان آموزان دانش بود دفترشان

 قطع باید درخت تا چند شدید که ای جریمه این با دانید می :داد ادامه ناراحت

 و نکردید حل را هایتان تمرین چرا ?بنویسید دفترتان در را ها تمرین شما تا شود

 تمرین خواندن مشغول ناراحتی با سپس ? بدهم جریمه بهتون من شدید باعث

 شد بعدی

 معلم که داشت سوالی سرجایش از دیگری فرد ، آموز دانش آن نوشتن حین در 4

 خانم . دهد توضیح برایت بخواه (کمکی معلم) جعفری خانم از :گفت

 آن میز کنار و شده بلند خود صندلی روی از سخن این شنیدن با.......................... 

 ها بچه از دیگر یکی رینتم حل پایان در . رفت اشکال رفع برای آموز دانش

 .داد توضیح جزئیات با دوباره و رفت تخته پای میل کمال با معلم که نشد متوجه

 : گفت معلم و بودند صحبت مشغول هم با ها بچه از نفر دو تمرین حل هنگام 5

 کن سکوت پس میکند حل تمرین او ، هلیا بگذار احترام دوستت به

 تفاوت و شباهت:گفت ها بچه به آورد السک جلوی را ها بچه از دوتا معلم .6

 در را شادی فضای خنده و شوخی بین این در که بگویید را دوستتان دوتا های

 بد دیگری خوب یکی اخالق که گفت آموزان دانش از یکی .آورد وجود به کالس



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 کنید توهین همدیگر به نباید و دارد اندازه هم شوخی دیگه نه : معلم. است

 

 روش •

 تدریس

 الفبا شهر به قطار با آموزان دانش . بود آ حرف تدریس روش اول کالس در1

 کشیده ویالیی های خانه و ها ساختمان و ها برج با الفبا شهر تخته روی و رفتند

 معرفی را خودش خواست آ آقای از معلم ، بود آ آقای ویالیی خانه در . بود شده

 سپس کردند می تکرار یک به یک ها بچه آن از پس . هستم آ من :گفت او کند

 که دستی با معلم پشت نیز ها بچه . کند نقاشی را شکلش شد خواسته آ آقای از

 آن از بعد و میزشان روی سپس معلم با همگام نوشتند هوا روی میگرفتند را مداد

 آمدند می تخته پای و کالس جلوی به هایشان ردیف از دونفر نفر دو

 گذاشته عکس تعدادی دیتا صفحه روی ابتدا . بود سوم سال اجتماعی درس 2

 فرزندی و پدر ، خندیدن حال در پوست سفید کودک دو : شامل تصاویر ، شد

 گذاشته هم روی روبه گروهی صورت به میزها.... و خنده حال در پوست سیاه

 برای دقیقه یک زمات عکس هر برای . میکردند مشورت هم با ها بچه و بود شده

 همسایه مزاحم بلند صدای با : گفت معلم . بود شده گرفته نظر در مشورت

 مورد در ها عکس . (ها گروه دیگر در دوستان و ها گروه منظور) نشوید هایتان

  بودند خندیدن حال در که بود مختلف های نژاد و اقوام

 ی درباره که قرآن در آیاتی خواست معلم خانم تکلیف عنوان به پایان در 3

 معلم . کنند نصب سالن دیوار روی را کار بهترین تا کنند هیهت کردن مسخره

 صدا به نیز زنگ تکلیف تعیین اتمام با . داشت ه همرا به باخود نیز درس طرح

 .آمد

 

 اش نوشته اشتباه حین همین در ، شد حل مشغول و رفت تخته پای بعدی نفر1 بهداشت •

 نیز مورد این به معلم که یآنجای از و کرد پاک دست با کن پاک تخته جای به را

 سالمتیت واسه چون نکن پاک دست با لطفا: گفت آموز دانش به میداد اهمیت

 .داره ضرر
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 4نهایی گزارش

 اجتماعی مطالعات فعال تدریس ی شیوه :گزارش تم

 

 حل برای را آموزان دانش از یکی و انداخت دیتا صفحه روی را کتاب سؤاالت و کرد روشن را دیتا معلم

 به نسبت منفی و مثبت عددهای مکانی ارزش و اعداد ضرب حاصل مورد در تمرین . آورد تخته پای سؤال

 را ها تمرین این از یکی . میشد حل خانه در باید قبل از ها تمرین . .بود مختلف های حالت در یکدیگر

 نکردیم حل نیز ما نداشت جا کتاب تو خانوم گفتند ها بچه بقیه و بودند کرده حل ها بچه از نفر دو تنها

 باید عدد دو از استفاده با : بعد تمرین. .بود دفترشان در بعدی فصل های تمرین کل نوشتن جریمه.

 ها بچه بقیه از معلم آن از پس نوشته تخته پای را خود ی مسئله آموزی دانش ، نوشتند می ای مسئله

 با معلم که نشد متوجه ها بچه از دیگر یکی تمرین حل پایان در .بخوانند را خود ی مسئله تا خواست

 2 شاگردان به معلم ها تمرین اتمام از پس .داد توضیح جزئیات با دوباره و رفت تخته پای میل کمال

 . شد حل ها آن با کارشان کتاب آن از پس و داد استراحت قهیدق

 روی و رفتند الفبا شهر به قطار با آموزان دانش . بود آ حرف تدریس روش اول کالس در : دوم ساعت

 بود آ آقای ویالیی خانه در . بود شده کشیده ویالیی های خانه و ها ساختمان و ها برج با الفبا شهر تخته

 تکرار یک به یک ها بچه آن از پس . هستم آ من :گفت او کند معرفی را خودش خواست آ آقای از معلم ،

 را مداد که دستی با معلم پشت نیز ها بچه . کند اشینق را شکلش شد خواسته آ آقای از سپس کردند می

 هایشان ردیف از دونفر نفر دو آن از بعد و میزشان روی سپس معلم با همگام نوشتند هوا روی میگرفتند

 آمدند می تخته پای و کالس جلوی به

 صاویرت ، شد گذاشته عکس تعدادی دیتا صفحه روی ابتدا . بود سوم سال اجتماعی درس : سوم ساعت

 میزها.... و خنده حال در پوست سیاه فرزندی و پدر ، خندیدن حال در پوست سفید کودک دو : شامل

 زمات عکس هر برای . میکردند مشورت هم با ها بچه و بود شده گذاشته هم روی روبه گروهی صورت به

 نشوید هایتان همسایه مزاحم بلند صدای با : گفت معلم . بود شده گرفته نظر در مشورت برای دقیقه یک

 حال در که بود مختلف های نژاد و اقوام مورد در ها عکس . (ها گروه دیگر در دوستان و ها گروه منظور)

 دیتا صفحه از تر کوچک برد وایت تخته :که بود این کالس فیزیک از مشاهد قابل مورد . بودند خندیدن

 پس آفرین :معلم . آدم : شاگردان ? تاس مشترک چیزی چه ها عکس این ی همه توی : معلم .بود
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 میدیدند عکس توی که چیزهایی و داشت برگه یک گروه هر . زنیم می حرف ها انسان و ها آدم به راجع

 . کنید دقت ، کنیم صحبت میخواهیم ها آدم به راجع که میکرد تأکید حین این در معلم . مینوشتند را

 . .بخوانند را خود مطالب خواست ها بچه از معلم .بودند تالش در و زده هیجان گروهی کار از ها بچه

 که بگویید را دوستتان دوتا های تفاوت و شباهت:گفت ها بچه به آورد کالس جلوی را ها بچه از دوتا معلم

 اخالق که گفت آموزان دانش از یکی .آورد وجود به کالس در را شادی فضای خنده و شوخی بین این در

 ها، بچه کنید توهین همدیگر به نباید و دارد اندازه هم شوخی دیگه نه : معلم. است بد دیگری خوب یکی

 بهتر یکی : آموزان دانش پاسخ . کنید مشورت باهم ? موافقین میکند فرق هم با تواناییشان من نظر به

 معلم خانم تکلیف عنوان به پایان در .را دیگر بعضی دیگری و کند می را کارها بعضی هم یکی ، میدود

 کنند نصب سالن دیوار روی را کار بهترین تا کنند تهیه کردن مسخره ی درباره که قرآن در آیاتی خواست

 .آمد صدا به نیز زنگ تکلیف تعیین اتمام با . داشت ه همرا به باخود نیز درس طرح معلم .

 :4تفسیرگزارش و تحلیل

   فعال تدریس روش

 :داند می استوار ستون چهار بر را یادگیری یکم و بیست قرن در آموزشی الملل بین کمیته

 یادگیری برای آموزش

 کردن عمل برای آموزش

 زیستن برای آموزش

 همزیستی برای آموزش

 ماندگارو یادگیری جهت در فعلی وضعیت در آموزش که کرد استنباط توان می کلی نگاه یک با

  .است نمره کسب جهت صرفاً بلکه نیست، استاندارد

 فارغ مهارت کسب بدون آنها و دهند نمی ها بچه به را الزم مهارت فعلی های آموزش همچنین

 و جمعی خرد و دارد کمی همگونی زندگی و اشتغال با فعلی آموزش حال عین در .شوند می التحصیل

 های نشانه تماماً مطلوب وضع و موجود وضع بین موجود خالء بنابراین .است رنگ کم مشارکتی کارهای

 یادگیری روش آموزش، فرایند در که است این مهمتر نکته .است یادگیری و یاددهی فرایند در آسیب

 .کنند حل را خود مشکالت و کنند برخورد مسائل با بتوانند روشها دانستن با آموزان دانش تا است، مهم

 :خود نظر



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 دادن گوش جز ها هبچ و دارد نقش یاددهنده عنوان به معلم تنها فعال غیر و سنتی تدریس روش در

 می رسمی و خشک کامال تدریس روش نوع این من نظر از .ندارند یادگیرنده عنوان به دیگری فعالیت

 خود ی عهده بر یادگیری فعال روش در ولی . باشد می کننده کسل و تکراری آموزان دانش برای و باشد

 عبارت ،به میکنند راهنمایی را زانآمو دانش شده هدایت های سوال طرح با تنها معلم و است آموز دانش

 روش در. نماید حاصل را یادگیری خود تعقل و تفکر ی قویه اندازی کار به با باید خود آموز، دانش دیگر

 گروهی صورت به خواست ها آن از و داد نشان آموزان دانش به تصویر چند معلم گزارش این تدریس

 ها آن از مثال میکرد هدایت را آنها معلم وزانآم دانش مشورت حین در کنند صحبت آن ی درباره

 تصاویر در که آنچه هر خواست ها گروه از و کنند بیان را ها عکس های شباهت و ها تفاوت میخواست

 که ها یادداشت از هایی سوال معلم هایشان یادداشت خواندن از بعد . نمایند یادداشت اند کرده مشاهده

 بدین میکرد مطرح را بعدی سوال جوابشان از و پرسید می کرد می کمک یادگیری به آنها هدایت در

 دارد بسیاری مزایای روش این من نظر از. ساختند می ممکن را یادگیری باید خودشان ها بچه که صورت

 آورده وجود به را یادگیری خودشان آموزان دانش چون ، نمیکند پیدا کننده کسل و خشک حالت کالس :

 زیاد گفتن سخن با مطلب یک دادن یاد برای را خود معلم ، گیرد می جای دقیق و تدرس ذهنشان در اند

 همراه تری بیش نشاط با نتیجه در و بیشتر تنوع آموزان دانش یادگیریبرای همچنین و نمیکند خسته

 است

 :جلسه  :راهنما معلم نام ..................... :مدرسه نام

 چهارم

  :تاریخ

27./07/  5 
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 (ذهنی چالش)فهد

 کارورز

 گردم آشنا جدید و نوین تدریس های شیوه با دارم انتظار

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 و آموزان دانش با بیشتر آشنایی

 آموزان دانش رفتار ی مشاهده

 دانش با اشنایی

 کار روش و آموزان

  معلم

 و آموزان دانش رفتار در دقت

 مشاهده و هاآن تقریبی شناخت

 برخورد ی نحوه و معلم رفتار ی

 ی مشاهده و آموزان دانش با او

 مهم بسیار که او صبر مسزان
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 است حرفه این برای

 ساعت

 دوم

 روش از استفاده جدید تدریس روش

 و غیرفعال تدریس

 نوین

 داستانی تدریس روش یادگیری

 ی درباره تامل و گویی قصه و

 آن شدن بهتر چگونگی

 ساعت

 سوم

 روش از استفاده جدید تدریس روش

 جدید و فعال تدریس

 و روش چگونگی ی درباره تامل

 متفاوت های درس در آن انجام

 آموزان دانش یادگیری به که هایی سوال پرسیدن و تمرینات دادن  : راهنما معلم هایتوصیه

 نگه کتسا و منزوی را آموزان دانش که تدریسی روش از استفاده همچنین و میکند کمک

 ندارد

 

 حرفه در آن کارگیری به و معلمان تجربیات و ها کالس از استفاده  : راهنما استاد هایتوصیه

 خویش ی

 

 

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 برای باید اینکه

 قبل از درس هر

 ریزی برنامه

 تا باشم داشته

 بهترین بتوانم

 را درس طرح

 دانش یرای

 اجرا به آموزان

 آورم در

 :موختمآ چهآن

 هدایت های سوال چگونه اینکه و فعال تدریس روش ی استفاده ی طریقه

 و گویی قصه ی شیوه به تدریس روش از استفاده همچنین و بپرسم کننده

 آموزان دانش بر آن تاثیر

 

 

 

 

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 میشود؟ بهتر یادگیری باعث تدریس در تنوع آیا

 باشم؟ داشته خاصی وروش درس طرح یاید درس هر در

 میکند؟ کمک بهتر تدریس به ۀموز دانش فعال حضور آیا

 است؟ گذار تاثیر آنها با ما برخورد ی نحوه در آموان دانش شناخت آیا
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  :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد
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 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 4/08/95 شنبه سه

 

 ی مدرسه به خوابگاه از دیگرم دوستان از تا سه همراه به من دقیقه پنج و چهل و هفت ساعت: اول ساعت

 سرکالس به رفتن ی آماده معلمان سایر و معاون و مدیر با پرسی احوال و سالم از وبعد رفتیم.................. 

 شروع در  .بود (مشترک مضرب کوچکترین)م م ک مبحث به مربوط ریاضی تدریس  اول ساعت شدم

 ها بچه اکثر  .کنید جمع را 4/5+6/4 گفت و کرد شروع پیش سال در کسرها یادآوری از معلم تدریس

 کامال ، میکنیم ضرب هم ها صورت نسبت همان به و کرده ضرب هم در را ها مخرج که دادند پاسخ

 کسر برای مثال میکنیم استفاده م م ک از تفریق یا جمع اعمال شدن تر راحت برای اکنون . است درست

 به است مشترک که کدام هر دو آن مضارب بین از، مینویسیم را 6 و 4 یعنی ها مخرج های مضرب باال

 ضرب صورت به را کسر مخرج اینکه نیز دیگر تر ساده راه . مینویسیم مشترک مضرب کوچکترین عنوان

 نیز 18 جای به و 2*3*2 میگوییم 12مخرج جای به18/4+12/3کسر در مثال ویسیمبن عدد دو

 همین ،به میکنیم ضرب 3 در 12 و 2 در 18 و خورده خط دو آن مشترکات ،حال 3*3*2 میگوییم

 میداد ها بچه به متفاوت های تمرین معلم بیشتر تفهیم برای  .میشوند جمع هم در ها صورت نیز نسبت

 راحت آن که گفتند و داشتند (قدیمی روش) کسر دو ضرب به اصرار ها بچه از برخی . ندکن حل آنها تا

 و آرامش کمال در معلم میگرفت انجام معلم و آموز دانش بین که هایی صحبت طول در  .بودهاست تر

 قبل زا که کتاب تمرینات آن از پس. برد نمی باال آنها برای را صدایش و میداد را ها بچه جواب خونسردی

 حل حین در آمد تخته پای ،کیانا شود حل مجددا تا انداخته دیتا روی را بودند کرده کار خانه در ها بچه

 ،شیوه همین به تمرین دو حل از بعد  .نمود بلند صدای با آن خواندن و سوال توضیح به شروع کردن

 داد اجازه تابلوبنویسد پای آورده در خودش که را فرمولی میخواسته قبل ی جلسه از که سارا به معلم

 سارا 4.11.18 ...............آورید دست به را ام 29عدد که صورت این به بود یابی الگو ی درباره فرمول

 یک چرا پرسیدند معلم از ها بچه ،4 )+7*28  (یعنی میگیریم نظر در کمتر یکی 29 عدد داد توضیح
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 آن روی نقطه 4 کشیدو خط یک داد توضیح نقطه و خط از استفاده با معلم ؟ گرفتیم نظر در کمتر دونه

 متوجه برخی . بود درست جوابشان و تا 3 گفتند اکثرا است؟ شده ایجاد خط پاره چند پرسید و داد قرار

 آموزان دانش صحبت طرز به بسیار معلم .داد توضیح آنها به دیگر مثالی با و دیگر باری معلم که نشدند

 از بعد معلم . بگذارند احترام هم به و کنند صحبت مودب یکدیگر با که ودب حواسش و داد می اهمیت

 دوستش به موقع همان که آموزان دانش از یکی به و ،آورد بود کتاب توضیح که درس ی نمونه توضیحات

 مطلب خواندن به شروع شرمزده و شد ساکت بالفاصله آموز دانش  .بخواند گفت میزد داشت بدی حرف

  .شد رها کاره نیمه درس و ها تمرین و آمد در صدا به تفریح زنگ هنگام مینه در ، نمود

 اینصورت به را ریاضی های تمرین ی ادامه معلم داشتند علوم درس ها بچه که دوم ساعت در :دوم ساعت

 با را سؤال آوردکه می تابلو پای به داوطلبی صورت به را ها آن از یکی ها بچه توسط کردن حل از بعد که

 رسید نمی گوش به صدایی و سر و بود فرما حکم کالس در سکوت تمرینات حل هنگام و کند حل توضیح

 حال در یا کردند می حل را سؤال(نفر 5یا 4حدود)اندکی تعداد بودو جمع حواسشان ها بچه اکثر و

 شدند اکتس معلم هشدار با که .بودند شان جامدادی با بازی مشغول یا بودندو دستیشان بغل با صحبت

 ها ،بچه کنند قسمت سه و بردارند را آچار برگه یک نفر چند هر که خواست ها بچه از معلم آن از پس

 اتمام از بعد داد ادامه را درس تابلو پای در کسر دو تقسیم نوشتن با معلم و کردند عمل معلم دستور طبق

 آچاری های برگه رادر تقسیم که خواست ها بچه از و نوشت تابلو پای دیگر تقسیم یک درس توضیحات

 ناگهان و پرسیدند می سؤال معلم از ها بچه تقسیم انجام حین در و دهند انجام بود اختیارشان در که

 متوجه خوبی به را درس ها بچه بود معلوم ها بچه مکرر سؤاالت دلیل به و شد پا به کالس در ای همهمه

 آنها به پرسیدندومن می مسئله درباره سؤاالتی من از نیز بودند من اطراف در که آموزانی اند؛دانش نشده

 بزرگی دخترهای شما است وضعی چه این»:گفت ها بچه به کالس شلوغی دلیل به میدادم،معلم پاسخ

 که»:پرسید ها بچه از معلم بعد و شدند آرام ها بچه «شوید ساکت بگویم شما به من است زشت هستید

 و کردند بلند را دستشان(نفر 10حدود)ها بچه از کمی تعداد «کند؟ حل را سؤال این تواند می کسی چه

 چند حل از بعدکند؛ حل را سؤال که گفت ها بچه از یکی به معلم بودند،باالخره ایستاده هم تعدادی

 بعد کنند حل را امروز درس به مربوط تمرینات و کنند باز را کتابشان که خواست ها بچه از معلم تمرین

 درسی کتاب های تمرین هنوز آمد؛ در صدا به11ساعت در تفریح زنگ درسی کتاب از رینتم 2حل از

 .داد پایان را درس نیست درس به حواسشان ها بچه دید چون معلم اما بود مانده



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 با آن از بعد و دارم حضور کالس در  12تا من ولی باشد می  1تا  11:15از آخر ساعت:سوم ساعت

 آموزان دانش از یکی که بود قرار و داشتند علوم ساعت این ها بچه . گردیم یبرم دانشگاه به دوستانم

 بود آنها ویژگی و فلزات  ی درباره مبحث . دهد ارائه پاورپوینت کمک با را شده داده درس مبحث ( کیانا)

 :ها بچه جواب چیه؟ چدن مثال پرسید می نیز سواالتی حین این در و داد می توضیح مسلط کامال کیانا.

 در معلم . است شده درست ماده دو مخلوط از و آره:گفت کیانا ، هست  چدن ها قابلمه بعضی جنس

 بیشتر یادگیری برای وسواالتی کرد می اضافه آن به توضیحاتی خودش و میکرد نفوذ ............. تدریس حین

 انداختن جا برای او شد گفته ............. توسط  فلزند که اجسامی از هایی فلز،مثال های ویژگی . پرسید می

 اگر : گفت و گرفت قرض وی از را دوستانش از یکی ی ،قمقمه فلز ویژگیهای برای دوستانش برای مطلب

 یعنی پذیرند ضربه فلزها پس . شود می قور گفتند همه ؟ افتد می اتفاقی چه بخورد زمین به قمقمه این

 که هستند موادی تنها فلزها  :داد دامها معلم  .دهند می شکل تغییر میکنیم وارد ضربه آنها به وقتی

 و فرمول ی درباره کامل طور به معلم و شد صحبت چگالی ی درباره بعد .است یکسان شان سازنده عناصر

 مثال و مقایسه با معلم و داشتند زیادی سواالت چگالی ی درباره آموزان دانش  .داد توضیح آن دیگر موارد

 ی درباره ها بچه برای و داد توضیح را اسید مبحث ادامه در کیانا  .داد توضیح برایشان مختلف مواد

 نوع دو که داشت اذعان و کرد صحبت آوردند می ها خانم صورت بر اسید با که وقته چند ناگوار اتفاقات

 اکنون : گفت ایشان که داشت سوال معلم از ها بچه از یکی حین این در . داریم صنعتی و خوراکی اسید

 ادامه در . بپرسید را سواالتتان و بگیرید اجازه باید او از و شماست معلم کیانا پس کند می ستدری کیانا

 غذا هضم برای و است نمک جوهر ما ی معده اسید : کرد اضافه معلم صنعتی و ها خوراکی اسید مطلب

 معده در نمک جوهر مقدار که است آن علتش . رویم می بین از بخوریم نمک جوهر اگر ولی است مفید

 در (ثنا )شاگردان از یکی  .میکند مواظبت بدن برابر در آن از که است طوری معده محیط و است کم

 جلسه از گفت بود نشسته دیگری ردیف در که  زینب به معلم ، کرد می بازیگوشی خیلی تدریس هنگام

 ها بچه و معلم از من و بود  12ساعت . کرد قبول هم زینب لطفا کن عوض ثنا با را جایت بعد ی

  .گشتیم بر دانشگاه به دوستانم همراه و کردم خداحفظی

 جمالت کد

 پای آورده در خودش که را فرمولی میخواسته قبل ی جلسه از که سارا به معلم 1 آموزشی(1

 بود یابی الگو ی درباره فرمول داد اجازه تابلوبنویسد

 داد توضیح آنها به دیگر مثالی با و دیگر باری معلم که نشدند متوجه برخی 2

 تابلو پای به داوطلبی صورت به را ها آن از یکی ها بچه توسط کردن حل از بعد 3
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 کند حل توضیح با را سؤال آوردکه می

 نشده متوجه خوبی به را درس ها بچه بود معلوم ها بچه مکرر سؤاالت دلیل به  4

 می مسئله درباره تیسؤاال من از نیز بودند من اطراف در که آموزانی اند؛دانش

 میدادم پاسخ آنها به پرسیدندومن

 .داد پایان را درس نیست درس به حواسشان ها بچه دید چون معلم اما 5

 کرد می اضافه آن به توضیحاتی خودش و میکرد نفوذ کیانا تدریس حین در معلم 6

 پرسید می بیشتر یادگیری برای وسواالتی

 

 سرکالس به رفتن ی آماده معلمان سایر و معاون و مدیر اب پرسی احوال و سالم 1 تعاملی(2

 شدم

 کمال در معلم میگرفت انجام معلم و آموز دانش بین که هایی صحبت طول در 2

 برد نمی باال آنها برای را صدایش و میداد را ها بچه جواب خونسردی و آرامش

 نمی گوش به صدایی و سر و بود فرما حکم کالس در سکوت تمرینات حل هنگام 3

  رسید

 می حل را سؤال(نفر 5یا 4حدود)اندکی تعداد بودو جمع حواسشان ها بچه اکثر4

 شان جامدادی با بازی مشغول یا بودندو دستیشان بغل با صحبت حال در یا کردند

 شدند ساکت معلم هشدار با که .بودند

 در ای ههمهم ناگهان و پرسیدند می سؤال معلم از ها بچه تقسیم انجام حین در 5

 شد پا به کالس

 دخترهای شما است وضعی چه این»:گفت ها بچه به کالس شلوغی دلیل به معلم 6

 شدند آرام ها بچه «شوید ساکت بگویم شما به من است زشت هستید بزرگی

 زینب به معلم ، کرد می بازیگوشی خیلی تدریس هنگام در (ثنا) شاگردان از یکی 7

 لطفا کن عوض ثنا با را جایت بعد ی جلسه از گفت بود نشسته دیگری ردیف در که 

 کرد قبول هم زینب

 در . بود (مشترک مضرب کوچکترین)م م ک مبحث به مربوط ریاضی تدریس1 تدریس روش(3

 کرد شروع پیش سال در کسرها یادآوری از معلم تدریس شروع

 ارائه وینتپاورپ کمک با را شده داده درس مبحث ( کیانا) آموزان دانش از یکی  2
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 دهد

 با که بود حواسش و داد می اهمیت آموزان دانش صحبت طرز به بسیار معلم 1 اخالقی(4

 بگذارند احترام هم به و کنند صحبت مودب یکدیگر

 گفت میزد داشت بدی حرف دوستش به موقع همان که آموزان دانش از یکی به 2

 نمود مطلب خواندن به شروع شرمزده و شد ساکت بالفاصله آموز دانش . بخواند

 کند می تدریس کیانا اکنون : گفت ایشان که داشت سوال معلم از ها بچه از یکی 3

 بپرسید را سواالتتان و بگیرید اجازه باید او از و شماست معلم کیانا پس

 

 

 5نهایی گزارش

 (آیی هم گرد) کنفرانس روش ، تدریس نوین روش :تم

 تر راحت برای اکنون. بود (مشترک مضرب کوچکترین)م م ک حثمب به مربوط ریاضی تدریس اول ساعت

 به است مشترک که کدام هر دو آن مضارب بین از میکنیم استفاده م م ک از تفریق یا جمع اعمال شدن

 ضرب صورت به را کسر مخرج اینکه نیز دیگر تر ساده راه . مینویسیم مشترک مضرب کوچکترین عنوان

 برخی . کنند حل آنها تا میداد ها بچه به متفاوت های تمرین معلم بیشتر هیمتف برای   بنویسیم عدد دو

 به معلم ، بودهاست تر راحت آن که گفتند و داشتند (قدیمی روش) کسر دو ضرب به اصرار ها بچه از

 درباره فرمول داد اجازه تابلوبنویسد پای آورده در خودش که را فرمولی میخواسته قبل ی جلسه از که سارا

 از بعد معلم . داد توضیح آنها به دیگر مثالی با و دیگر باری معلم که نشدند متوجه برخی بود یابی الگو ی

 تمرین و آمد در صدا به تفریح زنگ هنگام همین در. ،آورد بود کتاب توضیح که درس ی نمونه توضیحات

 . شد رها کاره نیمه درس و ها

 اینصورت به را ریاضی های تمرین ی ادامه معلم داشتند لومع درس ها بچه که دوم ساعت در :دوم ساعت

 با را سؤال آوردکه می تابلو پای به داوطلبی صورت به را ها آن از یکی ها بچه توسط کردن حل از بعد که

 رسید نمی گوش به صدایی و سر و بود فرما حکم کالس در سکوت تمرینات حل هنگام و کند حل توضیح

 تقسیم یک درس توضیحات اتمام از بعد داد ادامه را درس تابلو پای در کسر دو متقسی نوشتن با معلم.

 انجام بود اختیارشان در که آچاری های برگه رادر تقسیم که خواست ها بچه از و نوشت تابلو پای دیگر
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 بچه از کمی تعداد «کند؟ حل را سؤال این تواند می کسی چه که»:پرسید ها بچه از معلم بعد و دهند

 گفت ها بچه از یکی به معلم بودند،باالخره ایستاده هم تعدادی و کردند بلند را دستشان(نفر 10حدود)ها

 کند؛ حل را سؤال که

 درس مبحث ( کیانا) آموزان دانش از یکی که بود قرار و داشتند علوم ساعت این ها بچه :سوم ساعت 

 مسلط کامال کیانا. بود آنها ویژگی و فلزات  ی درباره مبحث . دهد ارائه پاورپوینت کمک با را شده داده

 وسواالتی کرد می اضافه آن به توضیحاتی خودش و میکرد نفوذ کیانا تدریس حین در معلم داد می توضیح

 شد گفته کیانا توسط  فلزند که اجسامی از هایی فلز،مثال های ویژگی . پرسید می بیشتر یادگیری برای

 قرض وی از را دوستانش از یکی ی ،قمقمه فلز ویژگیهای برای دوستانش ایبر مطلب انداختن جا برای او

 فلزها پس . شود می قور گفتند همه ؟ افتد می اتفاقی چه بخورد زمین به قمقمه این اگر : گفت و گرفت

 صحبت چگالی ی درباره بعد . دهند می شکل تغییر میکنیم وارد ضربه آنها به وقتی یعنی پذیرند ضربه

 را اسید مبحث ادامه در کیانا .داد توضیح آن دیگر موارد و فرمول ی درباره کامل طور به علمم و شد

 آوردند می ها خانم صورت بر اسید با که وقته چند ناگوار اتفاقات ی درباره ها بچه برای و داد توضیح

 معلم از ها بچه زا یکی حین این در . داریم صنعتی و خوراکی اسید نوع دو که داشت اذعان و کرد صحبت

 اجازه باید او از و شماست معلم کیانا پس کند می تدریس کیانا اکنون : گفت ایشان که داشت سوال

 معده اسید : کرد اضافه معلم صنعتی و ها خوراکی اسید مطلب ادامه در . بپرسید را سواالتتان و بگیرید

 علتش . رویم می بین از بخوریم نمک جوهر اگر ولی است مفید غذا هضم برای و است نمک جوهر ما ی

 بدن برابر در آن از که است طوری معده محیط و است کم معده در نمک جوهر مقدار که است آن

  میکند مواظبت

 :5گزارش تفسیر تحلیل

 :روش تعریف: نوین تدریس روش

 روش در زیرا دارد، تفاوت سخنرانی روش با روش این است کنفرانس روش نوین تدریس انواع از یکی

 توسط اطالعات روش این در که حالی در است، آموزان دانش به اطالعات دادن مسئول معلم سخنرانی،

 چه تا آموزان دانش که کند مشخص تواند می روش این .گردد می ارائه و آوری جمع آموزان دانش

 ، کنفرانس در لممع نقش .آورد می وجود به یادگیری برای فعال موقعیت یک روش این .میدانند اندازه

 کنفرانس موضوع از انحراف به منجر که است مباحثاتی از جلوگیری و جلسه کردن اداره و هدایت صرفاً
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 دانش به روش این .دارد کاربرد مختلف سنین و دروس کلیه برای روش این .شود آن منطقی روال و

 این در .بخشند ارتقاء خودشان در را خودکنترلی و ریزی برنامه مدیریت، قدرت تا دهد می امکان آموزان

 نتیجه به در فعاالنه طور به و انتخاب موضوعی خود ی عالقه به توجه با توانند می آموزان دانش روش

 به چگونه که گیرند می یاد آموزان دانش روش این در اساس این بر  .نمایند شرکت موضوع آن رساندن

 دانش در نفس به اعتماد تقویت باعث روش این و ددهن انجام درس برای کاری ای مرحله و منظم طور

 باعث روش این نهایت در و است برقرار آموزشی صحیح رابطه معلم و آنها بین زیرا شود می آموزان

 و دیگران عقاید تحمل و امور انجام در تحمل و صبر کاری، انضباط مسئولیت، احساس همکاری، تقویت

 .شود می نآموزا دانش در پژوهش اساسی مهارتهای

 

 :خود نظر

 طور به قبل از دهد ارائه را مبحثی بخواهد اینکه آموزبرای دانش که اینست روش این های مزیت از

 رفتن باال باعث امر این که میکند پیدا موضوع آن ی درباره زیادی اطالعات و کند مطالعه را آن کامل

 تدریس دوستانشان از یکی وقتی را مطلب آموزان دانش اینکه دیگر و . گردد می آموز دانش علم و فهم

 قدرت رفتن یاال به میتوان موارد دیگر از ، دهند می گوش وی به کامال و کنند می بیشتری دقت میکند

 کار ارزش و بودن مهم به آموز دانش طور همین و . کرد اشاره آموز دانش نفس به اعتماد و وری سخن

 را مطالب مسلط بسیار داشت عهده بر را علوم درس ارائه که کیانا گزارش این در . برد می پی معلمی

 این و میشد ارائه برای داوطلب هایش درس برای اکثرا او شدم دار خبر من که آنگونه و کرد می ادا

 . است گذاشته تاثسر وی علمی بار و کنجکاوی طور همین و وی نفس به اعتماد و بیان در کامال مساله

 با و خالق آموزانی دانش آن یاری با بتوان تا شود ارائه ها کالس در باید حتما روش این من پیشنهاد به

  دهیم پرورش جامعه برای سخنور طور همین نفسو به اعتماد

  :تاریخ پنجم :جلسه  :راهنما معلم نام مدرسه نام
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

 با بتوانم و گردم آشنا جدید و نوین تدریس های شیوه اب دارم انتظار

 کنم استفاده ایشان تجربیات از و نموده برقرار خوبی ی رابطه معلم

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 
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 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 درس معلم که کردم بینی پیش

  بدهد

 دبیر ریاضی معلم اینکه به توجه با

 نتظارا باشند می نیز دبیرستان

 باال علمی سطح در را مطالب دارم

 همین و کند تدریس ها بچه به

 دانش به کسر تدریس برای طور

 روزمره زندگی با را مطلب آموزان

  کند مرتبط آنها

 انتظار که همانطور

 درس معلم میرفت

 به آن از پس و دادند

 های تمرین حل

 قبل مبحث از مانده

 سطح پرداختند

 ایشان دادن درس

 بود قوی و باال بسیار

 اینکه به توجه با که

 در نیز آموزان دانش

 بسیار یادگیری امر

 هستند کوش یخت

  بود جا به بسیار

 روش فنون و اصول طبق بر من

 اساتید از چیزهاییکه و تدریس

 چنین معلم از گرفتم یاد ارجمند

 به هم معلم که داشتم انتظاری

 همینطور و باال علمی بار دلیل

 خوبیاز به آموزان نشدا با آشنایی

 زیادی چیزهای و برآمدند آن پس

 آموختند من به

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 علوم ارائه ها بچه از یکی احتماال

 باشد داشته

 انتظارم خالف بر

  را ساعت این معلم

 درس به اختصاص

 دادند ریاضی

 مانده باقی وتمرینات

 حل را کتاب از

 .کردند

 بود برخوردار زیادی صبر از معلم

 یک اگر تمرین حل هنگام در و

 متوجه را سوال یک آموز دانش

 داد می توضیح بار چند شد نمی

 کند اعالم آموز دانش که زمانی تا

 آن ببیند اگر و است شده متوجه

 فهم قابل آموز دانش برای روش

 دیگر روشی از را آن نیست

 داد می توضیح

 ساعت

 سوم

 (علوم)

 یا بدهد جدید درس معلم اینکه

 بیشتر قبل مبحث ی بارهدر

 دهد توضیح

 ساعت گرفتن بدلیل

 قبل زنگ در علوم

 به آموز دانش ارائه

 موکول ساعت این

 تسلط با وی و شد

 حائز و مفید بسیار کنفرانس روش

 باید معلمان و باشد می اهمیت

 به خود تدریس رد را روش این

 بهتر آموزانی دانش تا گیرند کار

 تربیت اجتماع و جامعه برای
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 اختبار با و کامل

 سوی از که کامل

 بود شده داده معلم

 دادن توضیح به

 پرداخت

 .کنند

 : راهنما معلم هایتوصیه

 و خوب بیان باشی خوبی معلم خواهی می اگر اینکه و ایت معلم برای مهمی امر زیاد مطالعه داشتن

 باشم داشته باید شیوایی

 

 : راهنما استاد هایتوصیه

 وهمچنین خویش ی حرفه در آن کارگیری به و معلمان تجربیات و ها کالس از استفاده

 مدرسه و کالس سر وقایع از برداری یادداشت

 

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 و ادب داشتن

 با به معلم نزاکت

 بچه بودن ادب

 نقش بسیار ها

  دارد

 معلم علمی بار

 موثر تدریس در

 بسیار وی

 دارد اهمیت

 :آموختم چهآن

 اجتماعی در خوبی روش بسیار تدریس در آموزان دانش خود از استفاده

 منزوی و خجالتی کودکان برای مخصوصا دارد بیانشان قدرت و آنها شدن

 شکیبا آنها به مطالب آموختن و آموزان دانش سواالت به پاسخگویی در

 دهم توضیح ها آن به صبر و دقت با را چیز همه و باشم

 باشم داشته تدریس از فبل زیاد مطالعه

 

 

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 است؟ مناسب ابتدایی دوران به باالتر پایه از معلم انتقال آیا-1

 ؟ است مفید ها درس ی همه برای کنفرانس روش آیا-2

 بتوان که فعالی تدریس روش است سخنرانی شبیه که کنفرانس روش از قیر به آیا-3

 دارید؟ اغسر داد انجام آموز دانش توسط
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  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 

 

 

 

 6 گزارش

  :کارورز دانشجوی                            :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

   اخالقی :4کد        ارزشیابی:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 11/08/95 شنبه سه

 

 و شدیم بیدار خواب از همیشه از تر زود ها هشنب سه معمول طبق شنبه روزسه صبح: اول ساعت

 گرم که شدم معاون و مدیر و معلمان متوجه مدرسه دفتر به ورود با ، رسیدیم مدرسه به 7:50ساعت

 را ما سالم جواب لبخند با نیز آنان و کردیم سالم آنها به شدند ما حضور متوجه وقتی بودند هم با صحبت
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 چند از بعد برویم، کالس به هم با که شدم راهنما معلم حضور منتظر وسایلمان گذاشتن از بعد دادند،

 کالس به ما ورود با رفتیم کالس سمت به ایشان با گرمی پرسی احوال از بعد آمدند راهنمایم معلم دقیقه

 قرار که ریاضی های تمرین خواست ها بچه از معلم شدند بلند احتراممان به همیشه عادت طبق ها بچه

 مدام و شدند مضطرب ها بچه از نفر 3یا  2کند، چک را آنها تا بگذارند میز روی را کنند حل نهخا در بود

 بیاورد را کتابش است کرده فراموش که گفت معلم به ها بچه از یکی .میگشتند کتابشان دنبال کیفشان در

 مدرسه کیف قبل شب از شما مگر اید کرده فراموش را دفترتان و کتاب چطور»:گفت و شد عصبانی معلم

 بعد«. برود مدرسه دفتر به باید کند فراموش را وسایلش دیگر بار یک کسی کنیداگر نمی آماده را تان

 کنند حل را ها تمرین و بیایند تخته پای تا میزد صدا کالسی دفتر روی از ترتیب به را ها بچه معلم

 برابر و شده ساده ساده کسر خود با اینکه به دادن تشخیص و بود معکوس های کسر به مربوط تمرین.

 کردن ساده با میتوانیم ما ولی نیستند هم شبیه ظاهری لحاظ از موارد بعضی در ها کسر  .شد خواهد یک

 بچه از تا دو بود، آن معکوس نوشتن و کسرها به مربوط که بعد تمرین برای  .کنیم یکدیگر شبیه را دو آن

 . گذاشتند مساوی عالمت اشتباه به کسرها بین هل بچه .کرد لح یکی را ردیف هر و آمدند تخته پای ها

 اشتباهشان  :افزود ادامه در و دهم می اضافه ی نمره بگوید را ها آن اشتباه یکی اگر گفت ها بچه به معلم

 توانست زینب تنها متفاوت های پاسخ بیان و دقیقه چند از بعد .دهید تشخیص باید و است فاحش خیلی

 با ها شکل بندی قسمت ی درباره بعدی تمرین .گذاشت مثبت او برای معلم ،که هدبد صحیح پاسخ

 در نیز معلم ، بودند دوخته چشم معلم دهان و تخته به نامفهوم ها بچه .  هاست آن کسر از استفاده

 دیبع فعالیت برای . کند متوجه را ها آن تا داد توضیح ها بچه برای بارها و ها بار حالت این با مواجه

 مشغول کردن حل حین در ها بچه ؟خیر یا اند شده متوجه ببیند تا داد فرصت ها آن به ابتدا معلم

 پای بود کالس در نها آ چیدمان اساس بر که همیشه تربتیب به ها بچه آن از بعد و شدند معلم با صحبت

 و آرامی نا جز خاصی ررفتا و رفتند پیش ساعت آخر تا روال همین با ها تمرین حل از پس  .آمدند تخته

 . نشد مشاهده بود صبح اول از که ها بچه پچ پچ

 خیلی امروز ها بچه . شد داده توضیح معلم توسط داشتند اشکال ها بچه که تمرین یک ابتدا :دوم ساعت

 از شما :گفت بود داده تذکر ها آن به بار چند روز طی در که معلم نداشتند قرار و آرام و بودند شلوغ

 اما خندیدند و گذاشتند تعریف حساب روی را آن ابتدا در ها بچه . هستید من های کالس ترین شیطون

 این خانم :گفت زرنگ و درسخوان های بچه از یکی  . بکشید خجالت باید ندارد خنده :گفت بلند معلم

 همه زا ببندید جمع چشم یه با رو همه و ببینید شیطون و شر چشم به را ما ی همه که نیست درست

 و گویند می بد پنجم کالس های بچه جلوی ما از که هستند(امال و انشا و فارسی دبیر) ...........خانم بدتر
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 پشت داری تو نیست درست کارت این : گفت معلم . بزنند درشت و زشت حرف ما به بیایند هم ها آن

 میان در ایشان با رو در رو توانی می داری ایشان از ناراحتی و حرف اگر کنی می غیبت معلمت سر

 می را ما غیبت و گویند می بد پنجم کالس سر ما سر پشت ایشان چطور پس :گفت آموز دانش . بگذارید

 ی شایسته اصال این زنند می کوفت سر ما به و میکنند مقایسه ها پنجمی با را ما همیشه اینکه و کنند

 ی شایسته و خوب رفتار کالسمان از نفر ندچ بد کارهای کردن بازگو جای به باید ایشان نیست معلم یک

 معلم . بزنند سرکوفت ما به مدام اینکه نه گردند ما در آن تقویت باعث تا کنند بازگو را ها بچه بیشتر

 چون بدانم هم خواهم نمی و است افتاده..................خانم و شما کالس سر اتفاقاتی چه دانم نمی من گفت

 عنوان به ما که است این است خودمان کالس به مربوط و دانم می که چیزی تنها اما نیست مربوط من به

 و هستیم مسئول یکدیگر رفتار به نسبت زیاد اشتراک نقاط و هدف یک داشتن با کشتی یک مسافران

 در همگی باید شما گذارد نمی تاثیر من بر و نیست مربوط من به کالسیمان هم زشت کار کنیم فکر نباید

 مدرسه ی نمونه الگوهای عنوان به تا باشید کالستان جمعی رفتار آن از پس و خود ررفتا مواظب ابتدا

 آوردند در را خود کارهای کتاب ها بچه بحث ی خاتمه از پس. بشوید دارم انتظار شما از من که همانگونه

 سر در ترتیب به آموزان دانش که صورت این به  .شدند معلم از خود اشکاالت پرسیدن به شروع و

  کرد می حل و توضیح همه برای تخته پای معلم و خوانند می بلند را سوال و نشسته جاهایشان

 کالس وارد داشت دست در نیز برگه که خود مهربان ی چهره با معمولی خیلی دولتیان خانم :سوم ساعت

 برای وقت معلم از نیز ها بچه و کنند جمع را علومشان کتاب و دفتر که خواست نیز ها بچه از و شد

 امتحان های برگه معلم که نکشید طولی و آید می کم امتحان برای وقت گفت معلم اما خواستند مطالعه

 معلم که پرسیدند سؤال مورد چند ها بچه میدادندو امتحان ها بچه دقیقه 45مدت به و  داد ها بچه به را

 سؤال این اگر خانم گفت و پرسید لسؤا معلم از ثنا که بود امتحان پایان در و داد می توضیح برایشان

 .کرد تأیید را ثنا سؤال بودن درست  معلم خانم میدهم شما به را برگه باشد درست

 و کردند رضایت اعالم ها بچه بیشتر و بود چطور امتحان که پرسید ها بچه از معلم سوم ساعت ادامه در

 را کمی تعداد و داد پاسخ کیانا را علوم االتسؤ وبیشتر داد پاسخ ها بچه کمک با را علوم سؤاالت معلم بعد

 ساعت از دقایقی کردم حس اینجا در من را کیانا به نسبت معلم تبعیض نوعی و دادند پاسخ ها بچه بقیه

 دوستانم همراه به و کردم ترک ها بچه و معلم از خداحافظی با را کالس دلیل همین به بود گذشته دوازده

  .رساندیم دانشگاه هب را خود تاکسی ی وسیله به

 جمالت کد
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 و بیایند تخته پای تا میزد صدا کالسی دفتر روی از ترتیب به را ها بچه معلم 1 آموزشی(1

 کنند حل را ها تمرین

 با مواجه در نیز معلم ، بودند دوخته چشم معلم دهان و تخته به نامفهوم ها بچه 2

 کند متوجه را ها آن ات داد توضیح ها بچه برای بارها و ها بار حالت این

 معلم و خوانند می بلند را سوال و نشسته جاهایشان سر در ترتیب به آموزان دانش 3

 کرد می حل و توضیح همه برای تخته پای

 سالم جواب لبخند با نیز آنان و کردیم سالم آنها به شدند ما حضور متوجه وقتی 1 تعاملی(2

 دادند، را ما

 با رفتیم کالس سمت به ایشان با گرمی پرسی احوال از بعد آمدند راهنمایم معلم 2

 شدند بلند احتراممان به همیشه عادت طبق ها بچه کالس به ما ورود

 شدند معلم با صحبت مشغول کردن حل حین در ها بچه3

 نشد مشاهده بود صبح اول از که ها بچه پچ پچ و آرامی نا جز خاصی رفتار 4

 چند روز طی در که معلم نداشتند قرار و آرام و ندبود شلوغ خیلی امروز ها بچه .5

 هستید من های کالس ترین شیطون از شما :گفت بود داده تذکر ها آن به بار

 کردم ترک ها بچه و معلم از خداحافظی با را کالس دلیل 6

 روی را کنند حل خانه در بود قرار که ریاضی های تمرین خواست ها بچه از معلم 1 ارزیابی(3

 کند چک را آنها تا بگذارند میز

 دهم می اضافه ی نمره بگوید را ها آن اشتباه یکی اگر گفت ها بچه به معلم 2

 خیر یا اند شده متوجه ببیند تا داد فرصت ها آن به ابتدا معلم3

 امتحان برای وقت گفت معلم اما خواستند مطالعه برای وقت معلم از نیز ها بچه و4

 به و  داد ها بچه به را امتحان های برگه معلم که نکشید طولی و آید می کم

 میدادند امتحان ها بچه دقیقه 45مدت

 از شما مگر اید کرده فراموش را دفترتان و کتاب چطور»:گفت و شد عصبانی معلم 1 اخالقی(4
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 را وسایلش دیگر بار یک کسی کنیداگر نمی آماده را تان مدرسه کیف قبل شب

 «.برود مدرسه دفتر به باید کند فراموش

 را ما ی همه که نیست درست این خانم :گفت زرنگ و درسخوان های بچه از یکی 2

 خانم بدتر همه از ببندید جمع چشم یه با رو همه و ببینید شیطون و شر چشم به

 بد پنجم کالس های بچه جلوی ما از که هستند(امال و انشا و فارسی دبیر) مختاری

 . بزنند درشت و زشت حرف ما به دبیاین هم ها آن و گویند می

 کنی می غیبت معلمت سر پشت داری تو نیست درست کارت این : گفت معلم 3

 . بگذارید میان در ایشان با رو در رو توانی می داری ایشان از ناراحتی و حرف اگر

 و گویند می بد پنجم کالس سر ما سر پشت ایشان چطور پس :گفت آموز دانش4

 سر ما به و میکنند مقایسه ها پنجمی با را ما همیشه اینکه و ندکن می را ما غیبت

 کردن بازگو جای به باید ایشان نیست معلم یک ی شایسته اصال این زنند می کوفت

 کنند بازگو را ها بچه بیشتر ی شایسته و خوب رفتار کالسمان از نفر چند بد کارهای

 بزنند سرکوفت ما به مدام اینکه نه گردند ما در آن تقویت باعث تا

 و است افتاده مختاری خانم و شما کالس سر اتفاقاتی چه دانم نمی من گفت معلم5

 مربوط و دانم می که چیزی تنها اما نیست مربوط من به چون بدانم هم خواهم نمی

 یک داشتن با کشتی یک مسافران عنوان به ما که است این است خودمان کالس به

 کنیم فکر نباید و هستیم مسئول یکدیگر رفتار به سبتن زیاد اشتراک نقاط و هدف

 باید شما گذارد نمی تاثیر من بر و نیست مربوط من به کالسیمان هم زشت کار

 به تا باشید کالستان جمعی رفتار آن از پس و خود رفتار مواظب ابتدا در همگی

 یدبشو دارم انتظار شما از من که همانگونه مدرسه ی نمونه الگوهای عنوان

 و دادند پاسخ ها بچه بقیه را کمی تعداد و داد پاسخ کیانا را علوم سؤاالت وبیشتر 6

 کردم حس اینجا در من را کیانا به نسبت معلم تبعیض نوعی

 

  6نهایی گزارش

 آموزان دانش بر رفتازی و اخالقی لحاظ از معلم الگویی نقش :تم
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 بگذارند میز روی را کنند حل خانه در بود قرار که ریاضی های تمرین خواست ها بچه از معلم:اول ساعت

 و بیایند تخته پای تا میزد صدا کالسی دفتر روی از ترتیب به را ها بچه معلم بعد کند، چک را آنها تا

 و کسرها به مربوط که بعد تمرین برای . بود معکوس های کسر به مربوط تمرین. کنند حل را ها تمرین

 کسرها بین هل بچه .کرد حل یکی را ردیف هر و آمدند تخته پای ها بچه از تا دو بود، آن معکوس نوشتن

 اضافه ی نمره بگوید را ها آن اشتباه یکی اگر گفت ها بچه به معلم . گذاشتند مساوی عالمت اشتباه به

 ی درباره بعدی تمرین .گذاشت مثبت او برای معلم ،که بدهد صحیح پاسخ توانست زینب ،تنها دهم می

 دوخته چشم معلم دهان و تخته به نامفهوم ها بچه .  هاست آن کسر از استفاده با ها شکل بندی تقسم

 . کند متوجه را ها آن تا داد توضیح ها بچه برای بارها و ها بار حالت این با مواجه در نیز معلم ، بودند

 جز خاصی رفتار ادامه خیردر یا اند شده متوجه ببیند تا داد فرصت ها آن به ابتدا معلم بعدی فعالیت برای

 . نشد مشاهده بود صبح اول از که ها بچه پچ پچ و آرامی نا

 ها آن به بار چند روز طی در که معلم نداشتند قرار و آرام و بودند شلوغ خیلی امروز ها بچه .دوم ساعت

 حساب روی را آن ابتدا در ها بچه . هستید من های کالس ترین شیطون از شما :گفت بود داده تذکر

 های بچه از یکی  . بکشید خجالت باید ندارد خنده :گفت بلند معلم اما خندیدند و گذاشتند تعریف

 رو همه و ببینید شیطون و شر چشم به را ما ی همه که نیست درست این خانم :گفت زرنگ و درسخوان

 بچه جلوی ما از که هستند(مالا و انشا و فارسی دبیر)................. خانم بدتر همه از ببندید جمع چشم یه با

 این : گفت معلم . بزنند درشت و زشت حرف ما به بیایند هم ها آن و گویند می بد پنجم کالس های

 می داری ایشان از ناراحتی و حرف اگر کنی می غیبت معلمت سر پشت داری تو نیست درست کارت

 کالس سر ما سر پشت ایشان چطور پس :گفت آموز دانش . بگذارید میان در ایشان با رو در رو توانی

 سر ما به و میکنند مقایسه ها پنجمی با را ما همیشه اینکه و کنند می را ما غیبت و گویند می بد پنجم

 نفر چند بد کارهای کردن بازگو جای به باید ایشان نیست معلم یک ی شایسته اصال این زنند می کوفت

 اینکه نه گردند ما در آن تقویت باعث تا کنند بازگو را ها بچه بیشتر ی شایسته و خوب رفتار کالسمان از

 افتاده ..............خانم و شما کالس سر اتفاقاتی چه دانم نمی من گفت معلم . بزنند سرکوفت ما به مدام

 کالس به مربوط و دانم می که چیزی تنها اما نیست مربوط من به چون بدانم هم خواهم نمی و است

 زیاد اشتراک نقاط و هدف یک داشتن با کشتی یک مسافران عنوان به ما که است این است خودمان

 بر و نیست مربوط من به کالسیمان هم زشت کار کنیم فکر نباید و هستیم مسئول یکدیگر رفتار به نسبت

 باشید کالستان جمعی رفتار آن از پس و خود رفتار مواظب ابتدا در همگی باید شما گذارد نمی تاثیر من
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 بحث ی خاتمه از پس. بشوید دارم انتظار شما از من که همانگونه مدرسه ی نمونه الگوهای عنوان به تا

  آوردند در را خود کارهای کتاب ها بچه

 برگه معلم که نکشید طولی و کنند جمع را علومشان کتاب و دفتر که خواست نیز ها بچه از  :سوم ساعت

 از معلم سوم ساعت ادامه در . میدادند امتحان ها بچه دقیقه 45مدت به و  داد ها بچه به را امتحان های

 با را علوم سؤاالت معلم بعد و کردند رضایت اعالم ها بچه بیشتر و بود چطور امتحان که پرسید ها بچه

  داد پاسخ ها بچه کمک

  :6 گزارش تفسیر و تحلیل

 :معلم الگویی نقش به توجه

 امر در اخالق الگوی عنوانبه معلم نقش اسالمی اندیشمندان دگاهدی در چنینهم و روایات و آیات در 

 افراد و دارد وجود فراوانی هاینقش آموزشی هاینهاد در .دارد ایهویژ جایگاه و شده مطرح آموزش

به این و دارد خاص ایهجلو معلم نقش میان این در اما هستند تربیت و تعلیم در اندرکاردست زیادی

 تنها معلم .سازدمی برقرار شاگردان با آموزش جریان در معلم که است رودررویی و نزدیک طارتبا دلیل

 به نسبت تواندنمی که است بانفوذ الگویی بلکه نیست دانش و علمی معلومات انتقال برای آموزگار یک

 و اخالق عواق در و اوست خود از فراتر اخالقیاتش یمحدوده چون باشد، تفاوتبی خویش اخالقی اصول

 همین از .داشت خواهد اثر شاگردان بر کالمش و سخن از تربیش مراتب به آموزش جریان در معلم عمل

 جاستاین .دانندمی مؤثر بسیار را معلم نقش خود پذیریشخصیت در شاگردان موارد از بسیاری در رو،

 او از و داده قرار خویش یلوحهسر را او شاگرد و افتدمی اتفاق شاگرد درون در معلم از الگوسازی که

 یک شاگرد با معلم یرابطه اسالم دیدگاه از که گفت توانمی مطالب این به توجه با .گیردمی سرمشق

 اصول به بودن پایبند با معلم یک است ارتباط در کودک جان و روح با معلم چون است، معنوی یرابطه

 یجامعه به را خدمت ترینبزرگ تواندمی اوست یعهده بر که آموزشی روند و جریان در اخالق ضوابط و

 .کند عرضه خویش

 :خود نظر

 من نظر به  .است نیز رفتار و اخالق ی آموزنده بلکه است آموزان دانش به علم ی آموزنده تنها نه معلم

 را آنان رفتارهای و کنند می برداری الگو خود معلم از همه از بیشتر شوند می مدرسه وارد وقتی کودکان

 دانش بر تاثیری چه معلمان از یکی رفتار که شد مشاهده گزارش این در  .دهند می قرار خود مشق سر
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 و دهند می تطبیق معلم غلط رفتار با (کردن غیبت )خود غلط رفتار ها آن که آنجایی تا گذاشته آموزان

 ناخواسته یا خواسته معلمان متاسفانه  .ندهیم انجام ما چرا دهد می انجام معلم وفتی که گویند می

 .میگردد نهادینه فرد در رفتار آن و شود می فرد زندگی بر بدی بسیار تاثیر باعث که میکنند رفتارهایی

 و برخوردارند باالیی فهم از ششم خصوص به آموزان دانش و است اخالقی نکات از سرشار گزارش این

 همه سر بر نفر چند بد رفتار گفت آموز دانش اینکه و نمود قانع بینانه کوته دالیل با را ها آن نمیتوان

 درجه در باید معلم من نظر از است مهم امری نیز شود نمی توجهی خوب رفتار به ولی شود می زده

 اگر و نشود عادی آن ی درباره اخطار آموز دانش برای تا کند پوشی چشم آموز دانش زشت رفتار از اول

 و بگذاریم میان در آموز دانش با درست روشی با را موضوع سرزنش و حقیرت از بدور گردید تکرار مجددا

 ی درجه در آموز دانش خود تا گردد تقدیر و تشویق است بهتر خوب و شایسته رفتارهای برای همچنین

 به و دهند قرار الگو را رفتار آن آموزان دانش دیگر دوم درجه در و کند تقویت خود در را رفتار آن اول

 .کنند لعم آن

 :جلسه راهنما معلم نام :مدرسه نام

 ششم

  :تاریخ
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 چالش)هدف

 کارورز (ذهنی

  کنم بررسی را آموز دانش و معلم رفتار  دارم انتظار

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 اساس بر و بود ریاضی ساعت

 معلم داشتم انتظار قبلی اتمشاهد

  کند حل را ها تمرین یا دهد درس

 به مربوط های تمرین

 دانش توسط ها کسر

 معلم نظارت و آموزان

 از قسمتی و شد حل

 سطح در جدید درس

 . شد تدریس  باال

 و انرژی از قسمتی

 آرام صرف معلم وقت

 دانش داشتن نگه

 است بهتر تمرینات حل برای

 استفاده متفاوت ایه روش از

 ایجاد کالس در تنوع تا شود

 .گردد

 کامال معلم تدریس طریقه

 به است علمی و تخصصی

 را آموزان دانش إهن که طوری

 کشد می چالش به
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 شد آموزان

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 مبحث تدریس یا تمرینات حل

 جدید

 حل هنگام در

 ها همه هم تمرینات

 معلم که شد زیاد

 بچه که گشت ناراحت

 و گفتند را علت ها

 و جالب های صحبات

 و معلم بین اخالقی

 شکل آموزان دانش

 گرفت

 آن غیبت برابر در معلم رفتار

 به بسیار معلمشان دیگر از ها

 بدانیم اگر اینکه و . بود جا

 معلمان ما سخن یا حرف یک

 دانش رشد روند بر تاثیری چه

 خود بر تر بیش دارد آموزان

 شویم می دقیق

 ساعت

 سوم

 (علوم)

 گذشته مبحث بود علوم ساعت

 گردد ارزیابی معلم توسط

 و جدیت با معلم

 تصمیمش در قاطعیت

 ماند امتحان به مربوط

 تا خواست ها آن از و

 امتحان برای آماده

 امتحان از پس شوندو

 ی درباره را آنان نظر

 پرسید سواالت سطح

 پاسخگویی مشغول و

 دانش کمک با سواالت

 گردید آموزان

 تصمیمش در واریاست با معلم

 به را سخنش و ارزیابی اهمیت

 و داد نشان آموزان دانش

 ی درباره معلم رفتار همچنین

 آموز دانش یک تنها پاسخگویی

 به مطلوب و خوشایند چندان

 رسید نمی نظر

 داشته آموز دانش با را معلم یک شان در و شایسته و درست رفتار  : راهنما معلم هایتوصیه

 باش

 

 کرد خواهی رفتار چگونه و شوی خواهی می معلمی چگونه  : راهنما استاد یهاتوصیه
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 : کارورز دیدگاه /تأمالت

 به معلم است شایسته

 و بزرگترین عنوان

 دانش الگوی مهمترین

 داشته درستی رفتار آموز

 را سخنانش و باشد

 بگوید فکر با و سنجیده

 نیاورد بار به پشیمانی تا

 :آموختم چهآن

 معلمی ابهت آورنده وجود به عوامل از سخن و رفتار در قاطعیت

 با من که بدانم و باشم واقف شغلم اهمیت به باید اینکه و است

 دارم عهده بر را زیادی آموزان دانش تربیت سخنم و رفتار

 

 

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 است؟ خوب شاگرد و معلم بین زیاد صمیمیت آیا

 کرد؟ ابداع توان می ریاضی تمرین حل برای عیمتنو های روش آیا

 است؟ آموز دانش الگوی ترین مهم عنوان به معلم چرا

 تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد
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 7 گزارش

 

  رزکارو دانشجوی                                    :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

 دانش به معلم توجه :4کد            تدریس روش:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

         آموز

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 18/08/95 شنبه سه

 

 راهی …………… ی مدرسه سمت به خواب از شدن بیدار با ها شنبه سه قرار طبق :اول ساعت

 ما با همزمان نیز دیگر آموزان دانش از نفر سه دو .رسیدیم مدرسه به که بود  7:40ساعت در شدیم

 با  .دادیم را آنها سالم جواب خوشرویی با نیز ما و کردند سالم و زدند لبخند ما به وشحالیخ با .رسیدند

 با هم من ایستاد من احترام به و دیدم را بود دفتر در نزدیک که را راهنمایم معلم مدرسه دفتر به ورود

 خانم معمول طبق و بود نیامده مدرسه به هنوز مدیر خانم کردم قدردانی لطفشان از تشکر و احوالپرسی

 کالس وارد  معلم خانم با همراه آن از بعد گفت آمد خوش و کرد  سالم ما به لبخند با و گرمی به  ناظم

 ها بچه با داشت لب بر لبخند همیشه مثل که معلم خانم و ایستادند احترامش بود،به همهمه کالس شدیم

 او کند شروع را ریاضی درس. داد قرار زمی روی را دستیش کیف جمله از وسایلش و کرد پرسی احوال

 دادن توضیح و کردن حل به شروع و نوشت تخته روی ساده تقسیم یک اعشاری تقسیم درس شروع برای

 ها بچه از معلم و کرد مشخص را... و قسمت وخارج منده باقی جمله از تقسیم مختلف های قسمت و کرد

 تقسیم امتحان معلم ی اجازه با و کرد بلند را دستش ها بچه از یکی بگویند را تقسیم امتحان که خواست
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 بچه برای نوشت می سوال که طور همین معلم. کرد تشویق و گفت آفرین با را او معلم و  داد توضیح را

 صدای که ها بچه از یکی رفت می اعشاری تقسیم سمت به و میکرد تر سخت را سواالت کنند حل که ها

 بعد و نشنید معلم بود صدا و سر کمی کالس چون ولی است نشده وجهمت را سوال گفت داشت آرامی

 و کنند حل را اعشاری تقسیم نمرینات و کنند باز را درسیشان های کتاب که گفت ها بچه به معلم

 به کالس از معلم شدن خارج از بعد آمد در صدا به زنگ که بود حین همین در بپرسند را سواالتشان

 ی اندازه به فقط مدرسه دفتر چون نکردم قبول من اما برویم مدرسه دفتر به که دکردن  تعارف من همراه

 .بمانم آموزان دانش کنار خواستم می و جاداشت ها معلم

 آماده که شعری آموزان دانش از یکی معلم اجازه با بود ریاضی زنگ که بعد زنگ ابتدای در :دوم ساعت

 به جالباسی نصب برای مدرسه خدمتکار شعر خواندن حین در میزدند دست ها وبچه خواند را بود کرده

 را دیتا معلم و زدند دست ها بچه شعر پایان از پس شد مشغول خود کار به کالس گوشه ودر آمد کالس

 محور یک معلم ،ابتدا بود دوم نوع اعشاری تقسیم درس ؛موضوع کرد شروع را خود درس و کرد روشن

 یک به مثال چند زدن با معلم توضیح از بعد پرداخت محور 6روی بر یمتقس نوع این توضیح وبه کرد رسم

 کالس در  .کنند حل را آن وتمرینات کنند باز را خود کتاب تا خواست ها بچه از رسیدوسپس کلی نتیجه

 است کم امکاناتش و دارد کم را ها چیز بعضی شان مدرسه گفتند می ها بچه که شد امکانات از صحبت

 هم درس و اند کالس یک در ششم تا اول از که کنید فکر روستا های بچه آن به شما : گفت معلم که

 و نباشید ناشکر و است برخوردار خوبی امکانات از من نظر به شما ی مدرسه آن از غیر به دهند می گوش

 نشدا از یکی . سازید مربوط امکانات به را درس در کردن عمل ضعیف و کاری کم موقع هیچ نکنید سعی

 ترک آموزان دانش با توانسته زبان فارسی معلم که خواندیم پژوهش و کار درس در خانم :گفت آموزان

 ؟ گیرید می ای نتیجه چه داستان این از : گفت معلم . کند برقرار ارتباط پایه شش کالس یک در زبان

 : معلم . دهد می ادامه امکانات کمترین با درسشان به و است سخت بسیار شرایطشان اونا که :آموز دانش

 . زبانی هم نه است مهم همدلی که است آن درس این از اصلی هدف من نظرم به اما است درست بله

 فارسی معلم با و کنند برقرار ارتباط نتوانستند زبانشان ترک معلم با آن از قبل داستان آن در که دیدید

 . درآمد صدا به تفریح زنگ آنها اشکال عورف تمرین چند حل از بعد .شد برقرار ارتباط این زبان

 که را اچی پی کاغذ بودند گرفته یاد قبل سال در که اچ پی ی برگه کاربرد یادآوری با معلم :سوم ساعت

 صورتی به کاغذ رنگ و ریختند آن روی را آبلیمو و کردند آزمایش را بود کرده درست ها بچه از یکی

 به سفر) درس معلم بعد و دهد توضیح را آن ی تهیه طرز که تخواس آموز دانش از معلم و کرد تغییر
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 پرسیده سواالت آینده جلسه شد قرار و نوشتند ها بچه را سواالتش بود داده درس که را (زمین اعماق

 جلوی به دست به کتاب وی . داشت را درس همین ارائه ( ملیکا ) آموزان دانش از یکی ادامه در .شود

 روی زدن ضربه کتاب آزمایشات از یکی .کرد دادن توضیح به شروع کتاب اول ی صفحه از و آمد کالس

 بخاری روی گوشی ی ویبره توسط آزمایش که  .کنند حس را آن لرزش آموزان دانش تا است فلزی میز

 خواستند توضیح ی اجازه آموزان دانش از نفر چند چیه؟ زلزله  :پرسید ،ملیکا ارائه ادامه در .گشت انجام

 آتشفشانی مناطق در که بدانیم هم را این و است درست داد ادامه ملیکا  .بود درست هم وضیحاتشانت و

 راه زمین روی به میخواهند زمین زیر در موجود مذاب مواد که دلیل این به است تر بیش ها زلزله تعداد

 دلیل به ولی دارد ودوج آتشفشان هم اقیانوس زیر در.کنند می جا به جا را زمین ی پوسته و کنند پیدا

 کوه اصل در قوسی جزایر  .شود می سرد هم سریع و کند می فوران ،آرام دارد وجود آب آن روی اینکه

  .باشد می ها رفتگی فرو ها ناودیس و آمادگی باال ها تاقدیس  .اند شده سرد که هستند فشانی آتش های

 ی باره در آموزان دانش از یکی  .است شتربی نیز زلزله پس است خشکی از بیشتر دریایی پوسته تراکم

 و ،پرسید است آورده وجود به را لرزه زمین کانون و شده شکسته ی کره سنگ که کتاب تصویر یک

 از زلزله که جایی یعنی است زلزله کانون :دهنده ارائه عنوان به ملیکا جواب چیست؟ شکستگی این:گفت

 درباره توضیحاتی از بعد  .است خمیرکره در بیشتر ولی آید وجود به است ممکن جا هر ، شود می آغاز آن

 داد پایان را بحث ملیکا چگالی نظر از مختلف مواد مقایسه و لرزه زمین خرابی میزان و شدت و چگالی ی

  .بازگشتیم دانشگاه به دوستانم همراه شدموبه خارج کالس از من نیز دقیقه چند بعد .

 جمالت کد

 بلند را دستش ها بچه از یکی بگویند را تقسیم امتحان که خواست ها بچه از معلم 1 آموزشی(1

   داد توضیح را تقسیم امتحان معلم ی اجازه با و کرد

 نوشتند ها بچه را سواالتش بود داده درس که را (زمین اعماق به سفر) درس معلم بعد 2

 شود پرسیده سواالت آینده جلسه شد قرار و

 را آن لرزش آموزان دانش تا است فلزی میز روی زدن ضربه بکتا آزمایشات از یکی .3

 ارائه ادامه در .گشت انجام بخاری روی گوشی ی ویبره توسط آزمایش که . کنند حس

 و خواستند توضیح ی اجازه آموزان دانش از نفر چند چیه؟ زلزله : پرسید ،ملیکا

 بود درست هم توضیحاتشان

 لبخند ما به خوشحالی با. رسیدند ما با همزمان نیز دیگر زانآمو دانش از نفر سه دو1 تعاملی(2

  . دادیم را آنها سالم جواب خوشرویی با نیز ما و کردند سالم و زدند
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 من احترام به و دیدم را بود دفتر در نزدیک که را راهنمایم معلم مدرسه دفتر به ورود با2

  کردم قدردانی لطفشان از تشکر و احوالپرسی با هم من ایستاد

 گفت آمد خوش و کرد  سالم ما به لبخند با و گرمی به  ناظم خانم معمول طبق 3

 کرد پرسی احوال ها بچه با داشت لب بر لبخند همیشه مثل که معلم خانم 4

 برویم مدرسه دفتر به که کردند  تعارف من همراه به کالس از معلم شدن خارج از بعد 5

 نکردم قبول من اما

 و شده شکسته ی کره سنگ که کتاب تصویر یک ی باره در آموزان دانش از یکی 6

 جواب چیست؟ شکستگی این:گفت و ،پرسید است آورده وجود به را لرزه زمین کانون

 زلزله کانون :دهنده ارائه عنوان به ملیکا

 روش(3

 تدریس

 روی ساده تقسیم یک اعشاری تقسیم درس شروع برای او کند شروع را ریاضی درس 1

 از تقسیم مختلف های قسمت و کرد دادن توضیح و کردن حل به شروع و نوشت تهتخ

 کرد مشخص را... و قسمت وخارج منده باقی جمله

 توضیح وبه کرد رسم محور یک معلم ،ابتدا بود دوم نوع اعشاری تقسیم درس موضوع 2

 یک هب مثال چند زدن با معلم توضیح از بعد پرداخت محور6 روی بر تقسیم نوع این

 حل را آن وتمرینات کنند باز را خود کتاب تا خواست ها بچه از رسیدوسپس کلی نتیجه

 کنند

 اچی پی کاغذ بودند گرفته یاد قبل سال در که اچ پی ی برگه کاربرد یادآوری با معلم 3

 و ریختند آن روی را آبلیمو و کردند آزمایش را بود کرده درست ها بچه از یکی که را

 را آن ی تهیه طرز که خواست آموز دانش از معلم و کرد تغییر صورتی به کاغذ رنگ

 دهد توضیح

 به کتاب وی . داشت را درس همین ارائه ( ملیکا ) آموزان دانش از یکی ادامه در .4

 کرد دادن توضیح به شروع کتاب اول ی صفحه از و آمد کالس جلوی به دست

 توجه(4

 به معلم

 آموز دانش

 . کرد تشویق و گفت آفرین اب را او معلم  1

 چون ولی است نشده متوجه را سوال گفت داشت آرامی صدای که ها بچه از یکی 2

 نشنید معلم بود صدا و سر کمی کالس

 دست ها وبچه خواند را بود کرده آماده که شعری آموزان دانش از یکی معلم اجازه با 3

 میزدند
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 کم را ها چیز بعضی شان مدرسه گفتند می ها بچه که شد امکانات از صحبت کالس در4

 از که کنید فکر روستا های بچه آن به شما : گفت معلم که است کم امکاناتش و دارد

 شما ی مدرسه آن از غیر به دهند می گوش هم درس و اند کالس یک در ششم تا اول

 کم موقع هیچ نکنید سعی و نباشید ناشکر و است برخوردار خوبی امکانات از من نظر به

 سازید مربوط امکانات به را درس در کردن عمل ضعیف و کاری

 

 7 نهایی گزارش

 

 آموزان دانش یادگیری بر آموزشی کمک وسایل تاثیر :تم

 

 تخته روی ساده تقسیم یک اعشاری تقسیم درس شروع برای او کند شروع را ریاضی درس:اول ساعت

 وخارج منده باقی جمله از تقسیم مختلف های قسمت و کرد دادن توضیح و کردن حل به شروع و نوشت

 دستش ها بچه از یکی بگویند را تقسیم امتحان که خواست ها بچه از معلم و کرد مشخص را... و قسمت

 کرد تشویق و گفت آفرین با را او معلم و  داد توضیح را تقسیم امتحان معلم ی اجازه با و کرد بلند را

 سمت به و میکرد تر سخت را سواالت کنند حل که ها بچه برای نوشت می سوال که طور همین معلم.

 چون ولی است نشده متوجه را سوال گفت داشت آرامی صدای که ها بچه از یکی رفت می اعشاری تقسیم

  نشنید معلم بود صدا و سر کمی کالس

 کرد شروع را خود درس و کرد روشن را دیتا معلم و بود ریاضی زنگ که بعد زنگ ابتدای در :دوم ساعت

 مدرسه گفتند می ها بچه که شد امکانات از صحبت کالس در .بود دوم نوع اعشاری تقسیم درس ؛موضوع

 کنید فکر روستا های بچه آن به شما : گفت معلم که است کم امکاناتش و دارد کم را ها چیز بعضی شان

 من نظر به شما ی مدرسه آن از غیر به دهند می گوش هم درس و اند کالس یک در ششم تا اول از که

 کردن عمل ضعیف و کاری کم موقع هیچ نکنید سعی و نباشید ناشکر و است برخوردار خوبی امکانات از

 خواندیم پژوهش و کار درس در خانم :گفت آموزان دانش از یکی . سازید مربوط امکانات به را درس در

 معلم . کند برقرار ارتباط پایه شش کالس یک در زبان ترک آموزان دانش با توانسته زبان فارسی معلم که

 به و است سخت بسیار شرایطشان اونا که :آموز دانش ؟ گیرید می ای نتیجه چه داستان این از : گفت

 این از اصلی هدف من نظرم به اما است درست بله : معلم . دهد می ادامه امکانات کمترین با درسشان

 ترک معلم با آن از قبل داستان آن در که دیدید . زبانی هم نه است مهم همدلی که است آن درس
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 تمرین چند حل از بعد .شد برقرار ارتباط این زبان فارسی معلم با و کنند برقرار ارتباط نتوانستند زبانشان

 . درآمد صدا به تفریح زنگ آنها اشکال ورفع

 که را اچی پی کاغذ بودند گرفته یاد قبل سال در که اچ پی ی برگه کاربرد یادآوری با معلم :سوم ساعت

 صورتی به کاغذ رنگ و ریختند آن روی را آبلیمو و کردند آزمایش را بود کرده درست ها بچه از یکی

 به سفر) درس معلم بعد و دهد توضیح را آن ی تهیه طرز که خواست آموز دانش از معلم و کرد تغییر

 پرسیده سواالت آینده جلسه شد قرار و نوشتند ها بچه را سواالتش بود داده درس که را (زمین اعماق

 جلوی به دست به کتاب وی . داشت را درس همین ارائه ( ملیکا ) آموزان دانش از یکی ادامه در .شود

 یک ی باره در آموزان دانش از یکی .کرد دادن توضیح به شروع کتاب اول ی صفحه از و آمد کالس

 این:گفت و ،پرسید است آورده وجود به را لرزه زمین کانون و شده شکسته ی کره سنگ که کتاب تصویر

 است زلزله کانون :دهنده ارائه عنوان به ملیکا جواب چیست؟ شکستگی

 

 :7گزارش تفسیر و تحلیل

 آموزشی کمک وسایل

 حواس از گیری بهره با را یادگیری و کنند می خارج محض سخنرانی حالت از را آموزش وسایل این

 با را جدید های مهارت و رفتار اطالعات قادرند شاگردان شرایط این در سازند می ممکن و انآس مختلف

 انجام آنچه و آورم می خاطر به بینم می آنچه کنم می فراموش شنوم می آنچه .آورند بدست کامل درک

 آموزان نشدا برای درسی مطالب و ها گفته اموزشی امکانات و وسایل از استفاده با .آموزم می دهم می

 نکاتی وسایل با کار و مشاهده هنگام در آنها که افتد می اتفاق گاهی حتی شود می تر ملموس و تر عینی

 حواس از آنها که اندازه هر پس ماند می باقی ذهنشان در همیشه برای که کنند می کشف را ظریف و ریز

 معلم و شود می فعال بیشتر ذهنشان شود می شکوفا بیشتر خالقیتشان و استعداد بگیرند بهره بیشتر خود

 نیز خود روانی سالمت به روش این بکارگیری با معلم واقع ر د گیرد می بهتری نتیجه خود کار از نیز

 مورد آموزشی اهداف به راه ترین موثر و ترین کوتاه از دانش انفجار عصر در باید پس .است کرده کمک

 از شده ریزی برنامه و صحیح گیری بهره و بکارگیری با جز امر این تحقق که بدانیم باید و برسیم خود نظر

 .نیست مقدور اموزشی امکانات و وسایل

 :خود نظر

 این وجود است کارآمد بسیار موثر تدریس برای شد بررسی که همانطور آموزشی امکانات وحود من نظر از

 توان می ابزار از استفاده با که صورت بدین .گردد کاربردی و  فعال متنوع، تدریس میشود باعث امکانات
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 زندگی در عملی صورت به را یادگرفته مطالب بتواند آموز دانش و دهیم ارتباط قرد زندگی با را تدریس

 نکته یک . نمودند تحقیق  باره این در که است کسانی نظر با موافق نظرم اینحا تا . نماید استفاده خود

 و دیتا مثل آموزشی وسایل کمبود که است این کرد اشاره آن به گزارش در معلم و است مهم نظرم به که

 با بتواند باید خودش خالقیت با معلم. بزند صدمه آموزان دانش یادگیری روند به نباید ....و هوشمند تخته

 کنار در را آموزشی کمک وسایل و باشد داشته آموزان دانش برای را تدریس بهترین امکانات کمترین

 . کند درست سادگی هب خودش تدریس

 

 

  :تاریخ هفتم :جلسه  :راهنما معلم نام :مدرسه نام

18/08/  5 
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

  ببرم پی معلمان و مدرسه ی درباره آموزان دانش تفکر چگونگی به

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 جدید درس معلم داشتم رانتظا 

 کند حل را آن تمرینات و دهد

 را جدید درس معلم

 از هایی تمرین و داد

 سخت تا آسان سطح

 و کردند حل برایشان

 به آن حین در

 آموزان دانش سواالت

 شد مس داده پاسخ

 آنان از نیز معلم و

 پرسیدند می سواالتی

 طوالنی دلیل به . 

 ساعت این بودن

 حل برای زیادی وقت

 ماند کتاب تمرینات

 برای تمرینات حل طریقه

 دشوار به آسان از درس یادگیری

 دانش چون بود خوب بسیار

 را مطلب ساده درمسائل آموزان

 دشوار مسائل در و گیرند می یاد

 به متفاوت مسائل در را آن کاربرد

 در باید معلم . برند می کار

 دانش به حواسش  تدریس گامهن

 سوالی اگر اینکه و باشد آموزان

 . دهند پاسخ آن به داشتند
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 نحو به معلم که

 زمان این از احسنت

 بردند بهره

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 قبل جلسات مانند داشتم انتظار

 کند حل تمرین

 را مبحث ادامه معلم

 مانند و کرد تدریس

 مقداری پیش ساعت

 را آن تمرینات از

 صحبت. کرد حل

 دانش و معلم بین

 آن گلگی و آموزان

 وسایل کمبود از ها

 به نسبت مدرسه

 و دیگر مدارس

 سخن با آنها توجیه

 معلم

 زیاد خیلی ریاضی تدریس ساعت

 همه این روز یک برای و بود

 سنگین آموزان دانش برای درس

 های صحبت خالل در . است

 که است درست آموزان دانش

 و باشد می انتفاعی غیر مدرسه

 عادی مدارس از باید مسلما

 در ولی باشد بیشتر امکاناتش

 غیر مدارس دیگر با مقایسه

 و امکانات از مدرسه این انتفاعی

 بسیار معلمان تر مهم همه از

 است برخوردار عالی

 ساعت

 سوم

 (علوم)

 و بدهد درس معلم داشتم انتظار

 انجام را ها آزمایش لزوم صورت در

 دهد

 انجام آزمایشی معلم

 آن از پس و داد

 ی درباره سواالتی

 ها آن به جدید درس

 یکی آن از پس و داد

 آموزان دانش از

 ارائه را درس همان

 داد

 کاربردی بسیار آزمایشات انجام

 ها آن و است آموزان دانش برای

 می تدریس به مند عالقه را 

 کنفرانس تدریس روش و نماید

 کالس در ها هفته بیشتر که

 می عالی بسیار و کردم مشاهده

 باشد

 : اهنمار معلم هایتوصیه

 استفاده موثر تدریس برای آنها از و کند فراهم را آموزشی امکانات تواند می که است معلم خود خالق ذهن

 نماید
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 : راهنما استاد هایتوصیه

 کار چگونگی و آنها های روش از توانید می پس است انتفاعی غیر مدرسه اینکه به توجه با

 .یابید آگاهی آموز دانش با ها آن کردن

 دیدگاه /أمالتت

 : کارورز

 که آنچه هر با

 است اختیار در

 بهترین بتوان

 انجام را تدریس

 ی همه به و  داد

 آموزان دانش

 ویژه توجه

 بتوان تا داشت

 آن های نیاز به

 العمل عکس ها

 داد نشان کافی

 :آموختم چهآن

 خیلی روز یک در تا کنم ریزی برنامه سال ابتدای در را درسی مباحث باید

 ندهم درس وی به ادزی

 همیشه اینکه و کنم درست آموزشی کمک وسایل خود ی اندیشه و فکر با

 شود صرف زیادی های هزینه آمکانات برای نیست نیاز

 نداشته سوالی تدریس از پس و حین در آموزانم دانش که باشم مطمئن

 کنم رفع را آن بود سوالی اگر و باشند

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 آموزان دانش خود از توان می آموزشی کمک وسایل ساخت برای آیا-1

 خواست؟ کمک

 پی تدریس در آموزان دانش اشکاالت به توجه داشتن با توانم می چگونه-2

 ببرم

 دانش به روز یک در را مطلب از زیادی حجم تا کنم ریزی برنامه چگونه-3

 نگویم؟ آموزم

 :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد
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 8 گزارش

 

  :کارورز دانشجوی                                  :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

         تکالیف انجام:4کد            ریستد روش:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان
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 25/08/95 شنبه سه

 

 شدیم کارورزی رسهمد راهی و شدیم بیدار خواب از 6:30ساعت ها شنبه معمول طبق:اول ساعت

 معلم بودیم، رسیده مدرسه به هم با دیدم را راهنمایم معلم مدرسه حیاط در رسیدیم مدرسه به 7:40ساعت

 دفتر به هم با و دادم را ایشان پاسخ گرمی به هم من و کرد پرسی احوال من با نشاط با و انرژی پر خیلی

 با همراه ورودم ساعت نوشتن از دادند،بعد عمولیم خیلی را من سالم جواب ناظم خانم شدیم، وارد مدرسه

 خانم داد گل شاخه یک معلم به و آمد ما استقبال به کالس ها بچه از یکی شدم کالس وارد راهنمایم معلم

 یک تا خواستم معلم از داشتم تدریس اول ساعت دوم ی نیمه اینکه دلیل به امروز . کرد تشکر او از نیز  معلم

 سرکار عزیزمان استاد طور همین و نمودم تدریس و آموزشی کمک وسایل کردن آماده صرف را اول ساعت

 تدریس من ساعت ادامه در.دادند آموزش ما به را کار از مراحلی و آمدند مدرسه به ما دیدن برای مقدم خانم

 دادم انجام را  تدریس دیگر آموزشی کمک وسایل و آزمایش با و داشتم را فشان آتش و لرزه زمین علوم درس

 اداره کالس من توسط هم بعد ساعت که شد این بر قرار آموزشی فیلم و آزمایشات بودن زیاد دلیل به ولی

 .گردد

 . گردید آموزشی فیلم و آزمایشات صرف تر بیش و داشتم را تدریس ی ادامه هم ساعت این در : دوم ساعت

 .دادیم انجام آموزان دانش خود کمک با را کتاب تمرینات آن از پس و پرسیدند را خود سواالت آموزان دانش

 به پرورشی معلم ساعت ابتدای که گفتند من به ها ششمی کالس کمکی معلم ساعت ابتدای:سوم ساعت

 به آن از پس دولتیان خانم و کشد می طول دقیقه بیست و کنند می تمرین سرود ها بچه با و رود می کالس

  20اتمام از بعد نشستم انتظار به مدرسه ی خانه نماز در جا همان و کردم قبول هم من روند می کالس

 سر به جعفری خانم کمکی معلم و دولتیان خانم راهنمایم معلم همراه به و رفتم مدرسه دفتر جلوی به دقیقه

 در که بود این بر قرار بود شده علوم درس در من تدریس صرف دوم و اول ساعت اینکه دلیل به رفتیم کالس

 ها بچه به بود میزش روی که را ای برگه  معلم خانم کالس شدن آرام از بعد . باشند داشته ریاضی ساعت این

 را معلم پاسخ بله گفتن با ها بچه و کردید حل را ام داده بهتان که را ای ریاضی های برگه گفت و داد نشان

 این کند حل را اول تمرین و برود تخته پای که خواست ها بچه از یکی از کالسی دفتر روی از معلم و  دادند

 به و بود نداده انجام پیش های دفعه مث هم امروز و نمیدهد انجام درستی به را تکالیفش که بود آموزی دانش

 دانش (خانه در اید میکرده چیکار امروز تا پبش ی هفته از):گفت معلم . است نکرده حل را برگه گفت معلم

 دانش به آن از بعد و . بنشین گفت معلم اینکه تا نگفت هیچ خجالت از و بود انداخته پایین را سرش آموز

 موفقی آموزان دانش خواهید می اگر و است خودتان یادگیری برای ها برگه این اول ی درجه در گفت آموزان
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 برگه یک سوال که گفت و زد صدا را ها بچه از دیگر یکی معلم بعد . دهید انجام را آن است نفعتان به گردید

 و دخترم افرین آموزگفت دانش به رو معلم مسئله درست حل و تابلو پای به آموز دانش رفتن با کند حل را

 ی برگه و میرفت راه ها بچه های نیمکت بین معلم تمرینات حل حین در. نشست خود جای سر اموز دانش

 او به معلم و بود برهنه که افتاد ها بچه از یکی پای ساق به معلم چشم و  میکرد نگاه را آموزان دانش

 (بپوش بلند جوراب حداقل یا حداقل یا شلوارت زیر بپوش گرم لباس سردی این به هوا مریم):گفت

 ریاضی ی برگه سواالت داشتند آموزان دانش و معلم اول ساعت کل ( خانم چشم):گفت خجالت با آموز دانش

 از و شدم بلند خود صندلی از آرامی به رسید فرا کالس از من خروج و دوازده ساعت هم باز و میکردند حل را

  .شدم خارج دانشگاه مقصد به کالس از و کردم خداحافظی آموزان دانش همچنین و کمکی و راهنما معلم

 جمالت کد

 معلم ساعت ابتدای که گفتند من به ها ششمی کالس کمکی معلم ساعت ابتدای 1 آموزشی(1

 می طول دقیقه بیست و کنند می تمرین سرود ها بچه با و رود می کالس به پرورشی

 کشد

 مریم):گفت او به معلم و بود برهنه که افتاد ها بچه از یکی پای ساق به معلم چشم 2

 (بپوش بلند جوراب حداقل یا حداقل یا شلوارت زیر بپوش گرم لباس سردی این به هوا

 . میکردند حل را ریاضی ی برگه سواالت داشتند آموزان دانش و معلم 3

 پر خیلی معلم بودیم، رسیده مدرسه به هم با دیدم را راهنمایم معلم مدرسه حیاط در 1 تعاملی(2

 دادم را ایشان پاسخ گرمی به هم من و کرد پرسی احوال من با نشاط با و انرژی

 دادند، معمولی خیلی را من سالم جواب ناظم خانم 2

 به و آمد ما استقبال به کالس ها بچه از یکی شدم سکال وارد راهنمایم معلم با همراه 3

 . کرد تشکر او از نیز  معلم خانم داد گل شاخه یک معلم

 ( خانم چشم):گفت خجالت 4

 کردم خداحافظی آموزان دانش همچنین و کمکی و راهنما معلم از 5
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 روش(3

 تدریس

 کمک وسایل و یشآزما با و داشتم را فشان آتش و لرزه زمین علوم درس تدریس من 1

 دادم انجام را  تدریس دیگر آموزشی

 انجام(4

 تکالیف

 های برگه گفت و داد نشان ها بچه به بود میزش روی که را ای برگه  معلم خانم 1

 دادند را معلم پاسخ بله گفتن با ها بچه و کردید حل را ام داده بهتان که را ای ریاضی

 دفعه مث هم امروز و نمیدهد انجام درستی به را تکالیفش که بود آموزی دانش این2

 هفته از):گفت معلم . است نکرده حل را برگه گفت معلم به و بود نداده انجام پیش های

 از و بود انداخته پایین را سرش آموز دانش (خانه در اید میکرده چیکار امروز تا پبش ی

 نگفت هیچ خجالت

 اگر و است خودتان یادگیری برای ها برگه این اول ی درجه در گفت آموزان دانش به 3

 دهید انجام را آن است نفعتان به گردید موفقی آموزان دانش خواهید می

 

 

 

 8 نهایی گزارش

  آموزان دانش تکالیف دادن انجام به توجه : تم

 اول ساعت

 رفص را اول ساعت یک تا خواستم معلم از داشتم تدریس اول ساعت دوم ی نیمه اینکه دلیل به امروز

 برای مقدم خانم سرکار عزیزمان استاد طور همین و نمودم تدریس و آموزشی کمک وسایل کردن آماده

 علوم درس تدریس من ساعت ادامه در.دادند آموزش ما به را کار از مراحلی و آمدند مدرسه به ما دیدن

 به ولی دادم انجام را  تدریس دیگر آموزشی کمک وسایل و آزمایش با و داشتم را فشان آتش و لرزه زمین

 .گردد اداره کالس من توسط هم بعد ساعت که شد این بر قرار آموزشی فیلم و آزمایشات بودن زیاد دلیل
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 گردید آموزشی فیلم و آزمایشات صرف تر بیش و داشتم را تدریس ی ادامه هم ساعت این در : دوم ساعت

. 

 روی که را ای برگه  معلم خانم کالس شدن رامآ از بعد . باشند داشته ریاضی ساعت این در:سوم ساعت

 با ها بچه و کردید حل را ام داده بهتان که را ای ریاضی های برگه گفت و داد نشان ها بچه به بود میزش

 و برود تخته پای که خواست ها بچه از یکی از کالسی دفتر روی از معلم و  دادند را معلم پاسخ بله گفتن

 دفعه مث هم امروز و نمیدهد انجام درستی به را تکالیفش که بود آموزی دانش نای کند حل را اول تمرین

 امروز تا پبش ی هفته از):گفت معلم . است نکرده حل را برگه گفت معلم به و بود نداده انجام پیش های

 معلم اینکه تا نگفت هیچ خجالت از و بود انداخته پایین را سرش آموز دانش (خانه در اید میکرده چیکار

 است خودتان یادگیری برای ها برگه این اول ی درجه در گفت آموزان دانش به آن از بعد و . بنشین گفت

 از دیگر یکی معلم بعد . دهید انجام را آن است نفعتان به گردید موفقی آموزان دانش خواهید می اگر و

 درست حل و تابلو پای به وزآم دانش رفتن با کند حل را برگه یک سوال که گفت و زد صدا را ها بچه

 تمرینات حل حین در. نشست خود جای سر اموز دانش و دخترم افرین آموزگفت دانش به رو معلم مسئله

 میکرد نگاه را آموزان دانش ی برگه و میرفت راه ها بچه های نیمکت بین معلم

 دمیکردن حل را ریاضی ی برگه سواالت داشتند آموزان دانش و معلم اول ساعت کل

 

 8 گزارش تفسیر و تحلیل

 یادگیری بر تکالیف تأثیر

 :باید شب تکلیف ، آموز دانش تحصیلی پیشرفت و  یادگیری بر شب تکلیف بودن بخش اثر برای

 .باشد مرتبط درس کالس درون یادگیری های فعالیّت به مستقیم طور به*  

 جدید درسی مطالب معرّفی رایب تا رود کار به درسی پیشین مطالب بر شدن مسلّط برای بیشتر*  

 و شود داده دخالت  آموز دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی  در آن نتایج و گیرد قرار ارزشیابی مورد*  

 .شود داده الزم خورد باز آموز دانش به و بررسی معلّم ی وسیله به

 دانش تحصیلی یشرفتپ بر مثبت تاثیر بر عالوه ، فوق رهنمودهای با مطابق شب تکلیف ی ارائه و انجام

 :دارد همراه به هم را هایی فایده ، آموزان



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 .دهد می شکل منزل در آموزان دانش ی مطالعه عادت به*  

 .کند می آماده انفرادی و مستقل یادگیری برای را آموز دانش *

 .شود می اش خانواده اعضای و آموز دانش بین تعامل ی واسطه *

 .سازد می آشنا کالس در ادگیریی های فعّالیّت با را  والدین *

 .کند می خارج درس کالس دیواری چار از را رسمی آموزش *

 فراهم ، است شده ارائه آموز دانش به درس کالس در که را آنچه ی باره در تفکّر و اندیشه فرصت *

 .کند می

 نظارت آموز دانش یادگیری های فعّالیّت و تحصیلی پیشرفت بر تا دهد می بیشتری فرصت معلّم به *

 .باشد داشته

 :خود نظر

 و والدین هم و آموز دانش خود به هم و است آموز دانش یادگیری مسیر ی کننده تکمیل عنوان به تکلیف

 مهم ها بچه ذهن در باید تکالیف انجام .کند می بررسی نظر مورد مباحث در را یادگیری میزان معلمان

 آموزان دانش تکالیف عدم با مواجه در باید معلمان همچنین و نکنند کاستی و سستی آن در تا شود تلقی

 مشاهده گزارش این در . دهند نشان اموزان دانش بر را آن بودن جدی تا کنند برخورد صحیح روشی به

 ذهنیت با ها آن تا داد نشان را آموزان دانش خود بر تکلیف بودن مفید علت حدودی تا معلم که کردید

 ی وقفه که عید تعطیالت مثل ایام بعضی در تکالیف . دهند انجام را خود تکالیف اراجب از دور به و بهتر

 مباحث و درس از گردد می باعث و باشد می اهمیت حائز بسیار شود می ایجاد آموزش امر در طوالنی

 .نگیرند فاصله شده یادگرفته

 :جلسه  :راهنما معلم نام :مدرسه نام

 شتمه

  :تاریخ

25/08/  5 
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

  ببرم پی معلمان و مدرسه ی درباره آموزان دانش تفکر چگونگی به

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 
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 ساعت

 اول

 (علوم)

 کرده هماهنگ قبل از معلم با

 تدریس صرف اول ساعت که بودم

 شود علوم مبحث در من

 معلم با صحبت از بعد

 این بر بنا راهنمایم

 ساعت یک که شد

 به اول زنگ آخر

 اختصاص من تدریس

 ساعت یک در یابد

 من نیز زنگ اول

 نمودن حاضر برای

 با صحبت و ها وسایل

 به راهنمایم استاد

 رفتم کالس از بیرون

 آموزان دانش و

 تمرینات حل مشغول

 شدند خود ریاضی

 با کردم که صحبت استاد با

 سر در شگزار نوشتن طریقه

 مواردی چه روی اینکه و کالس

 آشنا باشم داشته دقت باید

 .گشتم

 چگونگی به تدریس جریان در

 گشتم آشنا کار روند و آن انجام

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 تمرینات آموزاتن دانش با معلم

 کند حل را ریاضی

 که انتظارم خالف بر

 این کردم می گمان

 دارند ریاضی ساعت

 از تدریس چون

 خوبی کیفیت

 معلم بود برخوردار

 را اجازه این راهنمایم

 در که دادند من به

 آزمایش ساعت این

 انجام برای را هایی

 های کلیپ و دادن

 برای را بیشتری

 و باشیم داشته دیدن

 و بخش لذت بسیار تدریس اینکه

 عنوان هیچ به و است هیجان پر

 ویژه تشکر و نیست کننده کسل

 که راهنمایم معلم شعور و فهم از

 به تجربه کسب برای را اجازه این

 دادند من
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 های تمرین همینظور

 آن به مربوط کتاب

  دهم انجام را فصل

 ساعت

 سوم

 (ریاضی)

 به اول ساعت چون داشتم انتظار

 ساعت در پرداختیم ریاضی درس

 باشیم داشته ریاضی آخر

 صرف ساعت ابتدای

 و گردید سرود تمرین

 معلم آن از پس

 ها بچه از راهنمایم

 را تکالیفشان

 دلیل به که خواستند

 برخی ندادن انجام

 ناراحت راهنما معلم

 بر ها آن با و شد

 کرد خورد

 جدی طور به درسی تکالیف به

 کنم نگاه تر

 دانش با معلم برخورد بود بهتر

 تکالیفش اوقات بیشتر که آموزی

 تر گیرانه سخت داد نمی انجام را

 بود

 : راهنما معلم هایتوصیه

 اجبار باشند متوجه را اصل این ها آن اگر باشد مهم باید اول ی درجه در آموزان دانش خود برای تکالیف

 میدهند انجام را آن رغبت و میل با و شود می برداشته ها آن دوش روی از تکالیف انجام

 : راهنما استاد هایتوصیه

 مقدار و بنویسیم خود اتگزارش در بعدا تا باشید داشته توجه مواردی چه به کالس سر

 گردید بررسی جلسات تعداد و گزارشات

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 به تکالیف

 پایان عنوان

 کار دهنده

 و است تدریس

 و قاطعیت

 :آموختم چهآن

 و چگونگی از تا باشم داشته درس طرح همیشه آینده در هایم تدریس برای

 عملی در آموزشی کمک وسایل داشتن همراه و باشم مطلع کار انجام روند

 است گذار تاثیر بسیار فرد زندگی در آن کاربرد و تدریس شدن

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 است؟ مناسب آموزان دانش به روزانه لیفتک مقدار چه دادن-1

 دارد؟ وجود تدریس شدن بهتر برای هایی را چه-2
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 یک باید آموزان دانش ی همه به نسبت تکلیف انجام عدم مورد در آیا-3
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 9 شگزار

 

  :کارورز دانشجوی                                 :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

 انجام:4کد         درس از خارج های برنامه:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

         تکالیف

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 30/09/95 شنبه سه

 

 وپرسیدن واحوالپرسی مدرسه مدیر با ورودمان شدن وهماهنگ مدرسه به رسیدن پس:اول ساعت

 ثبت دفتر در زدن حضور از وبعد شویم می وارد مدرسه تردف به مدیر سر ،پشت ما از شخصی چندسوال

 احوال و سالم از بعد و بودند کالس در من از تر زود معلم خانم و رفتیم کالس سمت به غیاب و حضور

 یکی گذشت؟ خوش هفته آخر :گفت ها بچه به معلم کالس باشروع .نشستم همیشگیم صندلی در پرسی

 که امروز معلم. داد تکان سری رضایت نشان به ؟معلم نداشتیم تکلیف کهاین نظر از خانم :گفت ها بچه از

 گفت رفت معلم نزد ها بچه از یکی لحظه چند از وبعد گفت تبریک ها بچه به را باشد یلدا جشن بود قرار

 بوده غایب پیش هفته که گفت آموز دانش و شد جویا را علت او از ،معلم است نداده انجام را تکالیفش که

 ریاضی تمرینات حل رابرای آموزان دانش از یکی معلم.داد تکان تأسف نشان به سری پاسخ در علموم

 خوراکی جایشان سر در آموزان دانش از تعدادی حین همین درآورد تابلو پای(اعشاری تقسیم به مربوط)

 از معلم تمرین حل از بعدو بود جمع حواسشان ها بچه از وبعضی (بود داده اجازه معلم گویا )خوردند می
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 بیشترشان ؛یعنی شد بلند ها بچه اکثریت دست و اند کرده حل صحیح را سوال کسانی چه پرسید ها بچه

 و شود تمرینات همه هست نیازی آیا پرسید ها بچه از دیگر تمرین یک حل از وبعد بودند کرده حل درست

 پنج تا مثالدو پرسید ها بچه از یشفاه صورت به اعشاری تقسیم چند معلم و دادند منفی پاسخ ها بچه

 .آمد در صدا به تفریح زنگ اینکه تا کرد پیدا ادامه طریق همین به تمرینات...و شود می تا چند دهم

 کالس در مختلف های پایه ی ها بچه ساعت این در و بود یلدا شب مناسبت به جشن امروز: دوم ساعت

 ها بچه از برخی اولیای  .گرفتند می جشن و بودند چیده یلدا ی سفره معلمشان هماهنگی با و هایشان

 از یکی همراه به من .گرفتند کی عکس یلدا سفره و هایشان بچه از خود های دوربین با و بودند آمده

 رفتم که ها اولی کالس به  .کردیم می شرکت آنان جشن در و رفتیم می مختلف های کالس به دوستانم

 به که شان سفره در  .جشن برای ذوقشان و شوق از هم و کالسشان ایزیب دکور از هم بردم لذت بسیار

 به بزرگ کیک یک سفره باالی بودند، گذاشته سنتی پیاله و سماور قسمتی  .بودند چیده پلکانی صورت

 شعر و زدند می دست شوق با ها اولی سال (بود آورده ها بچه از یکی اولیای)بودند گذاشته هندوانه شکل

 تدریس درسی پس داشتند جشن ها کالس ساعت این اینکه دلیل به. خواندند می هم با را یلدا شب

 کمک نیز بعد ساعت در یلدا جشن برای خانه نماز تزئینات در دوستم و من.نشد تشکیل کالس و نگشت

 .نمودیم

 از بعضی . داشتند یلدا جشن و شدند می جمع نمازخانه در ها بچه ی همه ساعت این در::سوم ساعت

 دانش ای[ کفش مرتب ها بعضی و بودند ها بچه دادن سامان و سر مسئول نماینده عنوان به آموزان دانش

 به آموزان دانش  .نباشد آمد و رفت مسیر در تا گذاشتند می گوشه یک و کردند می جفت را آموزان

های سالن نیز برای در انت  .ششمی ها- ..........-اولی ها  – ها دبستانی پیش :عقب به جلو از ترتیب

معلمان یک ردیف صندلی چیده بودند در ابتدا معلم پرورشی بچه ها آمد و با آن ها صحبت کرد پس از آن 

یکی از بچه های ششم را به عنوان مجری تشویق کرد و خواست با به جایگاه بیاید و برنامه رسما شروع 

و یکی قران را عربی و با لحن عربی می خواند و ابتدا دو تا از بچه های چهارمی به جایگاه رفتند .گردید 

در ادامه بچه های پایه ی اول شعر سنتی یلدا را به صورت  .دوستش معنی آن را به صورت فارسی می خواند 

بعد از دو پایه ی بچه های سوم یکی از شعر های جدید  .هماهنگ انجام دادند که بسیار زیبا و شنیدنی بود 

خواندند بعضی از بچه های سرود لباس سنتی پوشیده بودند و در جلوی دکور نشسته از شب یلدا را با هم 

در ساعت دوازده بود جشن خیلی گرم و صمیمی برگزار گشت .بودند و منظره زیبایی را به وجود آورده بودند 
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داحافظی کردیم و باید به دانشگاه بر می گشتم با دوستانم وسایلمان را از دفتر مدرسه برداشتیم و از معاون خ

 .و راهی دانشگاه شدیم

 جمالت کد

 پای(اعشاری تقسیم به مربوط) ریاضی تمرینات حل رابرای آموزان دانش از یکی معلم 1 آموزشی(1

 آورد تابلو

 بچه اکثریت دست و اند کرده حل صحیح را سوال کسانی چه پرسید ها بچه از معلم 2

  ودندب کرده حل درست بیشترشان ؛یعنی شد بلند ها

 . میکردند حل را ریاضی ی برگه سواالت داشتند آموزان دانش و معلم 3

 سر ،پشت ما از شخصی چندسوال وپرسیدن واحوالپرسی مدرسه مدیر با ورودمان 1 تعاملی(2

  شویم می وارد مدرسه دفتر به مدیر

 نشستم همیشگیم صندلی در پرسی احوال و سالم از بعد 2

 گفت تبریک ها بچه به را باشد یلدا جشن دبو قرار که امروز معلم 3

 و شود تمرینات همه هست نیازی آیا پرسید ها بچه از دیگر تمرین یک حل از وبعد 4

 دادند منفی پاسخ ها بچه

 .شدیم دانشگاه راهی و کردیم خداحافظی معاون از 5

 های برنامه(3

 درس از خارج

 داده اجازه معلم گویا) خوردند می خوراکی جایشان سر در آموزان دانش از تعدادی 1

 بود جمع حواسشان ها بچه از وبعضی( بود

 در مختلف های پایه ی ها بچه ساعت این در و بود یلدا شب مناسبت به جشن امروز 2

 گرفتند می جشن و بودند چیده یلدا ی سفره معلمشان هماهنگی با و هایشان کالس

 . داشتند یلدا جشن و شدند می جمع نمازخانه در ها بچه ی همه ساعت این در 3
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 انجام(4

 تکالیف

 نظر از خانم: گفت ها بچه از یکی گذشت؟ خوش هفته آخر: گفت ها بچه به معلم 1

 .داد تکان سری رضایت نشان به ؟معلم نداشتیم تکلیف اینکه

 علت او از ،معلم است نداده انجام را تکالیفش که گفت رفت معلم نزد ها بچه از یکی 2

 نشان به سری پاسخ در ومعلم بوده غایب پیش هفته که گفت آموز دانش و شد اجوی را

  داد تکان تأسف

 9نهایی گزارش

 آموزان دانش ی روحیه بر جشن برگزاری تاثیر:تم

 آموزان دانش از یکی و گفت تبریک ها بچه به را باشد یلدا جشن بود قرار که امروز معلم :اول ساعت

 پرسید ها بچه از معلم تمرین حل از ،بعد تابلو پای(اعشاری تقسیم به مربوط) ریاضی تمرینات حل رابرای

 حل درست بیشترشان ؛یعنی شد بلند ها بچه اکثریت دست و اند کرده حل صحیح را سوال کسانی چه

 ها بچه و شود تمرینات همه هست نیازی آیا پرسید ها بچه از دیگر تمرین یک حل از وبعد بودند کرده

 چند دهم پنج تا مثالدو پرسید ها بچه از شفاهی صورت به اعشاری تقسیم چند معلم و دادند یمنف پاسخ

  شود می تا

 کالس در مختلف های پایه ی ها بچه ساعت این در و بود یلدا شب مناسبت به جشن امروز: دوم ساعت

 ساعت این اینکه لیلد به . گرفتند می جشن و بودند چیده یلدا ی سفره معلمشان هماهنگی با و هایشان

 .نشد تشکیل کالس و نگشت تدریس درسی پس داشتند جشن ها کالس

 از بعضی . داشتند یلدا جشن و شدند می جمع نمازخانه در ها بچه ی همه ساعت این در::سوم ساعت 

 دانش ای[ کفش مرتب ها بعضی و بودند ها بچه دادن سامان و سر مسئول نماینده عنوان به آموزان دانش

 نیز سالن انتهای در . نباشد آمد و رفت مسیر در تا گذاشتند می گوشه یک و کردند می جفت را موزانآ

 پس کرد صحبت ها آن با و آمد ها بچه پرورشی معلم ابتدا در بودند چیده صندلی ردیف یک معلمان برای

 رسما برنامه و بیاید جایگاه به با خواست و کرد تشویق مجری عنوان به را ششم های بچه از یکی آن از

 می عربی لحن با و عربی را قران یکی و رفتند جایگاه به چهارمی های بچه از تا دو ابتدا. گردید شروع

 یلدا سنتی شعر اول ی پایه های بچه ادامه در . خواند می فارسی صورت به را آن معنی دوستش و خواند

 از یکی سوم های بچه ی پایه دو از بعد . بود نیشنید و زیبا بسیار که دادند انجام هماهنگ صورت به را
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 در و بودند پوشیده سنتی لباس سرود های بچه از بعضی خواندند هم با را یلدا شب از جدید های شعر

 برگزار صمیمی و گرم خیلی جشن. بودند آورده وجود به را زیبایی منظره و بودند نشسته دکور جلوی

 .گشت

 :9گزارش تفسیر و تحلیل

 :مدارس در شادی و جشن

 فضایی اند گرفته تصمیم ابتدایی مقطع معلمان مدارس در آموزشی های شیوه تغییر با که است سالی چند

 این اما کنند چندان دو را آنان یادگیری عملی های شیوه با و کنند مهیا آموزان دانش تدریس برای شاد

 دانش روحیه در دولتی غیر و دولتی سمدار در برگزاری نوع در تفاوت دلیل به اوقات گاهی ها جشن

 گذارد می جا به منفی تاثیر آموزان

 رغبت و شخصی هزینه با و هستند باالتری سطح در درآمد نظر از دولتی غیر مدارس آموزان دانش والدین

 این برگزاری بر بیشتری نظارت تا دارد را توقع این پرورش و آموزش از اما دهند می انجام را اقدام این

 .گیرد صورت دولتی مدارس آموزان دانش سرخوردگی از جلوگیری برای مدارس این در ها جشن ونهگ

 برگه گچ، هزینه تامین در که است اندک آنقدر آموز دانش هر سرانه :گوید می هم دولتی مدرسه یک مدیر

 می مربیان و اولیا انجمن و والدین های کمک آوری جمع با تنها و مانیم می مدارس تعمیرات و امتحان

 والدین تمایل صورت در ایم خواسته معلمان از و کنیم تامین را مدارس گاز و برق ، آب های هزینه توانیم

 جشن این هزینه تواند نمی مدرسه مدیر که این بیان با وی. برگزارکنند نآموزا دانش برای مختصری جشن

 مدعی مسئوالن از برخی که این :دهد می ادامه شود می والدین و آموزان دانش شرمنده و کند تامین را ها

 و نیست طور این اصال کنند می ها جشن گونه این برگزاری به اقدام دولتی غیر مدارس مدیران که هستند

 می زمینه این در روانشناس یک .شود می گرفته والدین از ها جشن هزینه دارم اطالع که آنجایی تا

 و تعلیم برای نمادی ها این اگر شود، مشخص مدارس در ها شنج این برگزاری از هدف باید ابتدا:  گوید

 بیالن برای اگر و باشد شیوه یک به مدارس تمام در باید البته شود، داده آموزش باید است صحیح تربیت

 .شود بررسی کارشناسان توسط است کاری

 این :افزاید می است ذارتاثیرگ فرزندان روحیه بر ها جشن این در تفاوت که این بیان با «افشاری »دکتر

 است فرد دنبال به بزرگسالی تا ها کردن سرکوب این که کند می سرکوب را کودک شخصی نیاز ها تفاوت

 .کند می آسیب دچار را شخص و
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 :خود نظر

 این مهم . گردد برگزار باید دولتی غیر هم و دولتی از اعم مدارس ی همه در شادی و جشن من نظر به

 در آموزان دانش برای را بخش لذت و شاد محیطی که همین گردد جشن برای زیادی ی هزینه که نیست

 از مدرسه نمودن ،خارج مدرسه کادر با اموزان دانش نزدیکی آن فواید از است هدف آوریم وجود به مدرسه

 که گزارش این در .است آموزان دانش بین در ها جشن و ها سنت داشتن نگه برجای و یکنواختی حالت

 شاد محیطی ایجاد و شعر بیشتر آن های برنامه و ، بود شده گرفته یلدا جشن ها بچه برای کردید هدهمشا

 .بود آموزان دانش برای

  :تاریخ نهم :جلسه  :راهنما معلم نام :مدرسه نام

30/09/  5 
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

  ببرم پی معلمان و مدرسه ی ارهدرب آموزان دانش تفکر چگونگی به

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 همیشه مثل که میکنم بینی پیش

 درس یا گردد حل ریاضی تمرینات

 شود داده جدید

 پیش که همانطور

 معلم کردم بینی

 درس از تمریناتی

 ها آن به شده داده

 ها آن برای و داد

 کرد اشکال رفع

 دانش های سوال خوبی به معلم

 سعی و داد می جواب را آموزان

 اند نگرفته یاد ها آن تا کرد می

 نبندد را مبحث

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 یا گردد حل تمرینات ی ادامه

 رفع برایشان را کارشان کتاب

 کند اشکال

 کالس در ها بچه

 یلدا جشن هایشان

 داشتند

 دانش رفتار تک تک در شادی

 ها آن و بود لمس قابل آموزان

 پیش و مدرسه در توانستند می

 فراموش یلدای دوستانشان

 باشند داشته نشدنی

 ساعت

 سوم

 ها بچه با که کنم می بینی پیش

 درس یا دهد انجام را آزمایشات

 انتظارم خالف بر

 روز انتهای تا جشن

 شد می استفاده شعر از جشن در

 زدن دست با آموزان دانش که
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 دانش و داشت ادامه شود داده جدید (علوم)

 در ساعت این آموزان

 طرف از که جشنی

 نماز در و درسهم

 شد می برگزار خانه

 کنند شرکت

  .کردند می تخلیه را خودشان

 اجرای برای آموزان دانش خود از

 شد استفاده جشن

 : راهنما معلم هایتوصیه

 کنم برقرار آموزان دانش با خوب ارتباط

 : راهنما استاد هایتوصیه

 کنیم کسب خوبی تجربیات بتوانیم و کنیم استفاده مدرسه در خود حضور از

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 جشن برگزاری

 و تفریح برای

 روحیه تغییر

 آموزان دانش

 مفید بسیار

 به نیاز و است

 هزینه صرف

 برای زیاد های

 نیست آن

 :آموختم چهآن

 شاد را آنها اعمال ترینکوچک با توان می آموزان دانش کردن خوشحال برای

 نگه زنده در توانیم می مختلف اعیاد و ها جشن برگزاری با همچنین و کرد

 کرد تالش قدیمی های رسم داشتن

 

 

 

 

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 شود؟ می منفی تاثیر باعث ها جشن آیا-1

 در نتوا می آموزان دانش تکالیف دادن انجام عدم برای هایی حل را چه-2

 گرفت؟ نظر

 

 :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد
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 10 گزارش

 

  :کارورز دانشجوی                            :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

       ارزیابی:4کد                  نویسی گزارش:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

  

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 07/10/95 شنبه سه
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 با افتادم راه مدرسه سمت وبه شدم بیدار خواب از ها شنبه قرارسه مثل 6:30ساعت امروز :اول ساعت

 حال در معاون که شدم مواجه بودند ایستاده منظم های صف در که آموزان دانش با مدرسه به ورودم

 سالن داخل به اول کالس از نظم با خواست ها بچه از هم آن از بعد بود آنها به بهداشتی نکات توضیح

 سمت وبه گذاشتم دفتر در را ووسایلم شدم مدرسه دفتر وارد معاون خانم با پرسی احوال از بعد .بروند

 دقیقه چند از بعد .فرستادند وصلوات شدند بلند احترامم به ها بچه کالس به ورودم با رفتم ششم کالس

 معلم خانم .کردند پرسی احوال و سالم آموزان دانش با شدندو کالس وارد لبخند با همیشه مثل معلم خانم

 درس پیش هفته که را ها فاصله مبحث به مربوط ریاضی تمرینات خواست ها بچه واز کرد شروع را درس

 از معلم تمرینات حل طی در.کنند حل را وآنها بیایند تخته پای خواست آنها از بعضی واز کنند راباز داده

 امده بدست های انداره وگفت کرد انتقاد کنند تعیین را مثلث نوع بود خواسته که کتاب های سوال از یکی

 متساوی مثلث تعریف ها بچه از یکی از معلم وبعد کرد تعیین را مثلث نوع شود ونمی اند هم به نزدیک

 پنج تعریف روی از وگفت کرد تنبیه را او ومعلم دهد پاسخ ونتوانست شد بلند هم واو پرسید را االضالع

 کرد خطاب دزد را او اما ببیند را سوال جواب تا کرد نگاه دوستش کتاب به ها بچه از یکی.بنویسد مرتبه

 نفر ؟چند کرد رسم را زاویه یک نیمساز میتوان چگونه پرسید آموزان دانش از معلم نداد نشان را وکتابش

 که بگوید را خود پاسخ تا داد اجازه آنها از یکی به معلم که کردند بلند دست پاسخ دادن برای ها بچه از

 در صدا به زنگ که بود حین همین در کرد تأیید را جوابش سر دادن تکان با ومعلم بود درست او پاسخ

  .آمد

 شود می اتشفشان ایجاد باعت که را کرومات دی امونیوم ازمایش معلم دوم ساعت ابتدای در :دوم ساعت

 دوباره انجام ،بعد کردند می صداوسرو بودند شده جمع معلم میز دور وهیجان شور با ها وبچه داد ،انجام

 گفت را بود داده پیش هفته که را درسی های سوال ها بچه به معلم ازمایش وسایل کردن وجمع ازمایش

 هر و آزمایش انجام ی نحوه ها بچه :گفت معلم و نشستند جایشان سر ها بچه ان از وبعد نوشتند وانها

 چگونگی ی درباره خواهید می و هستید محقق یک اشم کنید فکر بنویسید را کردید مشاهده که آنچه

 و آزمایش مورد در و آوردند در هایشان کیف از برگه یک هیجان و ذوق با ها بچه . کنید تحقیق آن انجام

 معلم دقیقه چند از پس کردند می مشورت دستیشان بغل دوست با و نوشتند گزارش آن انجام نحوهی

 زودتر دستش ریحانه بخواند؟ اول را خود گزارش خواهد می کسی چه گفت و شده تمام وقت که کرد اعالم

 با را آزمایش چیز همه و بود کامل بسیار ریحانه گزارش .بخواند که گفت او به هم معلم رفت باال همه از
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 حرف از بیشتر گزارشش در کسی اگر گفت ها بچه به رو و کرد تشویق را او معلم . بود نوشته جزئیات

 از دوستش های حرف تایید با ابتدا در و کرد باال را دستش کیانا . نماید اعالم ، ،گفته زد حانهری که هایی

 سخنان و گفت آفرین وی اطالعات و دقت به معلم . گفت را صنعت در کرمات دی آمونیوم کاربرد موارد

 همه و است افیک کرد اعالم معلم دیگر گزارش چند خواندن از بعد.کرد قلمداد ارزشمند بسیار را وی

 .آمد در صدا به هنگام همین در تفریح زنگ.ببرند ایشان نزد را گزارشاتشان

 دانش به معلم ساعت ابتدای در باشند داشته ریاضی امتحان ها بچه ساعت این بود قرار: سوم ساعت

 بین را نیامتحا های برگه کمکی معلم و معلم کمک با  .نیاورید کم وقت تا شوید آماده سریع گفت آموزان

 در وی به و نشستم کمکی معلم کنار در نیز من .شدند مشغول نیز ها بچه و کرده تقسیم آموزان دانش

 (بود………… خانم علومشان و ریاضی معلم که  )پنجم های بچه ریاضی امتحان های برگه تصیح

 برداشتن از بعد و رفتم مدرسه دفتر به بود رسیده دانشگاه به برگشتن وقت 12 ساعت در  .کردم کمک

 .شدم راهی دفتر کادر از خداحافظی و وسایل

 جمالت کد

 بود آنها به بهداشتی نکات توضیح حال در معاون 1 آموزشی(1

 راباز داده درس پیش هفته که را ها فاصله مبحث به مربوط ریاضی تمرینات خواست 2

 ندکن حل را وآنها بیایند تخته پای خواست آنها از بعضی واز کنند

 اتشفشان ایجاد باعت که را کرومات دی امونیوم ازمایش معلم دوم ساعت ابتدای در 3

 داد ،انجام شود می

 شدم مدرسه دفتر وارد معاون خانم با پرسی احوال از بعد 1 تعاملی(2

 فرستادند وصلوات شدند بلند احترامم به ها بچه کالس به ورودم با 2

 احوال و سالم آموزان دانش با شدندو کالس اردو لبخند با همیشه مثل معلم خانم 3

  کردند پرسی

 خطاب دزد را او اما ببیند را سوال جواب تا کرد نگاه دوستش کتاب به ها بچه از یکی 4
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 نداد نشان را وکتابش کرد

 اجازه آنها از یکی به معلم که کردند بلند دست پاسخ دادن برای ها بچه از نفر چند 5

 تأیید را جوابش سر دادن تکان با ومعلم بود درست او پاسخ که بگوید را خود پاسخ تا داد

 کرد

 مشورت دستیشان بغل دوست با و نوشتند گزارش آن انجام نحوهی و آزمایش مورد در 6

 کردند می

 .شدم راهی دفتر کادر از خداحافظی 7

 گزارش(3

 نویسی

 بخواند؟ اول را خود گزارش خواهد می کسی چه 1

 . بود نوشته جزئیات با را آزمایش چیز همه و بود کامل بسیار حانهری گزارش . 2

 کاربرد موارد از دوستش های حرف تایید با ابتدا در و کرد باال را دستش کیانا . 3

 گفت را صنعت در کرمات دی آمونیوم

 نزد را گزارشاتشان همه و است کافی کرد اعالم معلم دیگر گزارش چند خواندن از بعد 4

 ببرند ایشان

 شد بلند هم واو پرسید را االضالع متساوی مثلث تعریف ها بچه از یکی از معلم وبعد 1 ارزیابی(4

  بنویسد مرتبه پنج تعریف روی از وگفت کرد تنبیه را او ومعلم دهد پاسخ ونتوانست

 از نفر ؟چند کرد رسم را زاویه یک نیمساز میتوان چگونه پرسید آموزان دانش از معلم 2

 کردند بلند دست پاسخ دادن برای ها بچه

 کنید فکر بنویسید را کردید مشاهده که آنچه هر و آزمایش انجام ی نحوه ها بچه 3

 . کنید تحقیق آن انجام چگونگی ی درباره خواهید می و هستید محقق یک شما

 آموزان دانش به معلم ساعت ابتدای در باشند داشته ریاضی امتحان ها بچه ساعت این 4

 نیاورید کم وقت تا شوید آماده سریع تگف
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 10نهایی گزارش

 نویسی گزارش:تم

 ها فاصله مبحث به مربوط ریاضی تمرینات خواست ها بچه واز کرد شروع را درس معلم خانم :اول ساعت

 طی در.کنند حل را وآنها بیایند تخته پای خواست آنها از بعضی واز کنند راباز داده درس پیش هفته که را

 وبعد کرد انتقاد کنند تعیین را مثلث نوع بود خواسته که کتاب های سوال از یکی از معلم تمرینات لح

 چگونه پرسید آموزان دانش از معلم . پرسید را االضالع متساوی مثلث تعریف ها بچه از یکی از معلم

 به معلم که کردند لندب دست پاسخ دادن برای ها بچه از نفر ؟چند کرد رسم را زاویه یک نیمساز میتوان

 تأیید را جوابش سر دادن تکان با ومعلم بود درست او پاسخ که بگوید را خود پاسخ تا داد اجازه آنها از یکی

 . کرد

 شود می اتشفشان ایجاد باعت که را کرومات دی امونیوم ازمایش معلم دوم ساعت ابتدای در :دوم ساعت

 دوباره انجام ،بعد کردند می وسروصدا بودند شده جمع معلم یزم دور وهیجان شور با ها وبچه داد ،انجام

 مشاهده که آنچه هر و آزمایش انجام ی نحوه ها بچه :گفت معلم ، ازمایش وسایل کردن وجمع ازمایش

 تحقیق آن انجام چگونگی ی درباره خواهید می و هستید محقق یک شما کنید فکر بنویسید را کردید

 آن انجام نحوهی و آزمایش مورد در و آوردند در هایشان کیف از برگه یک هیجان و ذوق با ها بچه . کنید

 وقت که کرد اعالم معلم دقیقه چند از پس کردند می مشورت دستیشان بغل دوست با و نوشتند گزارش

 رفت باال همه از زودتر دستش ریحانه بخواند؟ اول را خود گزارش خواهد می کسی چه گفت و شده تمام

 بود نوشته جزئیات با را آزمایش چیز همه و بود کامل بسیار ریحانه گزارش .بخواند که گفت او به مه معلم

 زد ریحانه که هایی حرف از بیشتر گزارشش در کسی اگر گفت ها بچه به رو و کرد تشویق را او معلم .

 آمونیوم کاربرد موارد از وستشد های حرف تایید با ابتدا در و کرد باال را دستش کیانا . نماید اعالم ، ،گفته

 ارزشمند بسیار را وی سخنان و گفت آفرین وی اطالعات و دقت به معلم . گفت را صنعت در کرمات دی

 ایشان نزد را گزارشاتشان همه و است کافی کرد اعالم معلم دیگر گزارش چند خواندن از بعد.کرد قلمداد

 .ببرند

 دانش به معلم ساعت ابتدای در باشند داشته ریاضی تحانام ها بچه ساعت این بود قرار: سوم ساعت

 نیاورید کم وقت تا شوید آماده سریع گفت آموزان
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 :10 گزارش تفسیر و تحلیل

 :نویسی گزارش

 در آن اهمیت .است آفرینی صحنه و تصویرسازی ذهنی، وخالقیت ذهنیت با مرتبط مواد از یکی انشاء درس

 به عادت خالق یادگیری ساز زمینه را آن توان می که است قدری به مختلف های دوره درسی های برنامه

 مورد را مطالعه عادت و انشاء درس میان ارتباط ها پژوهش بیشتر که آن ویژه به .دانست تدبر و تأمل تفکر،

 .شود می داده آموزش مدارس در که است جمالتی و حروف ای نوشته هر اساس و پایه.اند داده قرار تأیید

 آموزان دانش زندگی در کاربردی نظر از انشاء .است نوشتن آموزش ابزارهای مفیدترین از یکی نشاءا درس

 می فراهم نوشتن طریق از آن از خارج و مدرسه محیط در ارتباطات از بزرگی بخش زیرا دارد، بسزایی نقش

 از و آورند وجود به نو یاثر خود های آموخته کردن ترکیب با توانند می انشاء وسیله به آموزان دانش.شود

 به تواند می انشاء .باشد دلپذیر و خوشایند آموزان دانش و معلمان برای باید انشاء ساعات .ببرند لذت آن

 نهفته استعدادهای از توانند می آموزان دانش انشاء وسیله به پس .بدهد ابداع و ابتکار نیروی آموزان دانش

 دانش های نوشته به وقتی.کنند شکوفا را خویش بالقوه دادهایاستع بتوانند و کنند حاصل اطالع خویش

 خویش قلبی مکنونات توانند نمی و دارند مشکل نوشتن در آنان که شود می معلوم کنیم می توجه آموزان

  .کنند وصف قلم با باید که طور آن را

 

 

 :خود نظر

 انشانویسی موارد از ابتدایی وزانآم دانش در نویسی گزارش کردید مشاهده تحلیل قسمت در که طور همان

 و افکار تواند نمی آموز دانش زیرا . است انشا درس در آموز دانش ضعف به نویسی گزارش در ضعف و است

 تقویت دلیل همین به بیاورد کاغذ روی بر است کرده مشاهده عینی صورت به که آنچه هر یا را خود عقاید

 باال های پایه در را تفکراتش بیان و نویسی گزارش ی زمینه تر نپایی های پایه در آن اصول رعایت و انشا

 باال بسیار آموزان دانش نویسی گزارش قدرت که کردید مشاهده نیز درس این در .آورد می ارمغان به تر

 که دهد می نشان این . اند کرده استفاده گزارش نوشتن برای تفکراتشان و اطالعات ی همه از و بود

 چنین این را ها آن توانسته و بوده برخوردار ویژه اهمیت از تر پایین های دوره در آموزان شدان این انشای

 .آورد بار توانمند
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

 باشد؟ می چه آموزان دانش قوت نقاط

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 امتحان ها بچه دهم می احتمال

 باشند داشته ریاضی

 ساعت این در معلم

 دانش های سوال

 جواب را آموزان

 از سوال چند و دادند

 و پرسیدند ها آن

 ساعت که بود قرار

 امتحان به را آخر

 اختصاص ریاضی

 دهند

 را سوالتی درس حین در معلم

 می آموزان دانش ارزیابی رایب

 توجه باعث هم که پرسیدند

 و بهدرس آموزان دانش بیشتر

 یادگیری میزان از معلم اینکه هم

  . شود مطلع آموزان دانش

 ساعت

 دوم

 (علوم)

 از اشکال رفع امتحانشان از بعد

 آید عمل به سواالت

 چون انتظارم برخالف

 که بود این بر قرار

 امتحان آخر ساعت

 این پس باشند داشته

 از یکی معلم ساعت

 را علوم آزمایشات

 آنها از و داد انجام

 کار گزارش خواست

 بنویسند را

 قدرت از آموزان دانش

 برخوردار باالیی گزارشنویسی

 گزارشات راحت خیلی و بودند

 . آوردند می کاغذ روی بر را خود

 مختلف های روش معلماز اینکه

 ها بچه برای درس تثبیت برای

 .است خوب بسیار کردند فادهاست

 ساعت

 سوم

 ها بچه با که کنم می بینی پیش

 از یایکی دهد انجام را آزمایشات

 دهد ارائه ها بچه

 دانش ساعت این

 اینکه برای آموزان

 از نیاورند کم وقت

 می راه آموزان دانش بین معلم

 اشکال که را سواالتی و رفت

 داد می توضیح برایشان داشتند
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 آماده ساعت ابتدای (ریاضی)

 دادن امتحان ی

  شدند

 : راهنما معلم هایتوصیه

 کار در متفاوت های روش از استفاده

 : راهنما استاد هایتوصیه

 کنیم کسب خوبی تجربیات بتوانیم و کنیم استفاده مدرسه در خود حضور از

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 صبورانه معلم

 سواالت تمام

 را آموزان دانش

 می که یجای تا

 آن به توانست

 پاسخ بگوید ها

 این در و داد می

 درس به مدرسه

 دانش انشا

 اهمیت آموزان

 شود می داده

 :آموختم چهآن

 عمیق نگاه پایین پایه در آن به باید و است اهمیت حائز بسیار انشا درس

 به پاسخگویی در و آموخت آموزان دانش به را آن اصول با تا داشت تری

 باشم داشته زیادی صبر آموزان دانش

 

 

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

  کرد طرف بر را انشا درس در آموزان دانش ضعف توان می چگونه-1

 چیست؟ آن کاربرد و دارد اهمیت چرا نویسی گزارش-2

 :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد
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 11 زارشگ

 

  :کارورز دانشجوی                                 :راهنما معلم

 :است شده مشخص گزارش انتهای جدول در کدها

 کالس به آموز دانش توجه :4کد           احترام:3کد               تعاملی:2کد             آموزشی:1کد

 درس و

 :است شده مشخص زیر های رنگ با گزارش متن در زیر قواعد

 سبز رنگ با حذف ی قاعده

 زرد رنگ با شدید حذف ی قاعده

  قرمز رنگ با تعمیم

 12 تا8:زمان

 07/10/95 شنبه سه

 

 :اول ساعت

 همچنان تعدادی اما برخاستند جایشان از ها بچه از وتعدادی شدند کالس وارد معلم. بود ریاضی ساعت

 که خواستند ها بچه از و کردند وغیاب احوالپرسی،حضور و ازسالم بعد.نفرستادند صلواتی اام بودندو نشسته

 این حل ضمن در معلم.کردند شروع و کنند حل است مانده که را هایی مسِئله و کنند باز را ها جزوه

 بین واقع در و پرسید ها بچه از شفاهی صورت به گذشته مطالب مورد در هم دیگر سوال چند سواالت

 را سواالت جواب ها بچه ممکن جای تا دهد می اجازه معلم .کرد برقرار ارتباطی جدید و گذشته مطالب

 که کردند راتعیین  کار کتاب از 38 سوال معلم .کند کامل و اصالح را ها پاسخ اشتباه صورت در و بدهند

 اعالم را جواب سریعا و بودند فعال پیش ها بچه از تعدادی اما کنند حل را آن االن همین ها بچه

 کردند صبر کمی معلم "!نیست بد کنیم حل ماهم بدید اجازه اگر ":که کردند اعتراض ها بچه کردند،سایر

 گفتند ها بچه به معلم  .نوشتند تخته روی بر را جواب خودشان سپس و آوردند بدست را جواب همه تا
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 آخر میز در ها بچه کنند،دونفراز حل آنرا ههم پس آورم می تخته پای را نفر یک بعدی سوال حل برای

 معلم دقیقه چند از بعد.کردند تایید معلم و گفتند معلم به را وجواب بودند کرده حل قبل از را سوال

 معلم را سواالت بیشتر واقع در نبردند تخته پای را کسی و نوشتند تخته برروی را جواب خودشان

 تر مهم ونکات کردند شروع را جدید درس معلم تمارین حل از بعد .کردند می حل تخته روی بر خودشان

 استراحت خانوم":گفت آموزان دانش از یکی.بکشند خط را نکات این زیر ها بچه که کردند می تعیین را

 این از بعد کنید مشارکت و  دهید گوش بادقت اگر است مانده دیگر مبحث یک فقط گفتند معلم"بدین

 تا زدند می میز به را ماژیک گاهی و آمدند ها بچه میان به میز ازپشت معلم.داد خواهم استراحت مطلب

 بیشتر تفهیم جهت بحث همین مورد در مثالی سپس.دادند می توضیح همچنان و شوند ساکت ها بچه

 .بیاورند کالس به و کنند حل منزل در تا کردند تعیین هم مثال چند و کردند حل

 دوم ساعت

 صرف مشغول ها بچه از نفر یک. شدند تمرینات حل مشغول ها بچه کردن آرام از دبع و کالس وارد معلم

 به هستند،معلم همدیگر با صحبت مشغول و آورده در را خود مقنعه هم دونفر .است آبمیوه و بیسکویت

 و هستند صحبت گیر در اول میز دو .شوند می ساکت آنها و اندازد می دو آن به نگاهی وفقط زند می میز

 زیادی جوش و جنب این که گوید می آنها به و دهد می تذکر آنها به معلم دارند زیادی جوش و نبج

 نفر یک. داد خاتمه را خود تذکر سنگینی نگاه با و بنشینید آرام پس شود می من پرتی حواس باعث شما

 حل آموزان دانش تا کردند تعیین را مثالی راهنمایم معلم .است مشغول اش جامدادی با آخر میز در هم

 بر را جواب خودشان دقیقه چند از وبعد  کنند راهنماییشان تا رفتند آنها میان به هم خودشان و کنند

 آخر ی دقیقه چند و کردند مشخص منزل در تکلیف عنوان به را سوال چند سپس.نوشتند تخته روی

 هم دقیقه پنج از بعد و ندشد همدیگر با صحبت مشغول ها بچه و دادند استراحت ها بچه به را کالس

 .خورد تفریح زنگ

 سوم ساعت

 را ساززدن که هست کسی پرسیدند ها بچه از و دادند قرار میز روی را خود کیف و شدند کالس وارد معلم

 آینده در دارم قصد دارد ربط علوم از مبحثی به چون گفتند معلم.بودند بلد ها بچه از نفر باشد؟دوسه بلد

 به سفر مورد در فیلمی که گفتند ها بچه.کنم استفاده آموزان دانش این از و باشیم تهداش عملی آزمایشی

 یک.دید خواهیم برود جلوتر درس که آینده در گفتند است،معلم علوم به مربوط که اند کرده تهیه زمان
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 واینمیخ تو آره":گفت جوابش در دیگر شخصی "!کنیم نگاه فیلم علوممان کالس سر ما یعنی":گفت نفر

 چند ابتدا در و کردند شروع را درس آن از پس و باشند مهربان یکدیگر با که داد تذکر معلم".بیرون برو

 حین در.دادند قرار بررسی مورد را قبلی درسهای هدف و پرسیدند ها بچه از گذشته مطالب مورد در سوال

 .کنند می تر روشن هایی مثال با را مفاهیم تدریس

 بچه به را مهم نکات معلم و گرفت عکس تخته از و آورد در را خود ودوربین گرفتند هاجاز ها بچه از یکی

 معلم به و شدند کالس وارد معاونان از یکی حین، همین در.کنند یادداشت خود دفتر در تا گفتند می ها

 را کالس غایبین معلم و دادند معلم به را غیاب و حضور دفتر و کردند عرض نباشید خسته ها بچه و

 مثالی معلم معاون رفتن از بعد.نشدند بلند جایشان از ها بچه شدند کالس وارد معاون که هنگامی.نوشتند

 می راهنمایی آنهارا و رفتند آموزان دانش میان به هم خودشان و  کنند حل را آن همه که کرد مشخص را

 کردند تاکید معلم بعدی سوال حل از قبل.نوشتند تخته روی بر را درست جواب خودشان سپس و کردند

 شده متوجه خوب خیلی را نیروها بحث که شود می مشخص کند حل را سوال این بتواند کس هر که

 بچه از پس گشت 12 ساعت شد معلم خوشحالی باعث که کردند حل درست اکثرشان آموزان دانش .است

 برگشتم دانشگاه به و کردم خداحافظی راهنمایم معلم و ها

 جمالت کد

 به گذشته مطالب مورد در هم دیگر سوال چند سواالت این حل ضمن در معلم 1 آموزشی(1

 برقرار ارتباطی جدید و گذشته مطالب بین واقع در و پرسید ها بچه از شفاهی صورت

 کرد

 .بکشند خط را نکات این زیر ها بچه که کردند می تعیین را تر مهم ونکات 2

 اتشفشان ایجاد باعت که را کرومات دی امونیوم ازمایش معلم دوم ساعت ابتدای در 3

 داد ،انجام شود می

 بلد ها بچه از نفر باشد؟دوسه بلد را ساززدن که هست کسی پرسیدند ها بچه از 4

 عملی آزمایشی آینده در دارم قصد دارد ربط علوم از مبحثی به چون گفتند معلم.بودند

 کنم استفاده آموزان دانش این از و باشیم داشته
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 کردند وغیاب احوالپرسی،حضور و ازسالم بعد 1 تعاملی(2

 ها بچه کردند،سایر اعالم را جواب سریعا و بودند فعال پیش ها بچه از تعدادی 2

 "!نیست بد کنیم حل ماهم بدید اجازه اگر": که کردند اعتراض

 دیگر مبحث یک فقط گفتند معلم"بدین استراحت خانوم":گفت آموزان دانش از یکی 3

 خواهم استراحت مطلب این از بعد کنید مشارکت و  دهید گوش بادقت اگر است مانده

  داد

 شدند همدیگر با صحبت مشغول ها بچه 4

 علوم به مربوط که اند کرده تهیه زمان به سفر مورد در فیلمی که گفتند ها بچه 5

 دید خواهیم برود جلوتر درس که آینده در گفتند است،معلم

 و کردند عرض نباشید خسته ها بچه و معلم به و شدند کالس وارد انمعاون از یکی 6

 نوشتند را کالس غایبین معلم و دادند معلم به را غیاب و حضور دفتر

 کردم خداحافظی راهنمایم معلم و ها بچه از پس 7

 اما بودندو نشسته همچنان تعدادی اما برخاستند جایشان از ها بچه از وتعدادی 1 احترام(3

 نفرستادند اتیصلو

 جوابش در دیگر شخصی "!کنیم نگاه فیلم علوممان کالس سر ما یعنی":گفت نفر یک 2

 باشند مهربان یکدیگر با که داد تذکر معلم".بیرون برو نمیخوای تو آره":گفت

 نشدند بلند جایشان از ها بچه شدند کالس وارد معاون هنگامیکه 3

 دانش توجه(4

 کالس به آموز

 درس و

 ها بچه تا زدند می میز به را ماژیک گاهی و آمدند ها بچه میان به میز ازپشت ممعل 1

 دادند می توضیح همچنان و شوند ساکت

  .است آبمیوه و بیسکویت صرف مشغول ها بچه از نفر یک 2
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 می میز به هستند،معلم همدیگر با صحبت مشغول و آورده در را خود مقنعه هم دونفر3

  .شوند می ساکت آنها و اندازد می دو آن به نگاهی وفقط زند

 می تذکر آنها به معلم دارند زیادی جوش و جنب و هستند صحبت گیر در اول میز دو4

 می من پرتی حواس باعث شما زیادی جوش و جنب این که گوید می آنها به و دهد

  داد خاتمه را خود تذکر سنگینی نگاه با و بنشینید آرام پس شود

 .است مشغول اش جامدادی با آخر یزم در هم نفر یک5

 

 11نهایی گزارش

 درس به آموز دانش توجه عدم :تم

 :اول ساعت

 همچنان تعدادی اما برخاستند جایشان از ها بچه از وتعدادی شدند کالس وارد معلم. بود ریاضی ساعت

 که خواستند ها بچه زا و کردند وغیاب احوالپرسی،حضور و ازسالم بعد.نفرستادند صلواتی اما بودندو نشسته

 این حل ضمن در معلم.کردند شروع و کنند حل است مانده که را هایی مسِئله و کنند باز را ها جزوه

 بین واقع در و پرسید ها بچه از شفاهی صورت به گذشته مطالب مورد در هم دیگر سوال چند سواالت

 را سواالت جواب ها بچه ممکن جای ات دهد می اجازه معلم .کرد برقرار ارتباطی جدید و گذشته مطالب

 شروع را جدید درس معلم تمارین حل از بعد .کند کامل و اصالح را ها پاسخ اشتباه صورت در و بدهند

 به میز ازپشت معلم .بکشند خط را نکات این زیر ها بچه که کردند می تعیین را تر مهم ونکات کردند

 می توضیح همچنان و شوند ساکت ها بچه تا زدند می میز به را ماژیک گاهی و آمدند ها بچه میان

 در تا کردند تعیین هم مثال چند و کردند حل بیشتر تفهیم جهت بحث همین مورد در مثالی سپس.دادند

 .بیاورند کالس به و کنند حل منزل

 دوم ساعت
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 صرف مشغول اه بچه از نفر یک. شدند تمرینات حل مشغول ها بچه کردن آرام از بعد و کالس وارد معلم

 به هستند،معلم همدیگر با صحبت مشغول و آورده در را خود مقنعه هم دونفر .است آبمیوه و بیسکویت

 و هستند صحبت گیر در اول میز دو .شوند می ساکت آنها و اندازد می دو آن به نگاهی وفقط زند می میز

 زیادی جوش و جنب این که ویدگ می آنها به و دهد می تذکر آنها به معلم دارند زیادی جوش و جنب

 نفر یک. داد خاتمه را خود تذکر سنگینی نگاه با و بنشینید آرام پس شود می من پرتی حواس باعث شما

 حل آموزان دانش تا کردند تعیین را مثالی راهنمایم معلم .است مشغول اش جامدادی با آخر میز در هم

 بر را جواب خودشان دقیقه چند از وبعد  کنند ییشانراهنما تا رفتند آنها میان به هم خودشان و کنند

 هم دقیقه پنج از بعد و کردند مشخص منزل در تکلیف عنوان به را سوال چند سپس.نوشتند تخته روی

 .خورد تفریح زنگ

 سوم ساعت

 را ساززدن که هست کسی پرسیدند ها بچه از و دادند قرار میز روی را خود کیف و شدند کالس وارد معلم

 آینده در دارم قصد دارد ربط علوم از مبحثی به چون گفتند معلم.بودند بلد ها بچه از نفر باشد؟دوسه دبل

 به سفر مورد در فیلمی که گفتند ها بچه.کنم استفاده آموزان دانش این از و باشیم داشته عملی آزمایشی

 یک.دید خواهیم برود جلوتر درس که آینده در گفتند است،معلم علوم به مربوط که اند کرده تهیه زمان

 نمیخوای تو آره":گفت جوابش در دیگر شخصی "!کنیم نگاه فیلم علوممان کالس سر ما یعنی":گفت نفر

 در تا گفتند می ها بچه به را مهم نکات معلم.  باشند مهربان یکدیگر با که داد تذکر معلم".بیرون برو

 خسته ها بچه و معلم به و شدند کالس وارد نانمعاو از یکی حین، همین در.کنند یادداشت خود دفتر

 که هنگامی.نوشتند را کالس غایبین معلم و دادند معلم به را غیاب و حضور دفتر و کردند عرض نباشید

 .نشدند بلند جایشان از ها بچه شدند کالس وارد معاون

 :11گزارش تفسیر و تحلیل

 چیست؟ آن مورد در مناسب راهکارهای و آموزان دانش توجه و دقت عدم علت

 و طبیعی امور از که مسائلی البته) .است آموز دانش توجهی کم مهم عوامل از یکی رشد مراحل و سن

 تکریم نوع او، احتمالی های دغدغه آموز، دانش محیط شناخت (شود نگرانی موجب نباید باشد عادی

 ها همکالسی رفتار نوع ها، کالسیهم با ارتباط نوع مدرسه، و خانه رفتاری تعارض وجود یا عدم شخصیت،

 دقت عدم در طبیعتاً که هستند اموری (آن عدم و رفاه از برخورداری لحاظ به) ها همدرسی طبقاتی نوع و
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 به که آموزی دانش است، دیگری عامل خود تحصیلی مراحل از انتقال آن بر اضافه .است موثر ها بچه

 آموزی دانش و نیستند مأنوس او برای که شود می روبرو جدیدی مفاهیم با رسد می ابتدایی چهارم کالس

 عدم دقتی بی عوامل از دیگر یکی ...و است راهنمایی دوره هوای در هنوز یابد می راه دبیرستان به که

 علت سراغ باید مشابه موارد و موارد این همه در که است معلم توسط تدریس نوع یا درس نوع به عالقه

 و کرد فراهم آموزان دانش تحصیل برای مناسب و آرام محیطی و کرده رفع را آن تاس رفع قابل اگر و رفت

 کرد کنترل را (...و رایانه با زیاد بازی مثالً) آورد می فراهم را پرتی حواس و دقتی کم که هایی زمینه

 :خود نظر

 معلم تدریس قعمو در اما شوند، می حاضر درس کالس سر تمرکز و دقت با که آن با آموزان دانش بیشتر

 وقت از ای دقیقه چند آیند می خود به که هم زمانی و شود می پرت کامالً حواسشان دقیقه چند از پس

 موزانی آ دانش من .بودند کرده مشغول پراکنده افکار با را خود ذهن آنها که درحالی است، گذشته کالس

 برعکس .کنند می مطالعه کم بسیار هخان در و دهند می فرا گوش درس به کالس سر فقط که ام دیده را

 .نالند می خود کم نمره از همواره ولی کنند می مطالعه منزل در ها ساعت که هستند هم کسانی ها آن

 اهمیت دارند برآن که تمرکزی و مفید مطالعه زمان بلکه نیست مهم مطالعه زمان که بینیم می بنابراین

 حاصل اطمینان کامالً توان نمی باشد، جذاب و خوب چقدر ره معلم تدریس روش میان این در البته.دارد

 که طور آن بنابراین .است داشته تمرکز معلم های صحبت برروی تدریس مدت تمام در آموز دانش که کرد

 زمان مدت که جا آن از .کنند استفاده روش چند از توانند می معلمان مواقع این در کردم تحقیق من

 می کمی نسبتاً میزان به آموزان دانش مواقعی برخی .است متفاوت آنها سن تناسب به ها بچه تمرکز

 آموز دانش از را درس روی طوالنی تمرکز نباید معلم بنابراین .شوند متمرکز معلم های صحبت روی توانند

 گردی عبارتی به.نکند ارائه یکنواخت آهنگ و ریتم با را درس کند سعی باید بلکه .باشد داشته انتظار خود

 که این برای تدریس هنگام معلمان .بگوید سخن استوار گاهی و آرام و مهربان گاهی جدی، لحن با گاهی

 با که آن ضمن .کنند نگاه آنها یکایک چهره به باید باشند مطمئن خود آموزان دانش داشتن تمرکز از

 طرح با نیز گاهی .سنجید را آموزان دانش تمرکز میزان توان می هم زدن دور را کالس صورت و چشم

 برای نامحسوسی حال عین در و مؤثر راه ساده و معمولی های سؤال.شود می سنجیده میزان این سؤالی

 هنگام در که باشند داشته توجه معلمان که آن ضمن .است کالس به آموزان دانش توجه برگرداندن

 حرکات این زیرا .ندهند حرکت را خود سر و دست مداوم طور به و نزند قدم کالس در تند و تند تدریس

 و آرام را خود جمالت کنند سعی آنها این بر عالوه .شود می آموزان دانش تمرکز زدن هم بر باعث اضافی
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 مدت تمام نیز تدریس هنگام .نکنند صحبت خاصی لهجه با االمکان حتی و کنند بیان ساده و گویا زبان با

 آموزان دانش کنترل تحت منطقه به کالس نقاط ایرس صورت آن در که چرا نایستید کالس در جلوی

 را خود نظارت روش این با .کنند پیدا حضور کالس نقاط تمامی در است بهتر بنابراین .شود می تبدیل

 این بررسی که نمودید مشاهده حواسپرتی عامل چند هم گزارش این در.کرد خواهند اعمال کالس برهمه

 . شدبا می اهمیت حائز من نظر ار مورد

  :تاریخ دهم :جلسه  :راهنما معلم نام مدرسه نام
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 (ذهنی چالش)هدف

 کارورز

 کنم توجه تدریس هنگام آموزان دانش رفتار بر

 تأمالت وقایع /ها رخداد ها بینی پیش 

 ساعت

 اول

 (ریاضی)

 حدسم بیشتر قبل های هفته مثل

 گردد حل تمرین که است این بر

 پیش طبق معلم

 بودم کرده که بینی

 حل را تمرینات

 آن از پس و کردند

 را جدید مبحث

 کردند شروع

 ارزیابی برای را سوالتی معلم

 و پرسیدند می آموزان دانش

 از سوال چند طرح با همچنین

 تدریس حین در قبل مبحث

 مبحث دو راحتی به جدید درس

 طوری ساختند مربوط هم به را

 موضوع متوجه آموزان دانش هک

  شدند

 ساعت

 دوم

 (ریاضی)

 این آموزان دانش  کنم می تمرین حل بینی پیش

 پرت حواس ساعت

 حل به و بودند شده

 توجهی برخی تمرین

 .دادند نمی نشان

 حواسپرتی تمام عالرغم معلم

 و احترام با هم باز آنان های

 کردند می رفتار ها بچه با درست

 برای زرگیب درس خود این و

 باشد می آموزان دانش

 ساعت

 سوم

 داده جدید درس دهم می احتمال

 شود

 ها بچه از معلم

 اطالعاتی تا خواست

 مطلب این عنوان با معلم اینکه

 تدریس برای ها بچه از که
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 سازهایی ی درباره (علوم)

 تا بدهند زنند می که

 تدریسش در آن از

 . کند استفاده

 جدید درس همچنین

 آموزان دانش به

  دادند

 انگیزه ایجاد کند می استفاده

 است خوبی بسیار

 : راهنما معلم هایتوصیه

 است معلمی های ویژگی از شرایط هر در شایسته و مناسب رفتار

 : راهنما استاد هایتوصیه

 شد؟ خواهی معلمی چگونه که بیاندیش مطلب این به

 دیدگاه /تأمالت

 : کارورز

 ادب رعایت

 وزام دانش برای

 است الزامات از

 به باید معلم که

 ویژه توجه آن

 باشد داشته

 :آموختم چهآن

 کنم کسب را اموز دانش توجه که کنم رعایت باید تدریسم در مواردی

 باشد می آموزانم دانش برای الگویی من گفتن سخن طرز و ادب

 

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییپرسش

 داد؟ پیشنهاد توان می کزتمر افزایش برای هایی راهکار چه-1

 توجه با)کند؟ برخورد چگونه آموزش دانش ی ادبانه بی برخورد در معلم-2

 (گزارش به

 تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد
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 (استاد سوم ی جلسه)12 گزارش

 سر از گزارش حتما کردند تاکید اینکه و رفتیم کارورزی به هجلس چند اینکه درباره استاد جلسه این در

 و ( اولیه گزارش دل از تم کردن مشخص) را آن نوشتن چگونگی و ترتیب و باشیم داشته کارمان در کالس

 در و است تم ی درباره کنیم می که تحلیلی و تجزیه و دادند توضیح ما به(نهایی گزارش در آن کردن بولد

 تحقیق در آنچه و تحقیق اساس بر را خودمان نظر آن از پس و کنیم می بیان را آن منبع ذکر با ابتدا

  .  کنیم می بیان دیدیم
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 داشتن مثل دادند توضیح ما به بگذاریم آن در باید را مواردی چه اینکه و را 3 کارورزی نگارش چگونگی

 باید ج فرم بر عالوه تدریس هر برای که گفتند همچنین استاد. .......... و ای حرفه ،من ،چکیده مقدمه

 در .خواستند ما از کالسی سر اتفاقات و خود تدریس از سناریویی و کنیم استفاده نیز درس طرح یک از

 از ای خالصه هم دفاع ی جلسه برای اینکه و بزنیم کارورزی های روز برای تاریخ جداگانه ب فرم مورد

 به موضوع طرح از پس و کنند می دفاع خود کار از دانشجویان کت تک دفاع روز در که بنویسیم را کارمان

 و Bnazanin14 فونت از باید کار :گفتند استاد نگارش مورد در. دهند می پاسخ شده مطرح سواالت

 برای .شود استفاده دیگر فونت از ضمائم و ها پاورقی برای . بنویسید 16و titr14 فونت با را تیترها

 در داریم مدرسه از و تدریس از که هایی عکس و گذاشته کامنت برایمان استاد که هایی کار ضمایم قسمت

  .گیرد می قرار قسمت این

 توجه گفتند استاد که مواردی ی همه به اینکه و خواهند می ما از کامل کار یک که کردند اعالم استاد

 جزئیات ی درباره گروه در عداب و کنیم مشخص روز یک امتحاناتمان از بعد شد قرار دفاع ی جلسه. کنیم

 کردیم صحبت آن

 

 

 13 گزارش

 بود تعطیل 95 سال ماه آذر دوم تاریخ در برف دلیل به

 14 گزارش

  نرفتیم مدرسه به و گردید اعالم تعطیلی بین 95 ماه آذر 9 تاریخ در
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 1تدریس

                                                                                        شنبه سه

                                          25/08/1395:تاریخ

 :تدریس گزارش

 آماده از بعد . بود(علوم) زمین اعماق به سفر من تدریس موضوع .گرفت انجام 10 تا9 ساعت  من تدریس

 ها بچه رفتم کالس ،به بودند آمده مدرسه به ما دیدن برای که استادمان با صحبت و آزمایش وسایل کردن

 و صلوات که شدم منتظر و زدم ها آن به ،لبخندی فرستادند صلوات و شدند بلند جایشان از احترامم به

 حالتون امروز ها بچه :شدم جویا را حالشان و کردم سالم و سمتشان به کردم ،رو شود تمام گفتنشان سالم

 تصور میخوایم :من . خانم چی واسه :آموزان دانش ؟ اید آماده اه بچه :من. خانوم خوبیم:ها بچه چطوره؟

 با حین این در . بگید رو کنید می فکر حفاری مراحل و زمین از که چی هر کنیم می حفر چاهی که کنیم

 . کنند توجه چیزی چه به باید و اند مهم چیزهایی چه بدانند تا کردم می هدایت را ها آن هایم سوال

 می بیان را افکارشان و میدادند پاسخ را هایم پرسش بود بسته چشمانشان که حالت همان اب آموزان دانش

 کنند بیان گروه قالب در را افکارشان خواستم آنها از و کردم بندی گروه را آموزان دانش آن از بعد .کردند

 مطلبی اگر آن از منبعد و خواندند می را هایشان نوشته گروه هر از نمایندگی به نفر یک آن انجام از بعد .

 درست دوستانتان : گفتم می ها بچه به نداشت ما موضوع به ربطی و بود دور مطلب از که شد می ذکر

 به آموزان دانش . کنیم بررسی را زمین مختلف های الیه است قرار ما که باشد حواسشان ولی اند گفته

 از مرحله این برای . کردند می شوخی هم با ها موقع بعضی و دادند می گوش دوستانشان سخن به دقت

 دادن نشان برای و است کتاب تمرینات از که رس خاک و پونگ پینگ توپ آزمایش خواستم آموزان دانش

 به مشغول ها آن . گذاشتم گروه هر برای را وسایل  و دهند انجام گروهی طور به است زمین های الیه

 از بعد. کردم می راهنماییشان و کردم می کمک آنها به و مرفت می ها آن سر باالی منم و بودند انجام

 که آنچه هر خواستم ها آن از و گفتم تبریک قشنگشان های کار برای ها بچه به عملی کار کردن درست

 به را خود کارهای که خواستم آنها از پایان در . کنند ن بیا را شدند متوجه زمین های الیه ی درباره

 با آموزانم دانش ، شود الگو برایشان و ببینند را آن نیز ها بچه بقیه تا بدهند همدرس به هدیه عنوان

 های الیه و کردید حفر را چاه که کنید تصور حاال گفتم آموزان دانش به آن از بعد . پذیرفتند خوشحالی

 چیست؟ شعلت مایعند؟ ؟آیا هستیم رو به رو موادی چه با رسیدیم زمین زیر به که االن فهمیدید را آن

 را زمینه سوال یک به ها آن پاسخگویی که طوری به قبیل این از هایی سوال و است؟ چگونه آن جنس
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 یاد را درس هایشان سوال به دادن پاسخ راه از ها آن گونه این به و کرد می مشخص من بعدی سوال برای

 را پز آب مرغ تخم زمایشآ گروهی صورت به خواستم ها آن از هم درس آخر ارزشیابی برای. گرفتند می

 از بعد . کنند یادداشت را هایشان یافته و کنند مقایسه زمین های الیهه با را آن های الیه و دهند انجام

 آن به تکلیف عنوان به سوال یک آن از قبل ولی گذاشتم برایشان را فندق ماجراهای از کلیپی هم آن

 افتاد؟قبل می اتفاقی چه بود جامد اگر زمین مرکزی ی هالی آیا و چیه؟ لرزه زمین وقوع علت : که هادادم

 را کلیپ و نشسته جاهایشان سر همچنان ها بچه ولی آمد در صدا به زنگ شود تمام فندق کلیپ اینکه از

 خواهم می میرزایی علی خانم از من ها بچه گفت و ها بچه سمت کرد رو راهنمایم معلم . کردند می نگاه

 نظر هم من . دهند پاسخ شما همراه کتاب تمرینات به همچنین و بگذارند را پادامهکلی بعد ساعت که

  . کردم تشکر معلم از خوشحالی با . کردم اعالم را موافقم

  اول جلسه درس   زمین اعماق به سفر  موضوع       ششم تحصیلی پایهمدرسه           نام :مشخصات

 دقیقه40:زمان .راهنما معلم نام         

 

 :(تفکیک به هامهارت /مفاهیم) محتوا

 زمین از برداری بهره زمین، درونی های الیه ،اهمیت زمین درونی ساختمان با آشنایی

 

 : رود می انتظار آموزان دانش از درس این پایان در:یادگیری پیامد

 .دهند نشان مدل و ماکت نقاشی،ساخت طریق از را زمین مختلف های الیه-1

 دهند می توضیح مدل روی از را زمین درونی های الیه های ویژگی برخی-2

 دهند توضیح کتاب داخل تصاویر از استفاده با را زمین درونی های الیه شناسایی های راه-3

 امواج از استفاده با را زمین درونی های الیه شناسایی چگونگی شفاهی بیان از استفاده با-4

 . دهند توضیح مصنوعی و ای لرزه

 مراحل
 تکالیف /یادگیری تکالیف شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 زمانی

 منابع /مواد

 یادگیری

 ارتباط برقراری
 شاد ای چهره با آنکه از پس معلم

 احوال و سالم به شد کالس وارد
 درس کالس دقیقه6تا1
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 خدا یاد و نام با و پردازد می پرسی

 آموزان دانش از: اینکه با را درس

 می که کنند ورتص خواهد می

 در و کنند حفر را چاهی خواهند

 تصورات از حاصل مشاهدات ادامه

 بحث به هایشان گروه در را خود

 ارائه کالس به را نتیجه و بگذارند

 کند می دهند،شروع

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 که زانیآمو دانش برای چاه یک کندن تصور یعنی کار این که آنجایی از

 دیگری توسط را آن انجام حتی شاید و اند نداده انجام را کار این حال تا

 از هم تا دارد معلم وهدایت راهنمایی به نیاز اند نکرده مشاهده هم

 مورد ی نتیجه هم و آید عمل به جلوگیری آموزان دانش نرفتن بیراهه

 آید دست به نظر

 تفسیر و تحلیل

 رو به آنرو با حال تا که آموز دانش رایب موقعیتی ترسیم من نظر به

 و میل افزایش و وی در کنجکاوی حس برانگیختن باعث است نشده

 خواهد بیشتر درس موضوع فراگیری یعنی هدف به رسیدن برای رغبتش

 شد

 گذاشتن تجربه به

 دانش های فعالیت ی ادامه در

 ی مرحله در ها گروه درون آموزان

 یافته و نتیجه مرحله این ،در قبل

 آن ی نماینده توسط گروه های

 به آموزان دانش ی بقیه برای

 شود می گذاشته تجربه

 12 تا6

 دقیقه
 برد وایت و ماژیک

 و فرآیندهدایت

 بازخورد ارائه

 ، دهند می ارائه آموزان دانش که هایی نتیجه تا است نیاز مرحله این در

 و اصالح مورد نشود وارد لطمه آموزان دانش ی روحیه به که روشی با
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 گیرد قرار بازبینی

 تفسیر و تحلیل

 است ممکن جدید موقعیت یک مورد در آموزان دانش که هایی تجربه

 دانش اینکه ضمن طریق این از و باشد جالب آموزان دانش ی بقیه برای

 آسان نیز مطلب یادگیری ، رسد می نفس به اعتماد به دهنده ارائه آموز

 .گردد می

 کاربستن به

 می آموزان دانش از مرحله آن یبرا

 تا آنچه از استفاده با تا خواهیم

 در کار آموختند تدریس اینجای

 دهند انجام را 35 ی صفحه کالس

 24 تا12

 دقیقه

 / پونگ پینگ توپ

 مقداری  کاسه

 خاک /ریز ی ماسه

 الزم مقدار به رس

 گل ی تهیه جهت

 رس

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 فعالیت انجام در را آموزان دانش اینکه بر عالوه لهمرح این در معلم

 ارزشیابی جدول یک ها آن کار از ارزشیابی برای و کند می ذاهنمایی

 نماید می طراحی

 تفسیر و تحلیل

 های آموخته کاربستن به برای کتاب در موجود های فعالیت به پرداختن

 فعالیت مثل رداستاندا قالبی در را ها آن تا شود می باعث آموزان دانش

 کرد ارزیابی کتاب های

 گذاشتن اشتراک به

 می آموزان دانش مرحله این در

 در را خود های ساخته دست توانند

 نمایش به مدرسه آزمایشگاه

 از آموزان دانش دیگر تا بگذارند

 آینده های سال در حتی ها آن

 کنند استفاده

 دقیقه30تا24
 و ماژیک /مجزا میز

 مقوا

 هماهنگی کار این جهت مدرسه رئیس و مسئول با آنکه ضمن باید معلم و هدایت فرآیند
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 بپردازند انجام برای آموزان دانش راهنمایی به کند می بازخورد ارائه

 تفسیر و تحلیل

 می باعث تدریس پایان در ها یافته گذاشتن اشتراک به یعنی روش این

 عمیق یادگیری کنار در همکاری حس یک به آموزان دانش تا شود

 برسند

 موقعیت به انتقال

 جدید

 آموزش برای توان می بخش این در

 آموزان دانش به زمین درون شرایط

 که کنند تصور تا خواست ها آن از

  اند کرده سفر زمین اعماق به

 دقیقه35تا30
 برای کاغذ و قلم

 ها یافته یادداشت

 و فرآیندهدایت

 بازخورد ارائه

 یا افزایش با زمین درون شرایط ی رهدربا سواالتی آموزان دانش از

 را خود های پاسخ تا خواهیم می ها آن از و پرسیم می عمق کاهش

 .دهند توضیح

 تفسیر و تحلیل

 درس موضوع که موقعیتی در را خود آموز دانش که شرایطی در تدریس

 در موضوعات آنکه از است مفیدتر بسیار کند می پیدا ارتباط آن به

 شوند بیان آموز دانش برای نظری کامال قالبی

 هاآموختهسنجش

 تدریس این در ارزشیابی برای

 در موجود های فعالیت از بیشتر

 تخم آزمایش مثل درسی کتاب

 باز که شود می استفاده پز آب مرغ

 کیفی ارزشیابی نظام بر مبتنی هم

 توصیفی بود–

 40 تا35

 دقیقه

قلم  – درسی کتاب

تخم مرغ  –و کاغذ 

 آب پز

 تفسیر و لتحلی

 انجام به پرداختن یعنی اینکار

 ارزشیابی برای کتاب های فعالیت

 آموزان دانش تا شود می باعث

 به درسی کتاب به آنکه ضمن
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 پرداخته استاندارد منبع یک عنوان

 نحو به نیز ارزشیابی شود می

 گردد انجام احسن

 

 :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 

  درس طرح

نام و نام 

سحر  :خانوادگی

 علی میرزایی

ششم :پایه تحصیلی

 ابتدائی

علوم :نام درس

 تجربی

سفر به اعماق  :درس موضوع

 زمین 

 دقیقه40:زمان

هدف کلی -1

 درس

 آشنایی با الیه های درونی زمین

  

  

هدفهای —2 

 جزئی

 آشنایی دانش آموزان با

 ببرد نام را زمین درونی های الیه -1

 دهد توضیح را زمین مختلف های الیه تفاوت -2

 

هدف های -3

 رفتاری

 :درپایان تدریس انتظار می رود از دانش آموز بتواند

 .الیه های مختلف زمین را از طریق نقاشی،ساخت ماکت و مدل نشان دهند-1

 دهند می توضیح مدل روی از را زمین درونی های الیه های ویژگی برخی-2

 توضیح کتاب داخل تصاویر از استفاده با را زمین درونی های الیه شناسایی های راه-3

 دهند
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 از استفاده با را زمین درونی های الیه شناسایی چگونگی شفاهی بیان از استفاده با -4

 . دهند توضیح مصنوعی و ای لرزه امواج

ارزشیابی -4

 تشخیصی

در این باره سواالتی  .نجم درباره زلزله مطالبی آموختندفراگیران در سال گذشته درعلوم پ

 .از بچه ها می پرسیم

ارزشیابی -5

 آغازین

 به خود گروه در که کنند می تشویق  را آموزان دانش معلم دوم و اول مرحله در

 برسانند معلم نظر به را آن و بپردازند مورد این در اطالعات گردآوری

 ادامه در و کنند حفر را چاهی خواهند می که کنند تصور خواهد می وزانآم دانش از ایجاد انگیزه -6

 به را نتیجه و بگذارند بحث به هایشان گروه در را خود تصورات از حاصل مشاهدات

 کند می دهند،شروع ارائه کالس

 روش بارش مغزی ، روش پرسش و پاسخ ،ارائه فیلم،بحث گروهی روش تدریس-7

وسایل مورد -8

 نیاز

 یل آزمایش،فیلم آموزشی ،کتاب درسیوسا

  

  

مراحل ارائه ی -9

 تدریس

 کنند می مشاهده آنچه هر و کنده چاه کنند تصور که خواهد می آموزان دانش از

 درباره و دهند انجام را آزمایش رس گل کاسه از استفاده با آن از پس نمایند یادداشت

 در آنچه هر بخواهید آموزان نشدا از بعد ی مرحله در.گویند سخن ها گروه در آن ی

 نتیجه و شود پخش فیلم برایشان ادامه در و بگویند را بینند می زمین مرکزی الیه

 نمایند گیری

  

  

ارزشیابی -10

 ونتیجه گیری 

 :پس از پایان درس جدید از یک دانش آموزان سواالتی مثل 

 (درس بر مروری )گرفتین؟ یاد چی بگه من به تونه می کی ها بچه

 درباره ی امواج زمین لرزه

 نام گذاری الیه های درونی زمین

 تحقیقی درباره ی ساختمان درونی زمین ارائه دهند فعالیت های -11
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       تکمیلی

 

 

 

 

 2تدریس

                                                                                     شنبه سه

 16/09/1395:تاریخ

 اول ساعت یک که شد ،قرار آمدند مدرسه به تدریسم برای استاد و است من دوم تدریس:تدریس شگزار

 . بیایند کالس به تدریسم برای استاد 10تا9 ساعت و باشد داشته تدریس دوستانم از یکی اول زنگ

 و شدم کالس وارد طناب و توپ با اول . کنم تدریس خواستم می را علوم درس از 1 نیرو و ورزش مبحث

 ها بچه گفتم کردند می نگاه دستم در طناب و توپ به کنجکاوانه که ها بچه به احوالپرسی و سالم از پس

 ها بچه کشی طناب مسابقه از کلیپی منظور همین به و کنیم شروع را درسمان ورزش با است قرار امروز

 من و دادند من به هایی وابج آموزان دانش کردید؟ مشاهده چیزی چه : پرسیدم آن اتمام با . گذاشتم

 بیشتر را طناب که گروه هر که رسیدیم نتیجه این به هم با پایان در و شدم جویا را هایشان جواب علت

 نام خواستم گروه هر از و کردم سوال ورزشی های رشته ی درباره ها بچه از آن از پس . است برنده بکشد

 از پس .،گذاشتم گفتند خودشان که همان اساس بر را شان گروه نام و کنند بیان را ورزشی ی رشته یک

 طور به را درس و گذاشتم سیستم روی را پاور ، ها گروه از غیره و عنوانی تصویر ی درباره دیگر سوال چند

 یک گذاشتن مثل آزمایشاتی از آن حین در پرداختم زندگی در آن اهمیت و نیرو از و کردم شروع رسمی

 دانش از پاور ارائه از بعد . کردم استفاده نیرو دادن نشان برای غیره و میز دندا هل و دیوار بر کتاب

 گروه از یک هر آموزان دانش بگویند را اند شده متوجه که آنچه هر هایشان گروه در خواستم آموزان

 نآموزا دانش برای فندق کلیپ آن از پس . کنند بیان را گرفتند یاد آنچه ، نماینده عنوان به هایشان

 در کاربردی چه نیرو پرسیدم ها بچه از اتمام از پس . آمد خوششان آن از قبل ی دفعه مثل که شد پخش

 یک خواستم آموزانم دانش از تکلیف عنوان به آن از پس افتد؟ می اتفاقی چه نباشد اگر و دارد ما زندگی
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 استاد تدریس از بعد.ندآور کالس به بعد ی جلسه در و کنند درست خودشان سلیقه با بادکنکی ماشین

 اطالعات از که گفتند و کردند رضایت ابراز ایشان و شدند جویا تدریسم ی درباره را راهنمایم معلم نظر

 کردند بیان تدریسم ی درباره نیز استاد . کردم می تر عینی را تدریسم کاش ای و هستم برخوردار زیادی

 از کمتر بعدی تدریس در تا خواستند من از پایان در و کردند بیان را کارم مثبت موارد و بود خوب که

 هیچ کنم تدریس آینده در خواهم می که ای مدرسه در که بیاندیشم مطلب این به و کنم استفاده رسانه

 .کردم قبول بعد تدریس برای نیز من. ندارد وجود الکترونیکی وسایل و دیتا گونه

 دوم جلسه درس           1نیرو و ورزش: موضوع       شمش تحصیلی پایه       مدرسه نام :مشخصات

 دقیقه45:زمان               خانم.راهنما معلم نام        

 

  :(تفکیک به هامهارت /مفاهیم) محتوا

 : با آموزان دانش آشنایی

 تشخیص را جسم یک بر نیرو اثرات و بدانند نیرو کردن وارد معادل را کشیدن و دادن هل-1

 .دهنند

 .کنند بیان حرکت بر را آن اثر و کرده شناسایی را نیرو ساده های مثال در-2

 دهنند نشان عملی صورت به را جسم یک بر نیرو چند یا دو اثر-3

 

 :یادگیری پیامد

 اثر همچنین و شوند متوجه را نیرو مفهوم درس این پایان از پس بتوانند باید آموزان دانش

 بررسی واقعیت در را ورزش با نیرو مفهوم ارتباط همچنین و یندمان بررسی یکدیگر بر نیروها

 کنند

 مراحل
 تکالیف /یادگیری تکالیف شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 زمانی
 یادگیری منابع /مواد

 ارتباط برقراری

 بازی طناب و والیبال توپ با معلم

 احوال ضمن و میشود کالس وارد

 به پاسخ و ها بچه از پرسی

 دقیقه5

 بین پاسخ و پرسش

 توپ -فراگیران و معلم

-بازی طناب -والیبال
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 ،فیلمی وسایل درباره آنها جکاویکن

 دهد می نشان نیرو و ورزش درباره

 آموزشی فیلم

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 کرد راتشویق آنها باید دهند می درست پاسخ سواالت به آموزان دانش که زمانی

 و کرد تصحیح دیگر سواالت ایجاد با را آموزان ازدانش برخی نادرست پاسخ و

 این در اکتشافی ازرویکرد باید بلکه گذاشت آنها اختیار در را سواالت جواب نباید

 .کرد استفاده زمینه

 تفسیر و تحلیل

 و پرسش و ای مکاشفه روش از استفاده درس این آموزش برای روش بهترین

 و داد جهت را آموزان دانش پاسخ میتوان ثرمو های پرسش ایجاد با و است پاسخ

 .بخشید تحقق را سر در هدف

 گذاشتن تجربه به

 آموزان دانش به را درس عنوانی صفحه

 داده ها آن به را الزم وفرصت داده نشان

 در بعد و کنند مشورت یکدیگر با تا شود

 خواسته ازافراد برخی از فرصت پایان

 و ندکن بازگو را اند دیده هرآنچه شود

 و شود پرسیده تصویر به مربوط سواالت

 هدف که گشت مطمئن مربی زمانیکه

 اصل وارد است یافته تحقق تصویرعنوانی

 شود می مبحث

 دقیقه 5
 معلم،فراگیران،گفت

 وفراگیران معلم وگوبین

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 کرد تشویق را اآنه و بپرسند را خود سواالت همه که کرد فراهم را ای زمینه باید

 برداشت آموزان دانش شد مشاهده که درصورتی.کنند طراحی علمی سواالت که

 پی اصلی هدف به آنها تا کرد ایجاد ای زمینه باید دارند ازتصویرعنوانی نادرست

 آمادگی ایجاد جهت صرفا و نمیدهد آموزش را خاصی مفهوم تصویرعنوانی ببرند

 .است جدید درس به ورود برای

 تفسیر و لتحلی

 در که سواالتی آموزان دانش که شود می باعث پاسخ و پرسش روش از استفاده

 طرفی از و بیایند بیرون بودن منفعل حالت از و بپرسند را دارد وجود ذهنشان

 دانش ذهن کشیدن چالش به باعث آموزشی فیلم از استفاده
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 .شود می آموزان

 

 کاربستن به

 باره در لبیمطا پاورپوینت وسیله به ابتدا

 و میکنم بیان ورزش با آن ربط و نیرو ی

 و شود داده نمایش تصویر با هایی مثال

 تصاویر مورد در بخواهید آموزان دانش از

 فیلم سپس و کنند گو و گفت و بحث

 هر پایان در و گردد پخش آموزشی های

 گو و گفت و بحث فرصت ها آن به فیلم

 .شود داده فیلم مورد در

 دقیقه13

 فیلم پوینت، رپاو

 و ،پرسش آموزشی

 و معلم بین پاسخ

 فراگیران

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 و گفت و بحث هم با ها فیلم و تصاویر مورد در که کرده تشویق را آموزان دانش

 الگوی تا کنید تشویق دهند می انجام را کار این خوب که کسانی و کنند گو

 .شوند دیگران

 تفسیر و تحلیل
 را مفهوم ، بدهید ربط آنها واقعی زندگی با را درس موضوع که زمانی یرانفراگ

 .میکنند بهتردرک

 گذاشتن اشتراک به

 های گروه در شود خواسته ها بچه از

 چه که بپردازند گفتگو به خود

 اساس بر و گرفتند یاد مطالبی

 زندگی به را آن ربط خود های نوشته

 کنند تهیه وگزارش بگویند

 دقیقه5

 ، فراگیران ، علمم

 ، نویسی گزارش برگه

 تعامل و مشورت

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 البته کنید تشویق ستاره یک دادن با اند نوشته گزارش که را افرادی بهترین

 .بگویید ها آن به را دواری و قضاوت های مالک

 تفسیر و تحلیل
 نوعی و شوند می فعال ضعیف آموزان دانش حتی همه گو و گفت و بحث با

 .آید می وجود به ها آن بین سالم رقابت

 – آزمایش وسایل دقیقه13 فراگیران عملی یادگیری برای موقعیت به انتقال
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 توسط برخی که آزمایش تعدادی جدید

  فیلم توسط دیگر برخی و خودشان

 می نظر در را  شود می داده نشان

 به یکدیگر با نتایج ی درباره و گیرم

 در سواالتی معلم و بپردازند گو گفت

 فراگیران و بپرسد ها باآزمایش رابطه

 شوند هدایت پاسخ به رسیدن برای

 فیلم آموزشی

 و فرآیندهدایت

 بازخورد ارائه

 آزمایش مورد در نکاتی و باشد الگو عنوان به خود معلم ها آزمایش انجام حین در

 .بگوید ها

 تفسیر و تحلیل
 بهتراست آموزان دانش برای آن درک میگیرد نجاما عملی صورت کاربه این چون

 .دهند می نشان عالقه خود از آزمایش دادن انجام به نسبت و

 هاآموختهسنجش

 مطالعه را کتاب بخواهیم فراگیران از

 آن های تمرین ی درباره و کنند

 برگه در توانستد آنچه و کنند تفکر

 به بعد ی جلسه و کنند یادداشت ای

 تدریس حین در. آورند کالس

 میزان تا شود می مطرح سواالتی

 مشخص مطالب از آموزان دانش فهم

 ها آن از عملی کار برای و گردد

 بادکنکی ماشین شود خواسته

 کنند درست

 فراگیر–معلم  – برگه دقیقه5

 تفسیر و تحلیل

 در ذکرشده مراحل انجام با آموزان دانش

 می خوبی به باال

 آنها بین تباطوار مفاهیم درک به توانند

 برسند

 کار پوشه دفتریادداشت، دقیقه5
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  :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 

 

 

 

  درس طرح

نام و نام 

  :خانوادگی

ششم :پایه تحصیلی

 ابتدائی

علوم :نام درس

 تجربی

ورزش و  :درس موضوع

 1نیرو
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هدفکلی -1

 درس

 با ورزش و نیروآشنایی 

  

  

هدفهای —2 

 جزئی

 آشنایی دانش آموزان با

 یک بر نیرو اثرات و بدانند نیرو کردن وارد معادل را کشیدن و دادن هل-1

 .دهند تشخیص را جسم

 بدانند حرکت بر را آن اثر و کرده شناسایی را نیرو ساده های مثال در-2

 شوند متوجه را جسم یک بر نیرو چند یا دو اثر-3

 

 

هدف های -3

 :درپایان تدریس انتظار می رود از دانش آموز بتواند
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 رو را بررسی کندین مفهوم-1 رفتاری

 کند بررسی یکدیگر بر نیروها اثر -2 

 کند بیان را ورزش با نیرو مفهوم ارتباط  -3

   بربدن را آن تاثیر و ورزش انجام در را نیرو تاثیر ورزشی فعالیتهای انجام در -4

 

ارزشیابی -4

 تشخیصی

معلم چند سوال پیرامون نیرو بپرسد تا فراگیران آنچه از درس از سال قبل به 

مثل درباره ی نیرو از سال قبل چه به خاطر دارید؟ آیا  .خاطر دارند بیان کنند

 بدون اینکه جسمی را بکشیم یا هل دهیم می توان آن را جا به جا کرد؟

زشیابی ار-5

 آغازین

 آن به را الزم وفرصت داده نشان آموزان دانش به را درس عنوانی صفحه معلم

 خواسته افراد  ازبرخی پایان در وبعد کنند مشورت یکدیگر با تا بدهد ها

 آموزان دانش از را تصویر به مربوط وسواالت بازگوکنند را اند دیده هرآنچه

 وارد است یافته تحقق عنوانیتصویر هدف که شد مطمئن وزمانیکه بپرسد

 شود بعد مرحله

 و ها بچه از پرسی احوال ضمن و شده کالس وارد بازی طناب و والیبال توپ با ایجاد انگیزه -6

 .بگذارد نیرو و ورزش درباره ،فیلمی وسایل درباره آنها کنجکاوی به پاسخ

روش تدریس رسانه ،ایروش تدریس مکاشفه روش همیاری ، روش پرسش و پاسخ ، روش تدریس-7

 ای

وسایل مورد -8

 نیاز

 طناب بازی،توپ والیبال،پاورپوینت،،فیلم آموزشی 

  

  

مراحل ارائه -9

 کند بیان ورزش با آن ربط و نیرو ی باره در مطالبی پاورپوینت وسیله به ابتدا

 مورد در بخواهید آموزان دانش از و شود داده نمایش تصویر با هایی مثال و

 آموز دانش دار جهت های سوال پرسیدن با و کنند گو و گفت و بحث صاویرت
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 و نماید پخش آموزشی های فیلم سپس کند هدایت پاسخ به رسیدن برای را یتدریس

 و داده فیلم مورد در گو و گفت و بحث فرصت ها آن به فیلم هر پایان در

 به خود ایه گروه در خواسته ها بچه از .شود بیان فیلم مورد در آنها دیدگاه

 آن ربط خود های نوشته اساس بر و گرفتند یاد مطالبی چه که بپردازند گفتگو

 می اتفاقی چه جعبه دادن هل و کشیدن در اینکه مثال بگویند زندگی به را

 میشود؟ حرکت باعث عاملی چه ها ورزش در یا افتد

 نشان  فیلم توسط دیگر برخی و خودشان توسط برخی که آزمایش تعدادی

 گروه هر از نفر دو که اینست آزمایشات از یکی گرفته نظر در را  شود می دهدا

 هل را همدیگر بار ،یک بگیرند را یکدیگر دستان و آمده کالس جلوی به

 نیز معلم . بپردازند گو گفت به یکدیگر با نتایج ی درباره  دیگر بار و بدهند

 هدایت پاسخ به رسیدن یبرا فراگیران و بپرسد ها باآزمایش رابطه در سواالتی

 شوند

  

  

ارزشیابی -10

 ونتیجه گیری 

 :پس از پایان درس جدید از یک دانش آموزان سواالتی مثل 

 بزنید ؟مثال چیست نیرو-1

 است؟ چیزی چه معادل کشیدن و دادن هل علوم در -2

 کند وارد نیرو میتواند تنهایی به جسم آیا-3

 چرا؟ میشود پاره کشیمب حد از بیش را کش یا الستیک وقتی-4

فعالیت های -11

       تکمیلی

از فراگیران خواسته کتاب را مطالعه کنند و درباره ی تمرین های آن تفکر کنند  

در .و آنچه توانستد در برگه ای یادداشت کنند و جلسه ی بعد به کالس آورند 

 حین تدریس سواالتی مطرح می شود تا میزان فهم دانش آموزان از مطالب

 مشخص گردد و همچنین به عنوان تکلیف خالقانه ماشین بادکنکی درست کنند
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 3 تدریس

 14/10/95:تاریخ                                                                          شنبه سه

 برای ، گیریمب فیلم بود قرار چون و باشیم داشته تدریس دوستانم و من بود قرار کارورزی آخر روز در

 نظر در را ریاضی درس آخر تدریس برای . بگیرد فیلم تدریسم از تا آمد من کالس به دوستم اول ساعت

 چه که قبلی درس ی درباره ها ازآن پرسی احوال و سالم از بعد کالس به ورود هنگام در بودم گرفته

 و کردم تناسب نسبت درس درباره ها آن قبل سال از آوری یاد ادامه در و کردم سوال آموختند مطالبی

 ی دهنده نشان که کوتاهی داستان آن پساز بسنجم را ها آن یادگیری میزان تا دادم ها آن به سوال یک

 را نقاش کارگر نفر دو راه بین در :که است قرار ازین داستان کردم تعریف برایشان است تناسب و نسبت

 و آبی رنگ دو ترکیب با که ساختمان یک نقاشی ایبر رنگ کیلو 40 کردند می بحث که کرده مشاهده

 بخرند؟ را ها زنگ مقدار چه که بودند فکر در اینکه و باشد 6 به 2 ها رنگ نسبت که آید می وجود به زرد

 ایجاد از پس. یابند حل راه مسئله این  برای گروهی صورت به  خواهم می آموزان دانش از ، آن از پس و

 دانش از و کنم می طراحی را مسائلی آن کمک با و کشیده تخته پای تصویر چند آموزان دانش در آمادگی

 تلق روی کدام هر ها بچه . نمایند اعالم را نتیجه و کنند حل را آن هایشان گرو در که خواهم می آموزان

 که کردند اعالم دقیقه چند از پس و کردند می حل تند تند را مسوله بودم کرده تهیه برایشان که هایی

 دچار برخی و گفتند کی درست برخی بگویند را هایشان جواب که خواستم ها گروه از کردند پیدا را جواب

 بی ، موضوع فهم به ها آن تشویق حین در کردم سعی بین این در . بودند شده کوچک های دقتی بی

 تلق روی آن از پس . است بوده چه کارشان ایراد شوند متوجه تا کنم گوشزد ها آن به نیز را هایشان دقتی

 جواب را آن کامل دقت با که خواستم ها آن از و نوشتم ها گروه بقیه از جدا ی مسئله یک گروه هر های

 به مقایسه و ها گروه دیگر جواب استرس از دور به ها آن که بود این مختلف مسائل دادن از هدف دهند

 یک مبحث ی درباره آن نکات و کاربردی مسائل مقواها روی که میخواهد ها آن ار معلم . برسند جواب

 داشتند سوالی اگر آموزان دانش ، مرحله این در . کنیم نصب مدرسه تابلوی در تا کنند تهیه دیواری کاغذ

 اطرافشان وسایل از ادامه در . کنند کشف را قوانین خودشان دادم اجازه و کردم می راهنمایی را ها ،آن

 آخر در و. رسیدند نظر به راضی موضوع این فهم از آموزان دانش که کردم دهاستفا مطلب فهماندن برای
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 برگه خواستم ها آن از جوابهایشان اتمام از پس و کردم طرح ها آن یادگیری از اطمینان برای مسئله چند

 عرض نسبت گرفته اندازه را خود اتاق  تکلیف عنوان به کالس آخر در . کنم بررسی تا آورده نزدم به را ها

 .بنویسد را محیط به وعرض محیط به ،طول اتاق عرض به طول اندازه  ،نسبت اتاقش طول به

            ریاضی درس نسبت: موضوع       ششم تحصیلی پایه          مدرسه نام :مشخصات

 دقیقه40:زمان                     خ.راهنما معلم نام        سوم جلسه درس

 

  :(تفکیک به هاارتمه /مفاهیم) محتوا

  نسبت گوناگون های نماد شناخت و مجموعه یک مختلف اجزای بین نسبت با آشنایی

 :یادگیری پیامد

 یافتن نسبت برخی اجزای یک مجموعه با در دست داشتن نسبت های دیگر – 1

 تبدیل  نسبت های کسری به نسبت های صحیح و بیان آن  – 2

 مقایسه کسرها  به کار گیری مفهوم کسر برای – 3

 نشان دادن مفهوم نسبت با غنوان یکی اتر مفاهیم کسر – 4

 حل مسئله های مربوط به نسبت ها – 5

 مراحل
 تکالیف /یادگیری تکالیف شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 زمانی

 منابع /مواد

 یادگیری

 ارتباط برقراری

سالم و احوال پرسی از دانش  – 1

یت روحی و آموزان و بررسی وضع

 .جسمی آنها 

 به ورود و درس شروع برای  - 2

 بیان را کوتاهی داستان معلم بحث

 نفر دو راه  بین در که )) : کند می

 کرده کرده مشاهده را نقاشی کارگر

 رنگ کیلوگرم 40 کردند می بحث و

 دقیقه6تا1

 درس کالس فضای

 در آموزان دانش که

 صورت به آن

 هم کنار گروهی

  اند نشسته
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 با که ساختمان یک نقاشی برای

 وجود به زرد و آبی رنگ دو ترکیب

 6 به 2 ها رنگ نسبت که آید می

 چه که بودند فکر در اینکه و باشد

 ادامه بخرند؟در را ها رنگ مقدار

 که خواهد می آموزان دانش از معلم

 مسئله حل به پیشنهادات ی ارائه با

 این به ، کنند کمک کارگران ی

 صورت به آموزان دانش ترتیب

 سواالت بررسی به گروهی و فردی

 خود های حل راه و پردازند می معلم

 آمادگی ایجاد با . دهند می ارائه را

 معرفی به معلم درس برای ذهنی

  . پردازد می جدید درس

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 که چند هر را آموزان دانش های ایده دارد وظیفه  مرحله این در معلم

 هدایت درست مطلب به رسیدن در و درست جهت در نباشند رستد

 با کرد دریافت آموزی دانش از درست ای ایده اگر معلم بنابراین کند

 هدایت به کرد دریافت آموزی دانش از نادرست ای ایده اگر و او تشویق

  پردازد می او راهنمایی و

 تفسیر و تحلیل

 به ورود جهت مناسب ای ینهزم ایجاد برای داستان یک با کالس شروع

 یاددهی فرآیند ی ادامه به شوق نوع یک تواند می درس اصلی بحث

 آورد بوجود آموزان دانش در پایان تا یادگیری

 گذاشتن تجربه به

 در معلم قبل ی مرحله ی ادامه در

 4) مثل برای مسئله یک کالس

 تخته رو رنگی ماژیک با ستاره شکل

 دقیقه12تا6

 به ماژیک دچن

 / مختلف های رنگ

 کتاب / برد وایت
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 می آموزان دانش از و کشد می

 کنند بیان را تصویرها نسبت خواهد

 می دانشآموزان از و کند می مطرح(

 درباره خود های گروه در تا خواهد

 بحث به آن احتمالی های حل راه ی

 پایان در و بپردازند نظر تبادل و

 توسط را آمده دست به نتایج

 آموزان دانش ی بقیه برای نماینده

 کنند بیان ها گروه دیگر

 ریاضی درس

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 شخصیت تخریب بدون فضایی در آموزان دانش درست های ایده پذیرش

 و هدایت و نادرست های حل راه و ها پاسخ ارائه صورت در ها آن

 درست پاسخ به رسیدن جهت در ها آن  راهنمایی

 تفسیر و تحلیل

 می اکتشافی فعالیت یک عنوان به مسئله بیان ابتدا در مرحله این در

 صورت به درس مفهوم بیشتر هرچه یادگیری در را آموزان دانش تواند

 و ها ایده آموزان دانش که موضوع این ضمن در و رساند یاری عمیق

 درس یادگیری به کنند می بیان همکالسیهایشان برای را خود تجربیات

 قرار ها آن اختیار در بهتری و بیشتر های حل راه و کند بسیاری کمک

 . دهد می

 کاربستن به

 وایت روی ها گروه تعداد به معلم

 و نویسد می مطرح مسئله چند برد

 کار به با خواهد می آموزان دانش از

 از بحث اینجای تا خود یافته بستن

 به خود های گروه در درس موضوع

 ائلمس این برای حل راه ی ارائه

  بپردازند

 24 تا 12

 دقیقه

 / برد وایت / ماژیک

 برای کاغذ و قلم

 راه کردن یادداشت

 احتمالی های حل

 مسائل
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 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه

 یک آموزان دانش وقتی اینکه اول: دارد رو پیش راه دو معلم باره این در

 آن دبای رسند می نظر مورد ی مسئله برای درست های حل راه به گروه

 پاسخ به آموزان دانش که صورتی در دوم حالت و کند تشویق را ها

 ها آن راهنمایی با و کند سرزنش را آنها نباید معلم برسند نادرست هایی

 کند کمک ها آن به صحیح جواب سمت به

 تفسیر و تحلیل

 خود سمت به جواب بدون مسائل دادن با را آموزان دانش که کار این

 و عمیق فهم برای کرد هدایت جواب به ها آن خود رسیدن و اکتشافی

 در ها آن به ضمن در و باشد می مفید بسیار مباحث از ها آن ماندگار

 نماید می کمک اکتشافی رویکرد با خود ی روزمره مسائل حل

 گذاشتن اشتراک به

 با مرحله این در آموزان دانش

 دست به های حل راه معلم راهنمای

 جمع کالس در را ها گروه در آمده

 کاربردی ی نکته چند و کرده بندی

 قالب در را مبحث این مسائل حل در

 استفاده برای دیواری ی روزنامه یک

 مدرسه در آموزان دانش ی بقیه ی

  کنند نصب

 30 تا 24

 دقیقه

 های نوار / ماژیک

 مقوای / رنگی

 چند و بزرگ

 رنگ با خودکار

 مختلف های

 و هدایت فرآیند

 ردبازخو ارائه

 به را کارها تمام و کند ایفا را راهنما نقش باید صرفا مرحله این در معلم

 تهیه کار خود ی سلیقه با ها آن دهد اجازه و نماید واگذار آموزان دانش

 دهند انجام را دیواری روزنامه ی

 تفسیر و تحلیل

 است قرار که بیند می وقتی آموز دانش ها یافته اشتراک یعنی کار این با

 کند می سعی آید در نمایش به همه برای مدرسه در هایشان تهیاف

 به پایدار یادگیری ضمن و بگذارد نمایش به را خود های آموخته بهترین

 کند می پیدا دست نیز مسئولیت احساس نوع یک
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 موقعیت به انتقال

 جدید

 ذهن انتقال برای مرحله این در معلم

 جدید موقعیت یک به آموزان دانش

 دانش از) یعنی مسئله این طریق از

 چند نیمکت هر در پرسد می آموزان

 دانش تعداد  نسبت و نشسته نفر

 چگونه ها نیمکت تعداد به آموزان

 نیمکت دو روی بر اینکه و ؟ است

 نسبتشان دارد قرار آموز دانش چند

 .کند می استفاده(است؟ چگونه

  تا 30

 دقیقه35

 / نیمکت تا چند

 دانش تعدادیاز

 اجرای رایب آموزان

 الگوها این

 و فرآیندهدایت

 بازخورد ارائه

 مباحث که برند می پی نکته به معلم راهنمایی و باهدایت آموزان دانش

 ی روزمره زندگی در موجود نظام و قوانین با ریاضی مباحث حتی درسی

 مبحث که برند می پی آموزان دانش نیز مورد این در . دارند ارتباط ما

 هنگام در چند هر دارد کاربرد کالس در ها آن چیدن ی نحوه در نسبت

  است نبوده نظر مد ها نسبت مسئله اصال کار این

 تفسیر و تحلیل

 قوانین و عوامل به آموزان دانش ی شده آموخته مطالب دادن ربط

 پایدار را یادگیری اینکه ضمن دارد کار سر آنها با آموز دانش که محیطی

 آموخته که ببرند پی نکته این به آموزان دانش شود می باعث کند می

 های کاربرد ها آن ی روزمره زندگی در و نیستند فایده بی هایشان

 دارند مختلف

 هاآموختهسنجش

 اصول به توجه با ها آموخته سنجش

 فرآیند طول در توصیفی ارزشیابی

 سوال پرسش با یادگیری یاددهی

 به درس موضوع با مرتبط های

 و مستقیم شکل به و مستمر صورت

 در و. گیرد می انجام مستقیم غیر یا

 40 تا 35

 دقیقه

 برای کاغذ و قلم

 و سواالت یادداشت

 آن پاسخ و مسائل

 ها
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 آن به خوبشان عملکرد برای پایان

 ی هدیه گروهی صورت به ها

 تکلیف عنوان به و دادم خوشمزه

 به عرض نسبت گرفته اندازه را خود اتاق

 به طول اندازه  ،نسبت اتاقشان طول

 به وعرض محیط به ،طول اتاق عرض

 .بنویسند را محیط

 تفسیر و تحلیل

 صورت به که ارزشیابی نوع این

 تدریس فرآیند طول در و مستمر

 در تواند می گیرد می صورت

 جدید نظام قوانین چهارچوب

 ارزشیابی باعث توصیفی ارزشیابی

 های آموخته از جانبه همه و صحیح

 شدبا آموزان دانش

  

 

  :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 

  درس طرح

نام و نام 

 خانوادگی

ششم :پایه تحصیلی

 ابتدائی

 دقیقه40:زمان نسبت ها  :درس موضوع ریاضی:نام درس

هدف کلی -1

 درس

 آموزش جدول تناسب
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هدفهای —2 

 یجزئ

 آشنایی دانش آموزان با

   نسبت مفهوم یادآوری-1

 گوناگون نمادهای با نسبت بیان-2

  مجموعه یک جزء سه بین نسبت بیان -3 

   کسر مفاهیم از یکی عنوان به نسبت مفهوم شناخت-4

          آن وبیان مجموعه یک مختلف اجزای بین نسبت یافتن-5

 

هدف های -3

 رفتاری

 

 

 

 

 

 

 حیطه ها 

 :ایان تدریس انتظار می رود از دانش آموز بتوانددرپ

 یافتن نسبت برخی اجزای یک مجموعه با در دست داشتن نسبت های دیگر – 1

 تبدیل  نسبت های کسری به نسبت های صحیح و بیان آن  – 2

 به کار گیری مفهوم کسر برای مقایسه کسرها  – 3

 یم کسرنشان دادن مفهوم نسبت با غنوان یکی اتر مفاه – 4

  حل مسئله های مربوط به نسبت ها– 5

 :عاطفی

 میدهند نشان ازخودعالقه مسئله طرح برای آموزان دانش*

 میدهند فرا گوش معلم سخنان به احترام با آموزان دانش*

 :حرکتی.روانی

 کنند ترسیم نسبتهاشکل برای میتوانند معلم وراهنمایی باکمک آموزان دانش*

 کنند مسئله درحل سعی آموزشی ایلوس کمک به وظرافت بادقت*

 بدن انجام گروهی گروهکار با هماهنگ صورت به گروهی های درفعالیت*
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ارزشیابی -4

 تشخیصی

فراگیران در سال گذشته درریاضی پنجم درباره نسبت آموختند مسئله ای برای آن ها می 

 نویسم تا حل کنند

ارزشیابی -5

 آغازین

 آشنا درسیشون ویژگی با که نفر چند از  هست یادش چیزی کسی قبل درس از ها چه

 بدهند توضیح رو قبلی درس که بیایند که میخواهیم هستیم

 نقاشی کارگر نفر دو راه  بین در که )) : کند می بیان را کوتاهی داستان معلم ایجاد انگیزه -6

 یک نقاشی برای رنگ کیلوگرم 40 کردند می بحث و کرده کرده مشاهده را

 ها رنگ نسبت که آید می وجود به زرد و آبی رنگ دو ترکیب با که ساختمان

 ادامه بخرند؟در را ها رنگ مقدار چه که بودند فکر در اینکه و باشد 6 به 2

 ی مسئله حل به پیشنهادات ی ارائه با که خواهد می آموزان دانش از معلم

 به روهیگ و فردی صورت به آموزان دانش ترتیب این به ، کنند کمک کارگران

 دهند می ارائه را خود های حل راه و پردازند می معلم سواالت بررسی

 پرسش و پاسخ –گروهی  –روش اکتشافی  روش تدریس-7

وسایل مورد -8

 نیاز

 فراگیران،کتاب درسی، برگه ، مقوا ، هدیه به گروه ها به عنوان تشویق

  

  

مراحل ارائه ی -9

 تدریس

 ستاره شکل 4) مثل برای مسئله یک کالس در معلم قبل ی مرحله ی ادامه در

 تصویرها نسبت خواهد می آموزان دانش از و کشد می تخته رو رنگی ماژیک با

 خود های گروه در تا خواهد می دانشآموزان از و کند می مطرح( کنند بیان را

 پایان در و بپردازند نظر تبادل و بحث به آن احتمالی های حل راه ی درباره

 ها گروه دیگر آموزان دانش ی بقیه برای نماینده توسط را آمده دست به نتایج

 کنند بیان

  

  

ارزشیابی -10

هر جا مشکل احساس شد به .از دانش آموزان پرسیده می شود که امروز چه فهمیدید 

امتحان کتبی یک  .وسیله دانش آموزانی که خوب یاد گرفته اند توضیح داده میشود

 ه کل محتوای درس درآن باشدسوالی ک
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 ونتیجه گیری 

فعالیت های -11

       تکمیلی

اتاق خود را اندازه گرفته نسبت عرض به طول اتاقش ،نسبت  اندازه طول به عرض اتاق  

 .،طول به محیط وعرض به محیط را بنویسد

 

 3کارورزی 

 /جمعی هایبحث /کوچک هایگروه /استاد با گفتگو و بحث جلسات گزارش :ب فرم

 :سمینارها

 

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :راهنما معلم                   :مدرسه                           :دانشجو نام

 

 جلسات
 هاپرسش /هایافته :هابحث محتوای :دهنده ارائه زمان

  استاد 13/07/95 اول

 و یکدیگر با آشنایی

 برای هایی کار چه اینکه

 انجام باید 3 کارورزی

 توضیح همچنین و دهیم

 کار مراحل

 شامل هایمان درس طرح

 شود می مواردی چه

 فرم کردن پر چگونگی

ج را  –ب  – الف های

 آموختم و همچنین 

   رسمی تعطیی 20/07/95 دوم



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

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

  معلم  27/07/95 سوم
 و آموزان دانش با آشنایی

 معلم و مدرسه

 معلم کار طریقه با

 و شدم آشنا حدودا

 کلی ارزیابی را مدرسه

 کردم

  معلم 4/08/95 چهارم

 و دیدم را ایشان تدریس 

 ی درباره جو و پرس

 کالسی ی برنامه

 آشنا کالسی برنامه با

 تدریس ی طریقه و شدم

 برایم حدودی تا ایشان

 گشت روشن

  معلم 11/08/95 پنجم

 دانش با معلم رفتار

 با آشنایی و آموزان

 آموزانم دانش روحیات

 برای تدریسی چگونه

 تا دهم انجام ها بچه این

 باشم موفق

  معلم 18/08/95 ششم
 به را کالس سر اتفاقات

 گرفتم نظر زیر کامل طور

 برای معلم تجربیات از

 استفاده آینده در خودم

 را آن بتوانم و کنم

 دهم تعمیم

  استاد 25/08/95 هفتم

 کردم تدریس علوم درس

استاد نیز برای بازدید یه –

 مدرسه آمدند

 زیادی یاتتجرب توانستم

 قوت نقاط و کنم کسب

 را تدریسم ضعف و

 کنم مشخص

 طرح ی درباره استاد

 گزارشاتمان و درس

 ابهامات و دادند توضیح
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 طرف بر را ما سواالت و

 کردند

   برفی روز 2/9/95 هشتم

    تعطیلی بین 9/9/95 نهم

  سحر 16/9/95 دهم

 علوم درس تدریس

 نای در استادمان و داشتم

 داشتند حضور جلسه

 و داشتم خوبی تدریس

 از را قوت و ضعف نقاط

 معلم و استادمان

 سعی و شنیدم راهنمایم

 تدریس در کرد خواهم

 کنم رفع را آن بعدی

 معلم 23/09/95 یازدهم

 و تدریس به توجه

 دانش و معلم تعامالت

 آموزان

 علوم و ریاضی درس از

 معلم علمی بار و

  کردم استفاده مراهنمای

  معلم 30/9/95 دوازدهم
 حل و تدریس هم باز

  ها تمرین

 از برداری یادداشت

 حل و تدریس روش

  معلم تمرینات

  معلم 7/10/95 سیزدهم

 های رفتار به توجه

 و دانشآموزان متفاوت

 آن علت کشف

 یک با توان می آیا

 طول در هفته در جلسه

 از کاملی شناخت به ترم

 رسید؟ آموزان دانش
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 استاد 14/10/95 چهاردهم

 رفتم کارورزی به صبح در

 مبحث که آخرم تدریس و

 و دادم انجام بود ریاضی

 با ظهر از بعد در

 داشتیم جلسه استادمان

 انجام مراحل ایشان و

 توضیح برایمان را کارمان

 دادند

 و بود خوبی تدریس

 های تدریس معایب

 رفع کردم سعی را قبلی

 ی جلسه همچنین و کنم

 بود ام کارورزی آخر

 دانشگاه به آن از پس

 و کار مراحل به و آمدم

 گشتم آشنا آن ترتیب

 نهایی تحلیل و بندی جمع
 این در را واقعی تدریس

 کردم تجربه ترم

 آینده در توان می آیا

 ها تدریس ی همه برای

 هداشت ریزی برنامه

 باشم؟

 :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 پیوست و ضمایم

 :استاد های کامنت
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 3کارورزی 

 آموزشی طرح تهیه چارچوب :ج فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

 وابسته مدارس و مدیریتکارورزی

 

 

 

 ششم :تحصیلی پایه انتفاعی غیر دبستان             :خانوادگی ونام نام             

 و ورزش ششم درس             تجربی علوم: موضوع              خانم :راهنما معلم نام          

 45دقیقه: زمان                   نیرو

  

 :(تفکیک به هامهارت /مفاهیم) محتوا
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 : با آموزان دانش آشنایی

 تشخیص را جسم یک بر نیرو اثرات و بدانند نیرو کردن وارد معادل را کشیدن و دادن هل-1

 .دهند

 .کند بیان حرکت بر را آن اثر و کرده شناسایی را نیرو ساده های مثال در-2

 .دهند نشان عملی بصورت.کنند تعیین را جسم یک بر نیرو چند یا دو اثر-3

 

 و شوند متوجه را نیرو مفهوم درس این پایان از پس بتوانند باید آموزان دانش:یادگیری پیامد

 را ورزش با نیرو مفهوم ارتباط همچنین و نمایند  شود بررسی یکدیگر بر نیروها اثر همچنین

 بدانند

 

 

 مراحل
 تکالیف /یادگیری لیفتکا شرح

 مراحل تفکیک به عملکردی

 محدوده

 زمانی
 یادگیری منابع /مواد

 ارتباط برقراری

 بازی طناب و والیبال توپ با معلم

 احوال ضمن و میشود کالس وارد

 کنجکاوی به پاسخ و ها بچه از پرسی

 درباره ،فیلمی وسایل درباره آنها

 می شودنشان پخش نیرو و ورزش

 دهد

 دقیقه 5

 بین پاسخ و پرسش

 توپ -فراگیران و معلم

-بازی طناب -والیبال

 آموزشی فیلم

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه
 

  تفسیر و تحلیل

 گذاشتن تجربه به

 آموزان دانش به را درس عنوانی صفحه

 ها آن به را الزم وفرصت دهم می نشان

 بعد و کنند مشورت یکدیگر با تا بدهید

 دقیقه5
 معلم،فراگیران،گفت

 وفراگیران معلم وگوبین
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 بخواهید افراد از خیبر از فرصت پایان در

 سواالت و کنند بازگو را اند دیده آنچه هر

 آموزان دانش از را تصویر به مربوط

 که شدید مطمئن که زمانی و بپرسید

 وارد است یافته تحقق عنوانی تصویر هدف

 شود بعد مرحله

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه
 

  تفسیر و حلیلت

 کاربستن به

 باره در مطالبی پاورپوینت وسیله به ابتدا

 و میکنم بیان ورزش با آن ربط و نیرو ی

 از و شود داده نمایش تصویر با هایی مثال

 تصاویر مورد در بخواهید آموزان دانش

 فیلم سپس و کنند گو و گفت و بحث

 هر پایان در و گردد پخش آموزشی های

 گو و گفت و بحث فرصت ها آن به فیلم

 .شود داده فیلم مورد در

 دقیقه13

 فیلم پوینت، پاور

 و ،پرسش آموزشی

 و معلم بین پاسخ

 فراگیران

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه
 

  تفسیر و تحلیل

 اشتراک به

 گذاشتن

 خود های گروه در بخواهم ها بچه از

 یاد مطالبی چه که بپردازند گفتگو به

 خود های نوشته ساسا بر و گرفتند

 بگویند زندگی به را آن ربط

 دقیقه5

 برگه ، فراگیران ، معلم

 ، نویسی گزارش

  تعامل و مشورت

  و هدایت فرآیند
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 بازخورد ارائه

  تفسیر و تحلیل

 موقعیت به انتقال

 جدید

 فراگیران عملی یادگیری برای

 توسط برخی که آزمایش تعدادی

  فیلم توسط دیگر برخی و خودشان

 می نظر در را  شود می داده شانن

 به یکدیگر با نتایج ی درباره و گیرم

 در سواالتی معلم و بپردازند گو گفت

 فراگیران و بپرسد ها باآزمایش رابطه

 شوند هدایت پاسخ به رسیدن برای

  دقیقه13

 و هدایت فرآیند

 بازخورد ارائه
 

  تفسیر و تحلیل

 هاآموختهسنجش

 مطالعه را کتاب بخواهیم فراگیران از

 تفکر آن های تمرین ی درباره و کنند

 ای برگه در توانستد آنچه و کنند

 به بعد ی جلسه و کنند یادداشت

 تدریس حین در. آورند کالس

 فهم میزان تا شود می مطرح سواالتی

 گردد مشخص مطالب از آموزان دانش

  دقیقه4

    تفسیر و تحلیل

 

 :تربیتی علوم هنمایرا استاد :تحصصی راهنمای استاد
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 چکار تو بنویسی کامل وباید و بده انجام حتما را اصالحات. نوشتم طرح در را الزم توضیحات

 بنویس را خود انتظارات .دهند می پاسخی یا العمل عکس چه ها بچه میکنی

 .دارد ایراد خیلی ها فعل

 .است حرکتی روانی حیطه در بیشتر تو موضوع

 

 

 

  درس رحط

نام و نام 

  :خانوادگی

ششم :پایه تحصیلی

 ابتدائی

علوم :نام درس

 تجربی

ورزش و  :درس موضوع

 1نیرو

-44:صفحات

49   

هدف کلی -1

 درس

 آشنایی با ورزش و نیرو

  

  

هدف های —2 

 جزئی

 آشنایی دانش آموزان با

 را جسم یک بر نیرو اثرات و بدانند نیرو کردن وارد معادل را کشیدن و دادن هل-1

 .دهند تشخیص

 .کند بیان حرکت بر را آن اثر و کرده شناسایی را نیرو ساده های مثال در-2

 .کنند تعیین را جسم یک بر نیرو چند یا دو اثر-3

 

 

هدف های -3

 رفتاری

 :درپایان تدریس انتظار می رود از دانش آموز بتواند

 رو را متوجه شوندین مفهوم-1

 کنند بررسی یکدیگر بر نیروها اثر -2 
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 .کنند بیان رابدانند را ورزش با نیرو مفهوم ارتباط  -3

   بربدن را آن تاثیر و ورزش انجام در را نیرو تاثیر ورزشی فعالیتهای انجام در -4

 

ارزشیابی -4

 تشخیصی

طر معلم چند سوال پیرامون نیرو می پرسد تا فراگیران آنچه از درس از سال قبل به خ -1

 دارند بیان کنند

ارزشیابی -5

 آغازین

 تا بدهید ها آن به را الزم وفرصت دهم می نشان آموزان دانش به را درس عنوانی صفحه

 اند دیده هرآنچه بخواهید افراد از ازبرخی فرصت پایان در وبعد کنند مشورت یکدیگر با

 مطمئن که زمانی و بپرسید آموزان دانش از را تصویر به مربوط وسواالت بازگوکنند را

 شود بعد مرحله وارد است یافته تحقق تصویرعنوانی هدف که شدید

 از پرسی احوال ضمن و شده میشود کالس وارد بازی طناب و والیبال توپ با ابتدا معلم ایجاد انگیزه -6

 پخش نیرو و ورزش درباره ،فیلمی وسایل درباره آنها کنجکاوی به پاسخ و ها بچه

 .کنم شودمی

 روش همیاری ، روش پرسش و پاسخ ،روش تدریس مکاشفه ای،روش تدریس رسانه ای روش تدریس-7

وسایل مورد -8

 نیاز

 طناب بازی،توپ والیبال،پاورپوینت،،فیلم آموزشی 

  

  

مراحل ارائه -9

 یتدریس

 مثال و میکنم بیان ورزش با آن ربط و نیرو ی باره در مطالبی پاورپوینت وسیله به ابتدا

 گفت و بحث تصاویر مورد در بخواهید آموزان دانش از و شود داده نمایش تصویر با ییها

 هدایت پاسخ به رسیدن برای را آموز دانش دار جهت های سوال پرسیدن با و کنند گو و

 و بحث فرصت ها آن به فیلم هر پایان در و کنیم پخش آموزشی های فیلم سپس کنیم

 بخواهم ها بچه از .شود بیان فیلم مورد در آنها دیدگاه و بدهیم فیلم مورد در گو و گفت

 های نوشته اساس بر و گرفتند یاد مطالبی چه که بپردازند گفتگو به خود های گروه در

 می اتفاقی چه جعبه دادن هل و کشیدن در اینکه مثال بگویند زندگی به را آن ربط خود

 میشود؟ حرکت باعث عاملی چه ها ورزش در یا افتد

 می داده نشان  فیلم توسط دیگر برخی و خودشان توسط برخی که آزمایش دادیتع
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 جلوی به گروه هر از نفر دو که اینست آزمایشات از یکی گیرم می نظر در را  شود

 و دیگر بار و بدهند هل را همدیگر بار ،یک بگیرند را یکدیگر دستان و آمده کالس

 ها باآزمایش رابطه در سواالتی نیز معلم . ازندبپرد گو گفت به یکدیگر با نتایج ی درباره

 شوندا هدایت پاسخ به رسیدن برای فراگیران و بپرسد

  

  

ارزشیابی -10

 ونتیجه گیری 

 :پس از پایان درس جدید از یک دانش آموزان سواالتی مثل 

 بزنید ؟مثال چیست نیرو-1

 است؟ چیزی چه معادل کشیدن و دادن هل علوم در -2

 کند وارد نیرو میتواند تنهایی به جسم آیا-3

 چرا؟ میشود پاره بکشیم حد از بیش را کش یا الستیک وقتی-4

فعالیتهای -11

       تکمیلی

از فراگیران بخواهیم کتاب را مطالعه کنند و درباره ی تمرین های آن تفکر کنند و آنچه  

در حین تدریس .توانستد در برگه ای یادداشت کنند و جلسه ی بعد به کالس آورند 

 سواالتی مطرح می شود تا میزان فهم دانش آموزان از مطالب مشخص گردد

 

 .کن توجه خیلی نکته چند به

 آموزش کالس در را حرکتی مهارتی حیطه خواهی می تو یعنی.؟ ورزش یا است علوم تو درس •

 بری؟ نمی حیاط تو چرا بدی؟

 به را تدریس از بخشی بعد . کن شروع زشیور غیر مثالهای از ابتدا پس است علوم تو مبحث اگه •

 .بگو آخر را ورزشی کار و بده ربط آن

 .باشد حرکتی روانی حیطه در باید تو تدریس بیشتر •

 ؟ رسیدی رفتاری هدف کدام به کن مشخص میدن انجام ها بچه یا تو که فعالیت هر در •

 .بنویس رفتاری فعل رفتاری هدف در •
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 : دفاعیه

 مسئولیت گرفتن برعهده برای یادگیری های طرح تهیه دنبال به ابتدایی جلسات همان از 1 کارورزی در

 در آن تأثیر بررسی و اجرا ، ( درسی کتاب ) درسی برنامه محتوای بر مبتنی درس سکال درسطح تدریس

 تهیه فرآیند بر راهنما استاد و . بودیم جدید موقعیّت به ها آموخته انتقال برای آموزان دانش توانایی کسب

 برنامه توایمح تحلیل فرآیند . داشتند نظارت گزارش تهیه مرحله تا آن اجرای و فردی پژوهی کنش طرح

 آموزشی منابع و مواد تولید و یادگیری طرح تهیه برای اساسی های مهارت و مفاهیم استخراج و درسی

 جلسات 1 کاروزی طول در و . گرفت صورت راهنما معلم مشارکت با و راهنما نظراستاد زیر نیز نیاز مورد

ا و با توجه به نظر استاد راهنما در در قالب سمیناره … و تجربیات انتقال ، دادن بازخورد برای بررسی

 :با تالش و کوشش فراوان به دنبال مواردی چون  1دانشگاه تشکیل شد در کارورزی 

 

 .یادگیری طرح تهیه برای آن های ظرفیت شناسایی و یادگیری موقعیت مطالعه توانایی کسب

 و مفاهیم شناسایی ، ( درسی کتاب ) درسی برنامه تحلیل اساس بر یادگیری طرح تهیه مراحل با آشنایی

 .عملکردی و یادگیری تکالیف طراحی و اساسی های مهارت

 .یادگیری طرح اجرای برای نیاز مورد آموزشی مواد تولید مهارت کسب

 .مدرسه / درس کالس سطح در یادگیری فرایند هدایت توانایی افزایش

 .جدید موقعیت به ها آموخته انتقال در آموزان دانش توانایی از ارزیابی مهارت کسب

 و پوشاندیم عمل ی جامعه امور این به راهنما های معلم و محترم اساتید تالش با و الحمداهلل و . بودیم

 .بود بوم و مرز این ی آینده معلمان برای گذار تأثیر کامالً ی دوره

 

 می برعهده را ( دقیقه 10 )درس کالس اداره و تدریس مسئولیت ً مستقیما معلم دانشجو 1کارورزی در

 / مفاهیم آموزش برای را یادگیری طرح ، است جاری آن در آموزش که ای زمینه و بافت مطالعه با و گیرد

 موقعیتی چنین در آموزش .مینماید تدوین ( درسی کتاب ) درسی برنامه در شده ارائه علمی های مهارت

 بوده حساس آموزان دانش یادگیری به نسبت شده دیده تدارک یادگیری فرصتهای که است نیازمندآن

 وعملکردی یادگیری تکالیف ماهیت. نماید برقرار ارتباط آموزان دانش زندگی واقعی بستر و بافت با وعمیقاً

 پیشین های دانسته و تجربیات میان ارتباط برقراری با بتواند باید نیز یادگیری طرح در شده بینی پیش

 .نماید راهمف یادگیری سازی یکپارچه امکان وجدید

  گذراندم 6 ترم در را خود 3 کارورزی 92 سال ورودی دانشجوی 9222 گروه از ........................  اینجانب
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 باال های پایه در تجربه عدم دلیل به . بود ..................................... انتفاعی غیر رفتم می من که ای مدرسه

 : دهم می خود کارورزی پروژه از که توضیحاتی اام . کنم انتخاب را ششم کالس گرفتم تصمیم ترم این

 من کار مراحل از کوتاهی بسیار شرح که چکیده . است شده گفته کارورزی اهمیت از که ابتدا در مقدمه

 ادامه در . ام داده توضیح شد خواهم معلمی چگونه اینکه و ها ایده ی درباره که ای حرفه من . است

 استاد جلسات از نویسی گزارش به آخر ی جلسه و اول ی جلسه دو که ام گذاشته گزارش چهارده

 جلسه یک و ندارم گزارشی و گشتیم مواجه تعطیلی با آن تای ،دو مانده ی جلسه 11 از . دادم اختصاص

 از کامل گزارشات دیگر ی جلسه 8 . دادم اختصاص کالس محیط و مدرسه از فیزیکی گزارش به هم

 مطالبی سپس و کردم گذاری کد جدولی در را خام گزارش من گزارش هر در . باشد می کالس سر وقایع

 دادم قرار را آن ی شده حذف نهایی گزارش در و کردم مشخص خام متن در را نبود ارتباط در تمم با که

 و پرداختم تحلیل و تجزیه به منبع و مدرک با کردم مشخص گزارش در که تمی به توجه با آن از پس .

 پیش که گذاشتم را آن الف فرم نیز گزارش انتهای در . کردم بیان مورد آن در را خودم نظر آن از بعد

 ،در سد میر ها تدریس به نوبت ها گزارش اتمام از بعد . شد می شامل را من تامالت و وقایع و ها بینی

 هایم دریست نوشتن در . بود ریاضی یکی و علوم درس از تدریسم دو دادم انجام تدریس سه کارورزی این

 آن از پس و نوشتم آموزشی سناریوی همچنین و کالس در تدریس حین در که وقایعی از گزارشی ابتدا

 که را ب فرم ادامه در . آمدند مدرسه به استاد را دومم تدریس . گذاشتم را آن از درس طرح و ج فرم

 شامل که مضامیم آن از دبع . کردم مشخص را داشتم استاد با و مدرسه در که گزارشاتی تعداد شامل

  . گذاشتم را است یلدا جشن و تدریسم از تصاویری و استاد های کامنت

 ختام حسن

 و تقدیر و داد را بوم و مرز این خلق و مردم برای خدمت توفیق من به که شاکرم را منان خداوند

 عهده بر را درس این تدریس راسخ عزم با و خوبی به که مقدم خانم سرکار گرامی استاد از میکنم تشکر

 یاری راستا این در را بنده بسیار که ، مدرسه معلمین و اجرایی عوامل از میکنم تشکر همچنین.گرفتند

 .نمودند

 باقیست همچنان دفترحکایت این آمد پایان به

 ...برکاته و اهلل رحمه و علیکم والسالم
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