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 مقدمه

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

 محیط با ما آشنایی برای فرصتی و امکان کارورزی دوره .کند می تبدیل شغلی کنکاش برای فرد به منحصر ابزاری

 که آورد می وجود به ما در را قدرت این بلکه شود می ما های قابلیت افزایش باعث تنها نه که شود می بمحسو کار

 تقویت یا رفع در سعی و شویم آشنا بهتر خود کار   قوت و ضعف نقاط و کنیم عمل بهتر شده ارائه وظایف انجام در

 ارتباط، برقراری همانند را مهمی شغلی های رتمها ما به تواند می کارورزی اینکه تر مهم همه از .باشیم آنها

 آوری فن با آشنایی و سازماندهی و ریزی برنامه مدیریتی، خود کارگروهی، مساله،  حل شناسی، وقت تعهدکاری،

 همپا معلمان دانشجو برای کارورزی دوره .هستند ضروری و واجب بسیار شدن شاغل برای امروزه بیاموزد را ... و

 کسب را جدیدی تجربیات دو، این تلفیق با تا شود می موجب هم کنار در دو این وجود که است لعم و علم  شدن

 تا کرده یاری را ما راه این در متعال خداوند  است امید  .شوند آماده واقعی کار محیط در گرفتن قرار برای و کنند

 به همواره و بدانند خویش اعمال بر ناظر را خود خداوند حال هم در و  همواره که کنیم تربیت را افرادی آینده در

  .باشند او یاد

 به که 2 کارورزی ،در پرداختیم می مشاهده به بیشتر ترم در که گذراندیم ................ مدرسه در را 1 اورزیک    

 مواجه آن با آموزان دانش که بود مشکالتی حل و یابی مسئله کارمان ی عمده رفتیم می …………… مدرسه

 بر هدف 3 کارورزی ترم این در بود مدرسه محیط با شدن آشنا بیشتر  کارورزی ترم دو این در اینکه توجه با ودندب

 و ببریم را استفاده بیشترین معلمان تجربیات از و  شویم آشنا ارتباط بیشتر معلمان تدریس شرایط با که بود این

 آموزشی طراحی نوشتم ی نحوه با کارورزی این در .شود روشن ما قوت و ضعف نقاط تا باشند داشته هایی تدریس

 به ورود از قبل  که میشود باعث میباشد کارورزی تحت معلمان  دانشجو برای که مدرسه به رفتن  .شویم می آشنا

 . شود وسعتر معلمی شغل به نسبت آنها دید شوند آشنا آن محیط با مدرسه

 بیان به اول فصل که است شده بیان  فصل 3 در باشد می فردی یپژوه کنش عنوان تحت که فعالیت  نیا در    

 های فرم 2 فصل در .است آمده ...و میرفتیم کارورزی آن در که ای مدرسه موقعیت ، ها خود،پیشنهاد های ویژگی

 .داریم کاروزی از کوتاه روایتی هم 3 فصل در و است آمده ج-ب-الف
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  اول فصل

 پژوهی کنش اول گام

 هدف         

تا آنجا که امکانش بود سعی  .دعوت به مشارکت دانش آموزان یکی از ویژگی های من می باشد 

میکردم  همه دانش آموزان را درگیر مطالب ارائه شده کنم، به نظرم این کار باعث ایجاد یک تعامل 

تر مطالب و که باعث فهم راح.سازنده بین  دانش آموزان و هم چنین بین دانش آموز و معلم می شود

هر چه دخالت دانش آموزان بیشتر باشد یادگیری نیز بیشتر و  .ماندگاری بیشتر  آنان می شود

بدلیل اختالف کم سنی با یادگیرندگان از دیگر ویژگی های من ایجاد رابطه ای  .ماندگارتر می باشد

ظم در کالس به عهده دوستانه با دانش آموزان می  باشد به گونه ای که به انها می آموزم مسؤلیت ن

فاصله سنی ما از دانش آموزان کم است می توان از این فرصت استفاده کرد تا  .ی خودشان می باشد

از امکاناتی استفاده کنیم که  دانش آموزان به صورت روز مره با آن درگیر هستند، مطمئنا در عصر 

ده از آخرین فناوری تا حد امکان به فعلی استفاده از روش های سنتی  کار را به جایی نمی برد، استفا

برای مثال برای تدریس .روند کالس و حاکم کردن نظم و  عالقه دانش آموزان بسیار کمک می کند

دروس می توان از نرم افزار هایی  کمک گرفت که قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند فعلی را 

  .فاده نموداست .....داشته باشند توانیم از کلیپ ها ، تصاویر و 

 

 تعریف کارورزی

اروزی های معلمان را اعم از دانشجو معلمان یا معلم دانشجویان و نیز هر دانشجویی که آماده ی فعالیت ک   

می توان به سویی هدایت کرد که از نقش اجرایی تدریس کالمی صرف و  -های حرفه ای خود می شود 

ه از برجسته ترین ویژگی های روش سنتی هستند، انتقال اطالعات نوشته شده در کتاب های درسی، ک

بیرون آیند و وارد نقش های حرفه مندانه ای بشوند که بتوانند یادگیرندگان خود را به جای تبدیل کردن به 

، 1395)نوار صوتی، مبدل به انسان هایی سازند که زنده اند و می توانند اندیشه ورزی را تجربه کنند 

  .(3ص
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این شاخص هم در تربیت پیش  .یکی از شاخص های عمده تربیت معلم و احیا شده است ارورزیک درس     

از خدمت و هم در تربیت ضمن خدمت معلمان، نقش اساسی خود را ایفا می کند  علت اصلی این امر در این 

است و قادر است شخصیت های حرفه  "درس تمرین مهارت های عملی و اجرایی "است که درس کارورزی 

هنرمندی های حرفه "با  "حرفه مندی"معلمان را شکل دهد، بپروراند و مهارت های آنان را تا مرزهای ای 

این درس می تواند توانمندی های فردی معلمان را بارور سازد، قوام دهد، دوام بخشد و  .رهنمون شود "ای

و راهکارهای ممکن را  تا آنجا پیش رود که بتوانند در سخت ترین شرایط کاری، ثمربخش ترین شیوه ها

 .بجویند و به کار گیرند

 

  :بخش اول 

 تعریف من حرفه ای

، بدلیل مقدس  . ................رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  ............دانشجوی ترم ................نجانب یا    

دم تابه تعلیم وتربیت اشرف وشریف بودن شغل معلمی این شغل رابعنوان آینده کاری خودم انتخاب نمو

 .ترین مخلوق خدا بپردازم وبه مردم عزیز خدمت بنمایم تابا کسب رضای مردم به رضای الهی دست یابم

را درمدرسه معلم  (2)راگذرانده ام وکارورزی  (1)کارورزی ....................بنده بعنوان کارورز تا االن درمدرسه 

درطول فرآیند کارورزی ازرفتارهای خودم  .قین به فعالیت مشغول بودرا در مدرسه مت (3)وکارورزی   2

بنظرمن شخصیت و ویژگی های شخصیتی معلم، یکی ازعوامل بسیار مهم  .آگاهی بیشتری کسب کردم

معلمی که ظاهر آراسته داشته باشد، مثبت نگر و خوش اخالق باشد وبه .درنظم دهی به کالس میباشد 

طفی وتفاوتهای فردی شاگردان آگاهی دارد، شرایط فیزیکی کالس را از قبل آماده توانایی ذهنی، جسمی، عا

میسازد وبه کارش عالقه نشان میدهد، باایمان، راستگو،صادق وخوش بیان میباشد وتنها شخصی میتواند 

ومن بعنوان یک معلم سعی مینمایم  .درکسوت معلمی موفق باشد که همه این ویژگی هارا رعایت نماید

درکالس درس، دعوت به مشارکت  .شه دارای چنین فضیلت هایی باشم تابهترین عملکرد راداشته باشمهمی

دانش آموزان یکی از ویژگی های من میباشد تا آنجا که امکانش هست سعی میکنم همه دانش آموزان 

موزان و همچنین بنظر من اینکار باعث ایجاد یک تعامل سازنده بین دانش آ .رادرگیر مطالب ارایه شده بکنم

هرچه دخالت دانش آموزان بیشترباشد یادگیری ماندگاری بیشتری پیدا  .بین دانش آموز ومعلم میشود

یکی دیگراز ویژگی های من در زندگی شخصی، رابطه دوستانه وصمیمی با دیگران میباشد و سعی  .میکند

  .رابطه گرم وصمیمی داشته باشمکرده و میکنم این ویژگی رابه کالس نیزانتقال دهم وبادانش آموزان 
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بنظرمن باید محیط کالس صمیمی و دوستانه باشد تافراگیران مطالب رابهتر یادبگیرند بجای آنکه کالس 

از دیگر رفتارهایی که درطول کارورزی طی شده درخودم  .خشک ومعلم محور ووجود ترس درفراگیران باشد

ی درزندگی خویش نیز همواره نسبت به اتفاقات زندگی آگاهی بیشتری پیدا کردم، صبور بودن من است حت

روزمره صبور هستم و این ویژگی را به کالس نیز منتقل میکنم وسعی میکنم درمورد رفتار دانش آموزان زود 

قضاوت ننمایم وهمه جوانب را مدنظر قرار دهم شاید دلیل رفتار دانش آموزی، چیزی غیراز آنچه درظاهر 

درطول دوره کارورزی همچنین سعی کرده ام نهایت احترام رانسبت به اساتید  .است وجود داشته باشد

همچنین حسی مثبتی که به کار کردن .کارورزی و همچنین معلمان راهنمایی ودوره دبیرستان داشته باشم

با دانش آموزان ابتدایی میشود بدست آورد وصف ناشدنی است و تالش برای هرچه بهتر برای تعامل با آنها 

 .بابد کرد

 

 بخش دوم 

  :  وضعیت مکان آموزشگاه

  :ت جغرافیایی یموقع 

مساحت  :مساحت .قرار دارد بصورت تک شیفت اداره میشود.....................ودر ......................سرانه پ دبستان    

مان وجود مترمربع میباشد که دارای دو حیاط میباشد که یکی در پشت ساخت1500کل زمین در حدود 

 :زمین بازی وامکانات ورزشی .مترمربع زیربنای ساختمان اصلی میباشد  600دارد ازاین مقداردر حدود 

یک قطعه ازحیاط  مدرسه به  .دانش آموزان درساعات ورزش ازحیاط بعنوان زمین بازی استفاده میکنند

وتبال، یک توپ والیبال ویک امکانات ورزشی مدرسه شامل دوتوپ ف .زمین فوتبال اختصاص داده شده است

مدرسه فاقد هرگونه امکانات دیگر ازجمله سالن سرپوشیده ویامیز تنیس میباشد  .توپ بسکتبال میباشد

این مدرسه دوره اول .حتی به هنگام زنگ ورزش ماشین های معلمان مورد اصابت توپ بچه ها قرار میگیرد

مدرسه در جایی قرار دارد که کمترین سرو صدا .ارددانش آموز د 150ابتدایی را شامل میشود و در حدود 

در اطراف مدرسه منازل مسکونی وجود دارد و در چند صد  متر آن طرف تر پمپ بنزینی  .شنیده می شود 

 .وجود دارد که کمی خطرناک میباشد
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  :ساختمان آموزشی 

باشد این ساختمان دارای سیستم گرمایشی آن ازنوع شوفاژ می .ساختمان آموزشی مدرسه یک طبقه میباشد

اتاق آن کالس درس میباشد وتعداد صندلی های آن به تعداد دانش آموزان میباشد  6اتاق می باشد که  9

در قسمت نزدیک .همچنین مدرسه دارای ، کتابخانه ای کوچک ،است .که بصورت نیمکت های دونفره است

کالس های این مدرسه .نه استفاده می شود حیاط پشتی زیر رمینی وجود دارد که از آن بعنوان نماز خا

این .مجهز به ویدیو پروژکتور و تخته هوشمند می باشد و همچن در هر کالس یک کامپیوتر قرار دارد

مدرسه یک اتاق دارد که به طور مشترک هم بعنوان دفتر تکثیر و انتشارات و هم به عنوان دفتر مشاوره 

نقاشی شده و جمالتی از بزرگان دین بر روی آن نوشته شده  دیوار های حیاط مدرسه .استفاده می شود

 .سرویس بهداشتی هم در قسمت شرق قرار دارد که دارای سه سرویس میباشد .است

 :بخش سوم 

  :ها حل راه و پیشنهادها

 .ت دانش آموزان به سوی خداوند که خالق متعال استیهدا -1

 .روز حتی دانش آموزی که درروستاها زندگی میکنند ردن دانش آموزان با دادن اطالعات بهکروز به -2

 .ارگیری وسایل آموزشی به روز در کالس هایم برای انتقال مفاهیم درسیکب و استفاده -3

 .س قوی با ارایه مفاهیم خارج ازدرس که برای دانش آموزان قابل فهم باشدیتدر -4

 رس و فصل الس درس و ایجاد انگیزه قبل از شروع هر دک ساختن جذاب -5

 . ... و -6

عملی کردن ایده ها  .تحقق این ایده ها باید خودم را آماده کنم تا بتوانم ایده هایم را عملی کنم یبرا     

تنها با گفتن ایده ها عملی نمی شود بلکه باید از همه لحاظ خود و امکانات الزم را برای تحقق این ایده ها 

 .آماده کرد

 :ه اهدافاقدامات عملی من درنیل ب

 .ارتباط موثر بادانش آموزان یبرقرار -1
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 . ...ل آموزشی مانند عکس ویوسا از استفاده -2

 .روه بندی دانش آموزان و تشویق آنها به انجام کارگروهی و مشورت با یکدیگر درکارهاگ -3

 .ت خداشناسی دانش آموزان با استفاده ازدروسی که دردانشگاه بطور تخصصی خواندیمیتقو -4

 .ب جهت احترام دانش آموزان به والدین، بزرگترها و احترام متقابل دانش آموزان به یکدیگریترغ -5

 س موثر و مفید طوری که دانش آموزان بتوانند مفاهیم آموخته شده را در زندگی واقعی نیزیتدر -6

 .بکار ببرند

 .ق دانش آموزان به شرکت در مراسمات مذهبی بخصوص نمازجماعتیتشو -7

 گام دوم کنش پژوهی:صل دومف

 آموزشی طرح تهیه چارچوب

معرفی پول .:دوم                         موضوع :.پایه تحصیلی                  :نام مدرسه :مشخصات

 واعداد سه رقمی         

                      دقیقه          45  :زمان       :ریاضی                           نام معلم راهنما :نام درس 

 15/10/95:تارخ

 آشنایی دانش آموزان با اعداد سه رقمی :(مهارت ها به تفکیک /مفاهیم)محتوا 

 .آشنایی با  واحد پول رایج کشور و استفاده از آن در زندگی روزمره خود:مهارت

دگیری ریاضی دانش آموزان با اعدا سه رقمی آشنا میشوند و میتوانند دامنه یا :یادگیری پیامد

خود را افزایش دهند و با یادگیری واحد پول کشور و همچنین شمارش آن میتوانند در زندگی 

 .روزمره خود بکار ببرند بطور مثال هنگام خرید از مغازه

  منابع /مواد تکالیف عملکردی /الیف یادگیریکت مراحل 

تاب  درس، تصاویری از سکه ککرده اورپوینتی که از قبل تهییه پ از استفاده بابرقراری 
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بودم به تدریس مبحث مورد اشاره پرداختم و  ارتباط

از دانش آموزان خواستم که به دقت به تدریس 

 .توجه کنند

 1و 100/10های 

،منابع (پاورپوینت)ریالی،اسالید

 ...اطالعاتی درونی و

ه طور مداوم در دانش آموزان جذاب است که با استفاده از پول که با آن ب یبرا بازخورد ها

زندگی استفاده میکنند به تدریس ریاضی بپردازیم این باعث می شود که آنها به 

 .درس توجه بیشتری بکنند و با عالقه به درس گوش میدهند

تحلیل و 

 تفسیر

ان تدریس بچه ها سواالتی را میپرسیدند و من به آن سواالت پاسخ یجر در

یس مشارکت میدادم این کار باعث میدادم و دانش آموزان را در جریان تدر

 .میشود که دانش آموزان تمرکز و دقت الزم را برای یادگیری داشته باشند 

به تجربه 

 گذاشتن

امی که به معرفی واحد پول پرداختم بچه گهن

ها خاطراتی که از خرید کردن داشتن را تعریف 

میکردند که با آشنا کردن دانش آموزان با پول 

اعدا سه رقمی را به آنها میتوان به راحتی 

 .آموزش داد

ات و  دانش پیشین دانش یتجرب

خرید کردن از مغازه )آموزان

  (،یا شمردن پول

ذیرش ایده پردازی دانش آموزان  و ایجاد فضایی مثبت برای به گفتگو گذاشتن پ بازخورد ها

چه  ...چون بیایید ببینیم »تجربیات و دانش پیشین با استفاده از عبارت هایی 

    «می گوید و هدایت پاسخ ها 

تحلیل و 

 تفسیر

 (دانشجو)

ان میتوانیم از روش های مختلف استفاده نمود تا دانش آموزان بیشتر در یجر در

تدریس درگیر شوند دخالت دانش آموزان در تدریس باعث میشود که آنها 

هنگامی که فراگیران  .احساس مسئولیت کنند و به درس بیشتر دقت کنند

االتی میپرسند بهتر است بالفاصله به آنها پاسخ ندهیم بجای آن میتوانیم سو

 .زمینه ای فراهم کنیم که دانش آموزان خود به آن برسند
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ادآوری اعداد دو رقمی به دانش آموزان ی -  بکاربستن

 .والگو یابی

ول رایج کشور و نشان دادن پول پ یمعرف -

 .هایی که در کشور موجود است

دول ارزش مکانی به دانش آموزان ج یمعرف -

 .(صدگان،دهگان،یکان)

ردن مثالی برای یادگیری و فهمیدن ک حل

جدول ارزش مکانی به کمک سکه های 

 .ریالی 1و  100،10

و نوشتن اعدا به  یرقم سه اعداد خواندن-

 صورت حروف

ات و  دانش پیشین دانش یتجرب

دانش سازمان یافته  +آموزان

دانش )در کتاب درسی

کلیپ :(ضوعیمو

کاغذ بزرگ و ماژیک :آموزشی

  .....و

 .با واحد پول کشور ییآشنا- بازخورد ها

ه در اسالید پاورپوینت موجود بوده توسط دانش ک یرقم سه اعدا خواندن-

 .آموزان

 .خود در جدول ارزش مکانی یجا در اعداد دادن قرار-

آنها را به صورت  توانند اعداد سه رقمی را شناسایی کنند ویم آموزان دانش-

 .حروف بنویسند

تحلیل و 

 تفسیر

س سعی بر این بود که دانش آموزان با اعدا سه یتدر مورد مبحث آموزش در

رقمی آشنا شوند نهایت تالش را برای یادگیری دانش آموزان بکار بدم و دانش 

آموزان هم به مباحثی که مطرح میکردم توجه الزم را میکردند و به سواالت 

 .یدادندپاسخ م
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 به اشتراک 

 گذاشتن

توانند چگونگی عملکردشان را یم آموزان دانش

با حل چند نمونه از مثال هایی در رابطه با 

نوشتن اعداد با حروف، حل کردن جدول ارزش 

 .مکانی  بررسی و ارزیابی کنند

ند نمونه مثال در رابطه چ حل

 .با ارزش مکانی

اوت های فردی دانش آموزان دقت کنیم بعضی از ام تدریس باید به تفگهن در بازخورد ها

آنها سریع یاد می گیرند بعضی ها،دیرتر یاد میگیرند برای اینکه مطالب درسی 

 .برای دانش آموزان بهتر جا بیفتاد از مثال های ملموس مثل پول استفاده شد 

 .چند دانش آموز را پای تخته آوردم تا مثال هایی که نوشته  شده را حل کنند

تحلیل و 

 تفسیر 

 

با هم همکاری می  .ه ها در این  بخش تعامل بسیار خوبی با یکدیگر داشتندچب

یعنی به نظر می رسد  .کردند و هنگام هدایت کالمی معلمان سراپا گوش بودند

وقتی بچه ها خودشان به مطلبی دست می یابند همکاری، اشتیاق و انگیزه شان 

  .یار فعاالنه عمل می کنندبرای یادگیری افزایش می یابد و بس

انتقال به 

موقعیت 

 جدید 

تی که مربوط به یاد آوری اعدا سه یفعال انجام

رقمی باشد یا دقت کردن در هنگام خرید 

کردن از مغازه و استفاده از واحد پول در خرید 

  .کردن

 ...ماژیک کلیپ و /گچ و تخته

زایش پیش دانسته ها برای ورود به فراگیران به موقعیت جدید و اف ییراهنما بازخورد ها

مبحث جدید درس، از دانش آموزان خواسته شده که با انواع سکه 

 100تا سکه  2که  235:یک عدد بسازند مانند  (ریالی  100ریالی ، 10ریالی،1)

 .ریالی استفاده شده است  1سکه  5ریالی، و  10سکه  3ریالی ،

تحلیل و 

 تفسیر

عداد سه رقمی میتواند مباحث دیگری که در ادامه ادگیری ای با آموزان دانش

 .کتاب مطرح می شود بهتر یاد بگیرد

ان تدریس همواره سواالتی راجع به مبحث درس پرسیده می شد و مورد یجر درسنجش 
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ارزیابی قرار میگرفتند و دانش آمورزان با توجه به توضیحات از قبل داده شده و  آموخته ها

 .پاسخ میدادندپیش دانسته ها  به آن 

 

ه در تدریس درس ریاضی باید رعایت شود این است که دانش آموزان را با مثال هایی که برای آنها چآن 

رقمی میتوانیم از پول استفاده کنیم که برای  3برای آموزش اعدا  :ملموس می باشد آموزش دهیم مثال 

 .کودکان مثالی آشنا می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا نام به

 یه طرح آموزشیارچوب تهچ

تاثیر نور .:دوم                                       موضوع :.پایه تحصیلی              :مدرسه نام :مشخصات

 خورشید بر جانداران

                                    30.:زمان :نام معلم راهنما                         یتجرب علوم :درس نام

 1395/8/19:تارخ
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 تاثیرات نورخورشید بر جانداران :مفهوم:(مهارت ها به تفکیک /میمفاه) محتوا

اهانی که در اختیار دارند آنها را بکارند و تاثیرات نور گی بذر با بتوانند آموزان دانش :مهارت

 .خورشید را ببینند

رشد کرده و برای  دانش آموز میداند که گیاهان با استفاده از نور خورشید و گرما :امد یادگیریپی

خود وجانوران دیگرغذا تهیه می کنند و با انجام وطراحی یک آزمایش به نیاز گیاهان به نور 

 خورشید پی می برد

 منابع /مواد تکالیف عملکردی /الیف یادگیریکت مراحل

 یبرقرار

 ارتباط

ل معرفی شده در آزمایش آن را انجام داده و به یک یوسا با

ی دست پیدا می کند ولی برای آزمایش نتیجه نه چندان علم

 .گلدان راهی پیشنهاد می کند

کلیپ   :تاب  درس ک

منابع  :آموزشی

 ...اطالعاتی درونی و

لی که در اختیار داشتم آزمایش را طراحی کردم و از  دانش یوسا از استفاده با  بازخورد

ا را میکاریم وقتی دانه ی لوبی.آموزان خواستم که نتیجه ی آن را پیش بینی کنند

عالوه بر آب  به چه چیز هایی دیگری نیاز دارند،دانش آموزان پاسخ می دادند نور 

سوال دیگر این بود که اگر به گیاهان نور خورشید نرسد چه میشود ، هر  .خورشید

 .کسی پاسخ میداد

ل و یتحل

 تفسیر

یک نتیجه ی  ش لوبیا به  دانش آموزان همه ی موارد توجه دارد و بهیآزما انجام در

یک راه علمی قابل قبول  (گلدان)و برای آزمایش نور  .علمی دست پیدا می کند 

 .ارائه می کند

 تجربه به

 ذاشتنگ

امی که در رابطه با تاثیر نور خورشید بر گیاهان بحث و  گهن

گفتگو شد بتواند تجربیاتی که که قبال داشته را بیاد آورد به 

 .زطور مثال کاشتن سبزه عید نورو

ات و  دانش یتجرب

پیشین دانش 

سبزه در )آموزان

 (سفره هفت سین
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 بازخورد

 ها

رسش هایی که می شود پاسخ هایی دارد که باید برای پ با رابطه در آموز دانش هر

اثبات درستی آن با دانش آموزان دیگر بحث و گفتگو صورت گیرد ایجاد فضایی که 

عث افزایش دقت و تمرکز و بهتر یادگیر در آن فراگیرا به بحث و گفتگو بپردازند با

 .درس میشود

ل و یتحل

 تفسیر

 (دانشجو)

ه ها ایده پردازهای خوبی هستند و وقتی یادگیری را بر روی ایده های آن ها چب

روش های انجام کار یا  .سوار می کنیم به نتایج ارزشمند تری دست پیدا می کنیم

وقتی بکارگیری روش  .ارائه می شودنحوه بکارگیری مهارت از جانب دانش آموزان 

ها از جانب بچه ها پیشنهاد می شود آن ها نحوه بکارگیری آن را بهتر درک می 

کنند یا به تعبیر بهتر، زبان کودکانه برای آن ها قابل درک تر است و مسائل مربوطه 

 .را بهتر یاد میگیرندو برای آنها قابل لمس تر است

ر آنها را به انجام درست آزمایش هدایت می فراگی ییراهنما با اربستنکب

 .کند

 رد فراگیران را ارزیابی می کندکعمل

ت فراگیران آنها را به بحث گروهی و تفکر فردی وا یهدا با-

 .می دارد

ه همان داشتن یک گلدان و نیاز به چه ک نظر مورد مسئله

 .وسایل دیگری است را مطرح می کند

و گروههادر طول آزمایش  ابی عملکرد دانش آموزانیارز ضمن

 .توضیحات الزم را به فراگیران می دهد

ات و  دانش یتجرب

پیشین دانش 

دانش  +آموزان

سازمان یافته در 

دانش )کتاب درسی

کلیپ :(موضوعی

کاغذ :آموزشی

بزرگ و ماژیک 

 .....و

 بازخورد

 ها

ز نتیجه را به رو 3بعد از  -   .لوبیا مراحل اولیه آزمایش را انجام می دهد یها دانه با

 .گروه ارائه میکند

قسمت ایستگاه فکر مراحل آزمایش را با تفکر فردی و مشورت با گروه ارائه  یبرا-
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 .می نماید

پوشاندن قسمتی از یک شاخه )روه به نتیجه دست پیدا می کند گ با مشورت از بعد

 (گل در گلدان 

رحله آزمایش می جه تأیید شده را رد مدت یک هفته در کالس یا منزل به مینت

 .گذارد 

 .عالقه مند می شود(نیاز گیاهان به نور خورشید)دن نتیجه علمی یرس به-

ل و یتحل

 تفسیر

س سعی بر این بود که تاثیر نور خورشید بر رشد یتدر مورد مبحث آموزش در

گیاهان به طور کامل بیان گردد و با توجه به اینکه قبال در چنین موقعیتی نبودم 

 .سخت بود برای تدریس انجام شدهکمی شرایط 

 به

 کاشترا

 ذاشتنگ

ش یافته ها در غالب  گزارشی از بحث های به وجود آمده ینما

 و کشیدن تصویری از مراحل رشد گیاه

زارشی از گ: ینقاش

 چگونگی رشد گیاه

 بازخورد

 ها

زند ه را که آموخته اند  ، می توانند در گروه های خود به بحث بپرداچآن آموزان دانش

و درباره مراحل رشد گیاه با یکدیگر به گفتگو بپردازند و هچنین برای اینکه این 

موضوع که تاثیر نور خورشید بر گیاهان است را مشاهده کنند می توانند در خانه 

 .آزمایش را انجام دهند و نتیجه را به کالس گزارش دهند

 

 

ل و یتحل

 تفسیر

 

با هم همکاری می  .ی با یکدیگر داشتنده ها در این  بخش تعامل بسیار خوبچب

یعنی به نظر می رسد وقتی  .کردند و هنگام هدایت کالمی معلمان سراپا گوش بودند

بچه ها خودشان به مطلبی دست می یابند همکاری، اشتیاق و انگیزه شان برای 
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 .یادگیری افزایش می یابد و بسیار فعاالنه عمل می کنند

 به انتقال

ت یموقع

 جدید

رسش از چگونگی تاثیر نور خورشید بر رشد گیاهان و پ حطر

 جانداران

 ش توسط دانش آموزان در منزلیآزما انجام

 /گچ و تخته

 ...ماژیک کلیپ و

 بازخورد

 ها

فراگیران به موقعیت جدید و افزایش پیش دانسته ها برای ورود به مبحث  ییراهنما

 جدید درس

ل و یتحل

 تفسیر

 

نکه گرما  بر روند رشد گیاهان  و جانوران تاثیر گذار است و یا درباره آموزان دانش

اینکه در غیاب نور و گرما رشد آنها کمتر و با تاخیر است و بدون نور خورشید 

 .مشکالت زیادی برای جانداران به وجود می آید پی میبرد

 سنجش

 آموخته

 ها

و مورد  ان تدریس همواره سواالتی راجع به مبحث درس پرسیده می شدیجر در

ارزیابی قرار میگرفتند و دانش آمورزان با توجه به توضیحات از قبل داده شده و 

 .پیش دانسته ها  به آن پاسخ میدادند

 

 

ودکان با گیاهان آشنا هستند و در زندگی روز مره با آنها سرکار دارند آنچه مهم است ،این است که به ک

ن و همه موجودات برای رشد به نور خورشید نیاز دارند و در دانش آموزان این نکته را یاد دهیم که گیاها

عدم وجود نور مشکالتی برای آنها به وجود می آید ، تاثیر نور خورشید بر رشد گیاهان را می توان به وسیله 

 .آزمایشی به فراگیران نشان داد

 

 

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

www.asemankafinet.ir 

 

 

 و تحصیالت تکمیلی یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  رزیکارو مدیریت

 

 3کارورزی   

 ارچوب تهیه طرح آموزشیچ :ج فرم

 

  

 

 :مشخصات

 :ریاضی                          عنوان  :پنجم                     درس  :پایه تحصیلی                  : مدرسه نام

 جدول تناسب             

 دقیقه 45 :زمان                               :مدرس               : راهنما معلم نام 

 :(ها به تفکیک مهارت /میمفاه) محتوا

 آشنایی با مفهوم نسبت و تناسب:میمفاه

 به کار بستن جدول تناسب در مسائل مربوط به آن ییتوانا :ها مهارت

 و کند حل را نسبت به مربوط مسائل بتواند باید درس پایان از پس آموز دانش :امد یادگیریپی

 زندگی در تناسب مفهوم از و کند استفاده ها نسبت ی مقایسه برای کسر مفهوم از بتواند

 .کند استفاده چیز چند مقایسه هنگام در خود شخصی
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 مراحل
 به عملکردی تکالیف /یادگیری الیفکت شرح

 مراحل تفکیک

 محدوده

 یزمان

 منابع /مواد

 ادگیریی

 ارتباط یبرقرار

 نسبت مفهوم مورد در کوتاه داستان تعریف

 که کردند می بحث این روی نقاش نفر دو  )

 ساختمان نقاشی برای سبز رنگ کیلو 40

 زرد و آبی رنگ دو ترکیب با که بخرند

 6 به 2 ها رنگ نسبت که.آید می بوجود

 از مقدار چه که بودند فکر این در .باشد می

 (بخرند؟ کدام هر

 قهیدق5

 گویی داستان

 ایجاد برای

 انگیزه

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 دهند گوش شده مطرح داستان به دقت به تا خواهم می آموزان دانش از

 .کینم حل و بررسی هم با را نقاش دو آن مشکل تا

 تفسیر و لیتحل

 نسبت و کسر مفهوم با حدودی تا قبلی های پایه در آموزان دانش چون

 این از آموزان دانش ادگیآم و انگیزه ایجاد برای توان می اند شده آشنا

 .سنجید نیز را آموزان دانش قبلی های دگیری یا و کرد استفاده داستان

 ذاشتنگ تجربه به

 و تجربیات تا خواهم می آموزان دانش از

 در خود گروه اعضای با را خود پیشنهادها

 .دهند ارایه کالس به و بگذارند میان

 قهیدق10
 و تکمشار

 گروهی بحث

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 بحث و ها آن تبیین و گروه هر  پیشنهادها و ها حل راه آوری جمع

 .ها حل راه روی

 تفسیر و لیتحل

 تشخیص برای خوبی روش آموزان دانش قبلی دانش میزان سنجش

 دانش احتماال .است کند شروع را تدریس باید کجا از معلم اینکه

 .درست یا است نادرست یا هک دهند ارایه را مختلفی های روش آموزان
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 آموختن ضمن آموز دانش شود می باعث چون است خوبی ی مسئله این

 بودن نادرست دالیل و بشناسد نیز را ها نادرست ، مسئله صحیح جواب

 .کند اجتناب ها آن بستن کار به از و بداند را ها آن

 اربستنک به

 تدریس وارد را نسبت مفهوم قسمت این در

 از که پاورپوینتی از استفاده با : کنم می

 را مختلف نسبت چند ام کرده آماده قبل

 آوردن دست به ی طریقه و دهیم می نشان

 را مساوی نسبت دو یا متناسب کسر دو

 با رابطه در مثال چند و .دهم می آموزش

 آورده پاورپوینت همان در که نسبت مفهوم

 با آموزان دانش تا کنم می حل است شده

 سپس .شوند آشنا شتریبی های مثال

 صورت به کتاب به مربوط های فعالیت

 .شود می بررسی و حل گروهی

 قهیدق10

 پاور معلم،

 کتاب پوینت،

 درسی

 گروهی بحث

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 هایی مثال از استفاده با کنم می جلب درس به را آموزان دانش توجه

 فرآیند و ، دارد محمد به نسبت علی که هایی شکالت نسبت مثال

 دانش از درس حین و .کنم می هدایت را پاورپوینت کمک به تدریس

 .دهم می بازخورد ها آن به و کنم می جواب و سوال آموزان

 تفسیر و لیتحل

 توضیح به نیاز هستند روبرو آشنا تقریبا درس یک با آموزان دانش چون

 دانسته پیش با کامال توان می را تدریس این .نیست جامع و گسترده

 نا که هستند نسبتی سه های مسئله فقط .برد پیش آموزان دانش های

  .هستند آشنا

 دانش و معلم  خودشان شود می خواسته آموزان دانش از ذاشتنگ کاشترا به
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 اشیای از نسبت چند گروهی صورت به

 ها آن برای و کنند پیدا کالس در موجود

 .دهند ارایه معلم به سپس و بسازند مسئله

 

 آموزان قهیدق10

 روش

 مشارکتی

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 آموزان دانش به سازی مسئله و کار ی نحوه مورد در را الزم توضیحات

 داش و کنم می هدایت و کنترل را پروه در مشارکت فرایند و دهم می

 .کنم می فعالیت انجام به تشویق را آموزان

 تفسیر و لیتحل

 می نسبت مفهوم با شدن آشنا به توجه با قسمت این در آموزان دانش

 حل مهارت باید همچنین . دهند تشخیص را مختلف های نسبت توانند

 کردن مطرح دلیل همین به .کنند کسب نیز را قسمت این های مسئله

 برای خوبی ی ایده آموز دانش خود توسط مسئله آن حل و مسئله یک

 .باشد می مهارت دو این سنجش و پرورش

 

 تیموقع به انتقال

 جدید

 خواهیم می آموزان دانش از قسمت این در

 چیز نسبت و بنگرند دقت با خود اطراف به

 خلقت در حتی و اطرافشان در که هایی

 ها آن از و کنند پیدا دارد وجود خدا

 خواهیم می ها آن از .کنند تهیه فهرستی

 آیا که کنند تحقیق امکان صورت در تا

 تناسب و نسبت اساس بر خدا آفرینش

 چطور؟ هست اگر و است

 قهیدق5
 توضیحات

 معلم

 ارائه و ندهدایتیفرآ
 از خود خلقت در نیز متعال خداوند که نکته این به را آموزان دانش نظر

 بر چیزی هر آفرینش و است کرده استفاده معینی و ثابت نسبت یک
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 کنجکاوی زانآمو دانش تا کنم می جلب است گرفته صورت آن اساس بازخورد

 .آورند بدست تحقیق برای بیشتری

 

 تفسیر و لیتحل

 کامال مخلوق و خالق خلقت با را درس ارتباط توان می مرحله این در

 دانش.کرد ایجاد خداشناسی و ریاضی درس بین ارتباطی و کرد بیان

 خاصی نسبت و نظم اساس بر خدا آفرینش که بدانند باید آموزان

 .است گرفته صورت

 هاآموختهشسنج

 

 پایان تا اغاز از آموزش با همراه سنجش

 تمرین انجام حین . دارد جریان کالس

 ها بحث و ها گروه در افراد مشارکت میزان

 های فعالیت و ها تمرین .شود می سنجیده

 .شوند می بررسی و حل آموزش حین درس

 شود می خواسته آموزان دانش از پایان در

 تمرین و ها همسئل بعدی ی جلسه برای تا

 و بنویسند خود دفتر در را کتاب آخر های

 کتاب در را قسمت این به مربوز های مسئله

 پایان در .شود بررسی تا کنند حل خود کار

 .شود می اجرا آزمون نیز فصل هر

 درسی تابک قهیدق5

 تفسیر و تحلیل

 را آموزان دانش پاسخهای و مشارکت زانیم

 اهداف هب اگر ، میکنیم تحلیل و سنجش

 اهداف به اگر و است عالی باشند رسیده

 روش به را درس دوباره باشند نرسیده

 .میکنیم تدریس دیگری

 زمان

 یبرا

 تفکر

...........  
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  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تخصصی راهنمای استاد

 

 ی روزمره زندگی در که بپردازند چیز دو مقایسه به میتوانند تناسبی های نسبت ادگیریی با آموزان دانش

 برقرار ارتباط آنها با فراگیران که کرد استفاده ها مثال از میتوان بخش این تدریس برای .دارد کاربرد آنها

 .کنند

 

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 3کارورزی   

 یآموزش طرح تهیه ارچوبچ :ج فرم

 

  

 

 :مشخصات

  : عنوان                   علوم : درس                    پنجم :تحصیلی پایه               مدرسه نام

                بدن حرکت

 دقیقه 45 :زمان :مدرس : راهنما معلم نام 

 :(تفکیک به هامهارت /میمفاه) محتوا
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 .شود می روشن آموزان دانش برای ها ماهیچه ساختار: میمفاه 

 .شوند می آشنا بدن اسکلت ساختار و  ها هیچماه انواع با

 شوند یم آشنا غضروف و مفصل ساختار با

 .دهد تشخیص را هیچماه انواع بتواند:مهارت

 چگونه بدن حرکت در  استخوان ، ماهیچه نقش گیرند می یاد آموزان دانش :یادگیری امدپی

 .است

 .برند می پی وجودشان فواید و آنها گرفتن قرار ونگیچگ و مفصل و غضروف با آموزان دانش

 .شوند می آشنا  ها هیچماه انواع و بدن ساختار با  آموزان دانش

 مراحل
 به عملکردی تکالیف /یادگیری الیفکت شرح

 مراحل تفکیک

 محدوده

 یزمان

 منابع /مواد

 ادگیریی

 ارتباط یبرقرار

 ظاهری و خندان یصورت با معلم ورود

 با نشاط با پرسی احوال و سالم و تهآراس

 اجرای و  غیاب و حضور و آموزان دانش

 دانش تصویر اسالید اولین پوینت پاور

 انجام سپس. کنند می ورزش که آموزانی

 نرمش مورد در معلم سپس کالس در نرمش

 آنها و پرسد می هایی سوال بدن حرکت و

 بر تکیه .کند می زدن حدس به وادار را

 با آموزان دانش سوی از یریتمد های روش

 ها دست بردن باال

 

 قهیدق5

 و دیاسال

 – تصاویر

 همگانی نرمش
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 ارائه و هدایت ندیفرآ

 بازخورد

 از دفاع برای فرصت ایجاد و آموزان دانش نطرات و ها ایده رفتنگ یجد

 .خود نظرات

 پاسخ و شده انجام نرمش و اسالید ارتباط برای آموزان دانش بودن نجکاوک

 سواالت به

 تفسیر و لیتحل

 برای و برد می بین از را آنها حالی بی و حوصلگی بی احساس ردنک نرمش

 . سازد می آماده درس فراگیری

 کنند تمرکز درس روی میشود باعث آموزان دانش در کنجکاوی حس جادیا

 .نشود مشغول ها حاشیه و حوادث به فکرشان و

 ذاشتنگ تجربه به

 و شنود می کامل طور به را سواالت اسخپ معلم

 می داشتند تری کامل اطالعات که نفر چند از

 به را خود اطالعات ها بچه به رو که خواهد

 مثال بتواند اگر و کنند بیان تری واضح صورت

 . باشد داشته خود های گفته برای هم هایی

 قهیدق5

 از  اطالعات

 یها آموخته

 قبلی

 ارائه و ندهدایتیفرآ

 بازخورد

 جواب بهترین میکنند سعی و کنند می رکتف سواالت به راجع زانآمو دانش

 می فرا گوش آموزان دانش های صحبت به خوبی به معلم .باشند داشته را

 . کند می دوستانشان نظرات به دادن گوش به تشویق نیز را بقیه و دهد

 تفسیر و لیتحل

 سطح معلم شود می باعث جدید مطالب سیتدر از قبل خواستن نظر

 چه که شود متوجه و بداند را مطالب از آنها درک و پیشین های آموخته

 .کند بیان را مطالب چگونه و مطالبی

 آن آوری یاد و گذشته مطالب مرور برای زین آموزان دانش به دادن فرصت

 در ابهام یا و اشتباه اطالعات وجود صورت در تواند می معلم و است مفید
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 .کند رفع را آن گذشته

 اربستنک به

 جایی به معلم سواالت سطح اینکه از سپ

 پاسخگویی به قادر آموزان دانش که رسید

 که بعدی های اسالید معلم ، نبودند آن به کامل

 قلب، ماهیچه بازو، ماهیچه دادن نشان : شامل

 درباره و دهد می نشان را صاف های ماهیچه و

 می صحبت انها های کارکرد هاو ماهیچه نوع

 و پرسش صورت به نیز را هایی قسمت کندو

 می را ها بچه نظرات و میکند تدریس پاسخ

 و اسکلتی ی ماهیچه های موالژ معلم . پرسد

 و ببینند  ترتیب به تا میدهد ها گروه به را قلب

 تدریس معلم سپس کنند صحبت آن مورد در

 محل اسکلت، و استخوان مورد در را خود

 امهاد غضروف و مفصل– استخوان دو اتصال

 مربوطه تصاویر های اسالید وهمزمان .دهد می

 .دهد می نشان را

 قهیدق20

 موالژ – دیاسال

 و پرسش - 

 و معلم پاسخ

  آموزان دانش

 ارائه و هدایت ندیفرآ

 بازخورد

 آموزان دانش .دهد می قرار  هم کنار و بندی جمع را مفاهیم بیترت به معلم

 می درک بهتر را مطالب کتاب  زا بیشتر تصاویر و ها اسالید ی مشاهده با

 .شد رفع تصاویر در موجود احتمالی ابهامات موالژها دیدن با و.نمودند

 تفسیر و لیتحل

 و بیشتر دقت و بخشی هیجان باعث موالژ و تصاویر و ها دیاسال از استفاده

 ذهن در کامل طور به مفاهیم و.شود می فراگیران در درس به مندی عالقه

 طریق از مسائل بعضی به رسیدن و تدریس حین در پرسش .شود می نهادینه

 .نماید می بهتر را مطالب درک ها پرسش به پاسخ
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 ذاشتنگ کاشترا به

 ، ماهیچه انواع مورد در ییها سوال معلم

 خواست در و ، استخوان ، غضروف ، اسکلت

 ازدانش و پرسد می ، هرکدام برای مثال

 در آن های جواب مورد در خواهد می آموزان

 .کنند گفتگو و بحث گروه

 ها گروه در آموزان دانش از کدام هر سپس

 .بگوید بلند را سواالت از یکی جواب

 قهیدق5

 تازه اطالعات

 – شده آموخته

 گروهی بحث

 آموزان دانش

 ارائه و هدایت ندیفرآ

 بازخورد

 بقیه و کند می مطرح گروه در باشد نشده متوجه را قسمتی آموزی دانش رگا

 با داشتند قبل از که گروهبندی طبق آموزان دانش. دهند می توضیح او یبرا

 فردی اگر . کنند می بحث سواالت جواب مورد نشیننددر می هم گرد عالقه

 .کند اعالم را خود نظر که خواهد می او از سرگروه نباشد فعال گروه در

 تفسیر و لیتحل

 کمک فراگیران به ،هم معلم به ،هم درگروه مطالب ذاشتنگ کاشترا به

 صرفه ابهامات رفع برای او وقت در که جهت آن از معلم به . کند می فراوانی

 معلم های صحبت با اگر که جهت آن از آموز دانش برای و شود می جویی

 بهتر را کودکانهمطلب زبان با و بقیه توضیح با اکنون نشده متوجه را مطالبی

 .کند می درک

 تیموقع به انتقال

 جدید

 توضیح که خواهد یم آموزان دانش از معلم

 است ممکن کند می درد آرنج زانو، وقتی دهند

 مورد در و باشد دیده آسیب هایی قسمت چه

 کارکرد و کنند تفکر نیز پا ی ماهیچه کارکرد

 . کنند بیان را آن

 به دادیم انجام انگشتان آتل برای که تییفعال

 قهیدق10

 پاسخ و رسشپ

 دانش و معلم

 – آموزان

 درس تطبیق

 با جدید

 متنوع سواالتی

 کتاب از تر
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 .بزنند مثال و دهند تعمیم بدن

 ارائه و ندهدایتیفرآ

 بازخورد

  مثال کنند می بحث به شروع عالقه با دیجد مسئله به نسبت آموزان دانش

 خود نظرات برای و کنند بیان را دارد وجود بدن در که ماهیچه انواع میتوانند

 . طلبند می راهنمایی معلم از نیاز صورت در و زنند می مثال

 تفسیر و لیتحل

 حالت از را کالس ، جدید های موقعیت در و درس از فراتر یمسائل ارائه

 آنها و سازد می بیشتر تفکر به وادار را فراگیران و کند می خارج یکنواختی

 میزان آموزان دانش سازد می آماده آینده و مدرسه از خارج زندگی برای را

 می نشان خود های صحبت در را جدید موقعیت درک و درس یادگیری

 .دهند

 هاآموختهسنجش

 

 با را اند آموخته را آنچه خواهم می ها روهگ از

 نشدن اشاره صورت در و کنند بیان مثال ذکر

 می مطرح را هایی سوال ها قسمت بعضی به

 .دهند پاسخ آنها به که خواهم می و کنم

 قهیدق5

 ابییارزش

 پرسش-پایانی

 پاسخ و

 تفسیر و تحلیل

 که شود بایدمتوجه معلم درس پایان از سپ

 برای که اهدافی به اندازه چه تا او تدریس

 باید ومعلم است رسیده دارد وجود درس

 را درس آموزان دانش ی همه که شود متوجه

 بندی جمع برای سنجش این و باشند فراگرفته

 .است مفید نیز مطالب

 زمان

 یراب

 تفکر

...........  

 تربیتی علوم راهنمای استاد  :تخصصی راهنمای استاد
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دانش آموزان در دوره ی ابتدایی با توجه مقتضیات سن خود تحرک نسبتا زیادی دارند میتوانیم از این جنب 

بدن وجوش و انرژی استفاده کنیم و در تدریس بهره ببریم،برای بهتر فهمیدن دانش آموزان از ساختار 

 میتوان از ماکت ها و تصاویر موجود استفاده کرد تا یادگیری بهتر رخ دهد

 

 

 و تحصیالت تکمیلی یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 3کارورزی   

 ارچوب تهیه طرح آموزشیچ :ج فرم

 

 :مشخصات 

اندازه   :ریاضی             عنوان  :پنجم                   درس  :پایه تحصیلی                  : مدرسه نام

 گیری               

 دقیقه 45 :زمان                    :مدرس                  : راهنما معلم نام 

 :(ها به تفکیک مهارت /میمفاه) محتوا

 آشنایی با مفهوم اندازه و اندازه گیری :میمفاه

 با به کار بردن وسایل مناسب اندازه گیری  ییآشنا

 با شیوه درست اندازه گیری ییآشنا

 استفاده از  ابزار های اندازه گیری  ییتوانا:مهارت
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  :امد یادگیریپی

 .م اندازه و اندازه گیری را به طور عینی یاد می گیرند یمفاه آموزان دانش

 .ازه گیری کنندتوانند شیا و ابزار را به شیوه درست اند یم

 مراحل
تکالیف عملکردی به  /الیف یادگیریکت شرح

 تفکیک مراحل

 محدوده

 یزمان

 منابع /مواد

 ادگیریی

 ارتباط یبرقرار

 داشتن همراه و لبخند با معلم شدن وارد

ل اندازه گیری طول و شکل ها و اشیائی یوسا

که برای دانش آموزان آشناست پس از 

ست از آنها برای چیدن آنها روی میز و درخوا

اندازه گیری با پاکن وگیره  میتواند حس 

کنجکاوی دانش آموزان را برانگیزاند وایجاد 

  .سوال نماید و وادار به حدس زدن نماید

تکیه بر روش های مدیریت گروه از سوی 

 (باال بردن دستها)دانش آموزان 

 قهیدق5

ش ، متر ک خط

،شانه ، پاکن، 

لباس ، گیره 

 کاغذ

هدایت و ند یفرآ

 ارائه بازخورد

رفتن ایده ی دانش آموزان و ایجاد فرصت برای عملی کردن آن ، گ یجد

 نه به عقب راندن ظرفیت های یادگیرنده

 ل و تفسیریتحل

رفتن توانایی دانش آموزان و تردید به خود راه ندادن در استفاده گ یجد

 .یی های او از ظرفیت های موجود در درون یادگیرنده برای توسعه ی توانا

ار عالیق دانش آموزان و شناسایی آن برای بهره گیری در موقعیت کش

 .های بعدی 

ات یتجرب قهیدق5ه مسئله اندازه گیری شکل ها و شئ ک یزمان ذاشتنگ تجربه به
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آخر اندازه گیری میز، با استفاده از گیره و 

پاک کن مطرح شد و ایده ها برای حل آن از 

سوی دانش آموزان مطرح شد پیش گویی و 

یافتن روشی برای اندازه گیری با استفاده از 

داده هایی که در ذهن داشتند و در /الگو 

خواست از دانش آموزانی که قبال تجربه 

 .داشته اند 

پیشین دانش 

 آموزان 

ندهدایت و ارائه یفرآ

 بازخورد

ات دانش آموزان میتوانیم در باره ی موضوع مورد یتجرب از استفاده با

دریس به بحث بپردازیم و نظریات دانش آموزان را بپرسیم و به دانش ت

 .آموزان این فرصت را بدهیم که به بیان نظرات خود بپردازند

 ل و تفسیریتحل

ه ها ایده های خوبی ارائه می دهند و وقتی یادگیری با استفاده از ایده چب

ی به  های خودشان باشد به نتایج ارزشمند تری می رسیم وقتی شیوه

کارگیری مهارت توسط بچه ها باشد آنها نحوه ی به کارگیری را بهتر درک 

 .می کنند یا به تعبیری بهتر زبان کودکانه برای آنها قابل درک تر است

 اربستنک به

دانش و تجربیات پیشین دانش آموزان  یوقت

برای حل بعضی مسائل با محدودیت رو به رو 

 (اشتند دانش و تجربه ی الزم را ند)شد 

کمک به آنها برای ترکیب دانسته ها و 

نزدیک شدن به پاسخ مورد انتظار امکان 

طرح دانش سازمان یافته را فراهم نمود 

فراگیران با . (معرفی ابزار اندازه گیری طول)

راهننمایی معلم و ارائه دانش سازمان یافته 

مبتنی بر دانش و تجربیات پیشین توانستند 

 قهیدق20

ات و یتجرب

دانش پیشین 

دانش آموزان  

دانش  +

سازمان یافته 

 در کتاب
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با به کار گیری ابزار  مسئله را حل کنند و

مناسب هر اندازه اشیاء با طول زیاد را نیز 

اندازه گیری کنند و اشیاء کوچک را نیز با 

 .خط کش اندازه گیری کنند

ند هدایت و یفرآ

 ارائه بازخورد

و خالء دانشی آشکار شد و پرسش ها تابل یرو بر موجود دانش ثبت با

برای دستیابی به دانش جدید از سوی دانش آموزان در سطح کالس مطرح 

برقراری ارتباط بین آنچه بر تابلو ثبت شده و آنچه که باید به آن  .گردید 

دست پیدا کنند و پرسش ها باعث شد تا ذهن دانش آموزان فعال شود و 

به عنوان هدایت کننده حد اقل دانش خودشان رابطه را کشف کنند و من 

 .را به صورت مستقیم ارائه کنم 

 ل و تفسیریتحل

ن تجربه که اطالعات را به صورت مستقیم به دانش آموزان ندهم باعث یا

شد ظرفیت دانش آموزان و قدرت حل مسئله آنها را برای دروس بعد 

د و عالوه بسنجم و باعث شد که مفاهیم بهتر در ذهن فراگیران جای بگیر

 .براین بتوانم با صرف انرژی کمتری مبحث مورد نظر را تدریس کنم 

 ذاشتنگ کاشترا به

ل دانش آموزان در راستای یادگیری یتحل

ایجاد شده در مبحث اندازه گیری و تکمیل 

اطالعات همه ی دانش آموزان  و پاسخگویی 

به ابهامات احتمالی موجود در ذهن دانش 

 .آموزان 

ته ها علی رغم وجود تفاوت با ذیرش یافپ

گروه ،ترکیب دانش و /یافته های فرد

مانند )تجربیات و انعکاس ان در شکلی تازه 

کشف شیوه ی اندازه گیری با استفاده از 

 قهیدق5

 یها آموخته

دانش آموزان ، 

بررسی 

 اشکاالت درسی
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 (ابزار مناسب 

ند هدایت و یفرآ

 ارائه بازخورد

افزایش مشارکت و تعامل دانش آموزان می  ن شکل از یادگیری موجبیا

و چنانچه نظر فردی  .گردد و بحث و فعالیت بیشتر دانش آموزان می گردد 

با دیگران متفاوت باشد هر کدام دالیل خود را مطرح میکنند تا به نتیجه 

معلم میتواند فعالیتی بدهد و دانش آموزان بصورت  .ی مطلوب برسند

لم میتواند ار نتیجه آن به این برسد که آیا به گروهی آن را حل کنند و مع

 .هدف خود رسیده یا خیر

 ل و تفسیریتحل

نسبت به  .ن مرحله تعامل و همکاری خوبی با هم دارند یا در اموزان دانش

درس عالقه و کنجکاوی نشان می دهند و با دقت به سخنان دوستان و 

د را ارائه می معلم گوش می هند ، در کالس فعال هستند و نظرات خو

 .دهند 

ت یموقع به انتقال 

 جدید

افته هاو به کار گیری در ی یرو بر تأمل

معلم موارد جدیدی را برای .موقعیت جدید 

اندازه گیری معرفی می کند مانند اندازه 

گیری تابلو ، کتابخانه کالس ،طول کالس و یا 

وسایلی که در مدرسه و یا خانه موجود است 

 .زار مناسببا استفاده از ا ب

 قهیدق5 

ا موجود در یاش

اطراف ، دیوار 

کالس ، تابلو ، 

نیمکت ، میز 

 معلم

ندهدایت و ارائه یفرآ

 بازخورد

ا جدید را اندازه گیری کنند از این بابت یاش توانستند آموزان دانش

خوشحال بودندو تشویق شدند که اشیا دیگر را اندازه گیری کنند ، با 

نی و ملموس باید دانش آموزان را به انجام کار به استفاده از مثال های عی

صورت فردی  و گروهی هدایت کرد که میتوان برای تمرین اشیائی را در 

 .خانه  وجود دار پیشنهاد داد تا اندازه گیری کنند



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

www.asemankafinet.ir 

 

 ل و تفسیریتحل

ه دانش آموزان از مفهوم اندازه و اندازه گیری و ابزار مناسب ک کیدر با

هر شئ بدست آوردند قادر خواهند بود هر شئ را اندازه  برای اندازه گیری

گیری کنند و این تکلیف فرصتی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد 

تا ابزاری که در محیط اطرافشان وجود دارد را اندازه گیری کنند و درباره 

اشیائی که اندازه گیری آنها با خط کش و متر امکان ندارد کنجکاو می 

 .شوند

 هاآموختهسنجش

 

ت همگام و همراه بودن یاهم به توجه با

آموزش و سنجش ،در فرآیند یادگیری 

،مهارت اندازه گیری توسط دانش اموزان 

مورد مشاهده قرار گرفت و توانایی فردی و 

جمعی دانش آموزان در درک مفهوم اندازه و 

اندازه گیری  ،توانایی به کار گیری مهارت 

 .رزیابی بوداندازه گیری قابل ا

 .................. قهیدق5

 تفسیر و تحلیل

ن سنجش میزان درک از درس و یادگیری یا

دانش آموزان و کیفیت تدریس من را نشان 

می دهد که تا چه حد توانستم در انتقال 

مفاهیم و هیجان بخشی به کالس موفق باشم 

این سنجش می تواند در قالب مسابقه اجرا 

دو گروه شرکت کننده  شود به گونه ای که

اشیائی را در اختیار آنها می گذاریم و هر 

گروه در زمان کمتری بتواند اشیا را صحیح 

اندازه گیری و روی کاغذ ثبت کند برنده می 

 .شود 

 زمان

 یبرا

 تفکر

...........  
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  استاد :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تخصصی راهنمای استاد

 

 

اندازه گیری مبحثی است که بیشترین کاربرد را دارد،دانش آموزان از مفهوم اندازه گیری برداشت های 

باید به دانش آموزان آموزش دهیم که   ...قد و وزن ، اندازه زمین فوتبال ، وزن میوه ها و:متفاوتی دارندمثل 

رد مثال برای اندازه گیری میوه ها از هر وسیله که میخواهیم اندازه بگیریم معیار مخصوص به خود را دا

 .کیلوگرم استفاده می شود، برای وزن کردن، شیر از لیتر استفاده میشود

 

 

 

 

 

 

 و تحصیالت تکمیلی یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 3کارورزی   

 ارچوب تهیه طرح آموزشیچ :ج فرم

 

  

 

 :مشخصات
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هفت   :فارسی             عنوان  :پنجم                درس  :پایه تحصیلی                    : درسهم نام

 خان رستم

 دقیقه 45 :زمان                     :مدرس              : راهنما معلم نام 

 :(ها به تفکیک مهارت /میمفاه) محتوا

 عنوان به شاهنامه با آشنایی شاهنامه، مانانقهر از یکی عنوان به رستم با آشنایی :مفاهیم

 فارسی زبان های کتاب ترین مهم از یکی

 کنایه خصوص به  ادبی های آرایه تشخیص مهارت :ها مهارت

   :یادگیری امدپی

 شود، می مطرح که مباحثی به توجه با که رود می انتظار آموزان دانش از درس این پایان در

 بدانند را رستم خان هفت مراحل و بشناسند را شاهنامه و ایران ملی های شخصیت و قهرمانان

 کنجکاو آن به راجع و کند پیدا عالقه شاهنامه در موجود دیگر های شخصیت ودرباره

 .دهد تشخیص بتواند را درس در شده بیان های آرایه.شود

 مراحل
 به عملکردی تکالیف /یادگیری الیفکت شرح

 مراحل تفکیک

 محدوده

 یزمان

 منابع /ادمو

 ادگیریی

 ارتباط یبرقرار

 و شوم می کالس وارد شاهنامه کتاب یک با

 را کتاب این آیا پرسم می آموزان دانش از

 مطالعه را آن حال به تا یا و شناسند می

 اند؟ کرده

 قهیدق5
 کتاب و معلم

 شاهنامه

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 آن در موجود های داستان و شاهنامه مورد در قبل از که آموزانی دانش

 صحبت آن مورد در ای کلمه چند تا کنم می تشویق دارند اطالعاتی
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 .کنند

 تفسیر و لیتحل

 ویا خود منزل در را شاهنامه کتاب آموزان دانش از بعضی زیاد احتمال

 کتاب این با یلدا شب در ها خانواده از بعضی اند دیده خود اقوام نزد

 به رابطه این در را چیزهایی آموزان دانش احتماال و شوند می مأنوس

 ارزش تا است مسئله همین بیان نیز هدف اینجا در . دارند خاطر

 .شود مشخص ایرانی عرف و فرهنگ در شاهنامه

 

 ذاشتنگ تجربه به

 و رستم داستان از ای گزیده قسمت این در

 می تعریف آموزان دانش برای را سهراب

 صورت به تا خواهم می های آن از و کنم

 جای ها آن اگر که موضوع این ی رو گروهی

 بحث کردند، می چه بودند سهراب و رستم

 .کنند

 قهیدق5
 و مشارکت

 گروهی بحث

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه
 .گروه هر تخیل و ایده به دادن گوش و گروهی های بحث هدایت

 تفسیر و لیتحل

 ای العاده فوق تخیل تقدر از که دارند وجود آموزانی دانش کالس در

 هر . است آموزان دانش این گرفتن نظر در هدف . هستند برخوردار

 قدرت پرورش اما باشد واهی و پوچ تخیالت بعضی است ممکن چند

 .دارد اساسی نقشی ها آن شدن خالق در آموزان دانش تخیل

 

 می کار وارد را اصلی تدریس قسمت این در اربستنک به

 اسم به ها گروه ذاریگ نام از پس :کنیم

 قهیدق20
 فیلم ، معلم

 آموزشی
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 برای را درس داستان ، رستم خان هفت

 آن از سپس .کنم می تعریف آموزان دانش

 مفهوم داستان این به توجه با پرسم می ها

 چیست؟ رستم خوان هفت از گذشتن

 را انیمیشنی سپس .(کنایه مفهوم آموزش)

 است رستم خوان هفت از گذر به مربوط که

 از آن به راجع را سواالتی و کنم می پخش

 .پرسم می گروه هر

 

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 و کنم می تعریف که داستانی به دقت به خواهم می آموزان دانش از

 گذشتن کنایی مفهوم به تا دهند فرا گوش کنم می پخش که انیمیشنی

 این به دترزو که گروهی هر گویم می و برسند رستم خوان هفت از

 .کند می کسب مثبت امتیاز یک برسد مفهوم

 

 تفسیر و لیتحل

 همین به برند می لذت ای اسطوره های فیلم تماشای از آموزان دانش

 انتخاب درس کالس با مناسب انیمیشنی درس از قسمت این در دلیل

 و داستان های شخصیت با درس یادگیری بر عالوه آموزان دانش تا شد

 از استفاده با چون . شوند آشنا بیشتر خود ملی رهنگف با همچنین

 سازی تصویر یک شود می داده آموزش رستم خان هفت مراحل فیلم

 از گاه هیچ شاید که شود می ایجاد کودک ذهن در مراحل آن از ذهنی

 .نرود یادش

 

  قهیدق5 به اگر فیلم پایان از پس آموزان دانش ذاشتنگ کاشترا به
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 رسیدند ستمر خان هفت از گذشتن مفهوم

 دوستانشان با را خود نظرات و میکنند بیان

 معلم چنین هم .گذارند می اشتراک به

 خان هفت مراحل با رابطه در را سواالتی

 هر به مرربوط گروه که پرسد می رستم

 به ها گروه سایر با را آن بایدپاسخ مرحله

 خود فعالیت ترتیب بدین .بگذارند اشتراک

 .شود می حل نیز درس پایان ارزیابی

 گروهی بحث

 آموزان دانش

 

 و هدایت ندیفرآ

 بازخورد ارائه

 به تشویق را ها آن و دهم می گوش آموزان دانش های گفته به دقت با

 کنایی عبارت درست مفهوم که گروهی به و کنم می گفتگو و بحث

 و بحث ضمن کار این با همچنین دهم می مثبت امتیاز گفت را درس

 . کنم می تامل و تفکر به تشویق را ها آن گفتگو

 تفسیر و لیتحل

 قواعد طبق را کنایه ی آرایه ابتدا از معلم که این جای به من نظر به

 مفهوم توضیح از پس و دهد توضیح مثالی هیچ بدون و آن به مربوط

 در کنایه تشخیص در آموز دیر اموزان دانش از بعضی شاید آورد مثال

 بگذاریم اگر اما .شوند مشکل دچار کتاب از جخار های عبارت سایر

 هیچ زیاد احتمال به ببرند پی کنایه مفهوم به خود تامل با آموزان دانش

 جذابیت از آموزان دانش برای کار این همچنین .نکنند فراموش گاه

 به را خود های یافته وقتی آموزان دانش .است برخوردار بیشتری

 دوستانشان و معلم به فکرشان طرز مورد در گدارند می اشتراک

 .دهند می اطالعاتی

 تیموقع به انتقال

 جدید

 صورت به تا خواهم می آموزان دانش از

 شاهنامه های داستان از دیگر یکی گروهی

 پیدا را آن های کنایه و بیاورند کالس به را

 معلم قهیدق5 
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 ها آن مفهوم روی گروهی صورت به و کنند

 .دهند گزارش را نتیجه و کنند بحث

 ارائه و ندهدایتیفرآ

 بازخورد

 می توجه شان آینده ی هفته تکلیف مورد در آموزان دانش سواالت به

 دانش و  کنم می اصالح را آن بود غلطی برداشت یا مشکل اگر و کنم

 . کنم می هدایت را آموزان

 تفسیر و لیتحل

 یهارا متن صرف خوانی رو صورت به یعنی معمول مطابق درس این چون

 ی انگیزه همچنین .برند می آن از بیشتری لذت آموزان دانش شود نمی

 را تکالیفی باید معلم پس داشت خواهند آن تکالیف انجام برای بیشتری

 این های هدف از یک . باشد متناسب درس اهداف با که کند انتخاب

 باید هدف این پس است آن با گرفتن انس و ملی آثار با آشنایی درس

 در را موضوع این جدید موقعیت به انتقال در دلیل همین به بدیا تحقق

 .گیرم می نظر

 هاآموختهسنجش

 

 تا آغاز از آموزش با همراه تکوینی سنجش

 از نیز پایان در . دارد جریان کالس پایان

 های پرش به خواهم می آموزان دانش

 :دهند پاسخ شده مطرح

 ؟ بگذرد خان هفت از توانست گونه رستم

 است؟ کتابی چگونه و کیست اثر نامهشاه

 چیست؟ خان هفت از گذشتن مفهوم

 قهیدق5
 دانش و معلم

 آموزان

 تفسیر و تحلیل

 را آموزان دانش پاسخهای و مشارکت زانیم

 اهداف به اگر ، میکنیم تحلیل و سنجش

 اهداف به اگر و است عالی باشند رسیده

 زمان

 یبرا

 تفکر

...........  
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 روش به را درس دوباره باشند نرسیده

 .میکنیم ستدری دیگری

  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تخصصی راهنمای استاد

 

 

یکی از اهداف آوردن داستان های قدیمی در کتاب فارسی آشنایی با قهرمانان ملی ایران می باشد، که جز 

ه صورت نمایش بازی کردن برای آشنایی با این قهرمانان میتوانیم از تدریس ب .افتخارات هر کشوری است

استفاده کنیم که دانش آموزان از اینکه نقش قهرمان ملی را بازی کنند خشنود می شوند و مبحث مورد 

 .تدریس را بهتر فرا میگیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمینارها /های جمعی بحث /های کوچک گروه /زارش جلسات بحث و گفتگو با استادگ :ب فرم
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  :معلم راهنما                                    :مدرسه                :دانشجو نام

 ارائه :زمان جلسات

 :دهنده

 :ها رسشپ /هایافته :هابحث محتوای

 

 

 

 اول

 

 

 

3/7/95 

 

 

 

  استاد

ن جلسه در نمازخانه پردیس با یا

شرکت تمامی دانشجویان و اساتید 

کاروزی انجام شد و در آن  استاد 

را با آنچه که  برهانی بیانات خود

دانشجویان در کارورزی های 

 .گذشته تجربه کرده اند آغاز نمود

سپس ایشان به بررسی مفاهیمی 

همچون مشاهده تأملی و تأمل حرفه 

و مسأله یابی  (1کارورزی)ای 

در ادامه  .پرداخت   (2کارورزی )

فرم های الزم برای این ترم و نحوه 

ی امتیاز دهی به  فعالیت 

توضیح  3ر کارورزیدانشجویان د

 .داده شد

ن جلسه با یا دستاورد

آگاهی بنده از انتظارات 

 3استاد در کارورزی 

همراه بود و همچنین 

فعالیت های دانشجویان 

باید از برنامه ریزی 

 .خاصی پیروی کند

آموزشی و  یطراح ) 

 .(طرح درس 

 

 

 

 

 دوم

 

 

 

23/7/95 

 

 

 

 

 استاد

 –الف و ب و ج  یها فرم آموزش

س از حضور در جمع پ ......استاد

دانشجویان پس از جمع بندی 

صحبت های خود در جلسه گذشته 

به سواالت دانشجویان در مورد 

نحوه ی پرکردن فرم های کارورزی 

ن جلسه نحوه یا در

نوشتن گزارش در فرم 

های مذکور وشیوه 

نوشتن  طراحی آموزشی 

با ارائه مثالی توضیح 

 داده شد



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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پاسخ دادند  چرا که این فرم ها به 

عنوان طرحی نو در ارزیابی عملکرد 

دانشجویان و افراد دخیل در فرآیند 

رای عموم آموزشی به شمار آمده و ب

افراد تازگی دارد ، لذا تشکیل 

جلسه ای برای رفع این ابهامات 

 .مورد نیاز بود

 

 

 

 سوم

  

 

 

3/8/95 

 

 

 

  استاد

ن جلسه در سالن اجتماعات یا

استاد برهانی  .دانشگاه تشکیل شد

در ابتدای صحبت های خود هدف 

را چالش ذهنی کارورز و  3کارورزی

مسأله یابی برای ارتقای کیفیت 

آموزشی درکالس درس معرفی کرد 

در ادامه استاد هدف تشکیل .

جلسات توجیهی به صورت دوره ای 

را پاسخ به سواالت و ابهامات 

دانشجویان در خصوص مشاهدات و 

یط های آموزشی تأمالت آنها در مح

   .دانست

ته ای که می توان کن

ذکر کرد این است که 

چنانچه دانشجویی در 

طی مشاهدات خود از 

عملکرد دانش آموزان 

با ایجاد سوالی همراه 

شد می تواند از معلم 

راهنما یا استاد مربوطه 

جهت پاسخگویی به 

سوال کمک بگیرد چرا 

که ساده ترین نکته 

 میتواند با ایجاد تحولی

در نظام آموزشی همراه 

  .باشد

 

 

 

 

26/8/95 

 

 

ل این جلسه آموزش کیتش از هدف

شیوه نوشتن فرم  طراحی آموزشی 

و تاکید بر مثالهای قرار داده شده 

ن جلسه به اتفاق یا در

دانشجویان گروه خود 

ن فرم با چگونگی نوشت



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

 

در گروه و زمان برگزاری نشست 

 .دیگر مورد صحبت قرار گرفت

طراحی آموزشی آشنا 

شدیم ، اگرچه که این 

فرم همچنان برای 

بسیاری از دانشجویان 

 .قابل درک نبود

 

 نجمپ

 

22/9/95 

 

 

 استاد

ن جلسه نیز نحوه نوشتن یا در

طراحی آموزشی همراه با  نقد 

طراحی نوشته شده دوستان توسط 

 .استاد بیان شد

 

....................... 

 

 

 ششم

 

 

8/10/95 

 

 

 

  استاد

 

ن جلسه که در اتاق مدیر یا در

مدرسه  انجام گرفت بحث های 

مختلفی همچون طراحی آموزشی و 

برای  ..و  3ادامه تحصیل و کاورزی 

 .دانشجویان صورت پذیرفت

ن جلسه ابتدا یا در

آموزشی طراحی پیرامون

به صحبت پرداختیم و 

سپس در رابطه با 

سخن به  3کارورزی 

از آن میان آمد و پس 

سواالتی پیرامون ادامه 

 .تحصیل  انجام گرفت

        :و تحلیل نهایی یبند جمع

 تربیتی علوم راهنمای استاد  :تخصصی راهنمای استاد

 

 

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 ام سوم کنش پژوهیگ: سوم فصل

 

 الف  یها فرم : اول بخش

 3کارورزی 

 ارش گزارش روزانه کارورزگن  :الف فرم

 

 و تحصیالت تکمیلی یآموزش نتمعاو

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :جلسه  :راهنما معلم نام  :مدرسه نام

 اول

  :خیتار

95/7/14 

 .....................دارم انتظار کارورز (الش ذهنیچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ش بینی هاپی 

 اول عتسا

 یتصور مدرسه به ورود از قبل

ه در ذهن داشتم مدرسه ک

  .شامل دو دوره باشد

ه حیاط در قسمت پشتی ی

بر خالف تصور  یول

به .شامل دوره اول بود

ر و معاونین جز مدی

معلمین تمامآ خانم 

د در سطح یبا شده ارائه مطالب

درک و فهم دانش آموزان باشد 

تا دانش آموز بهتر با در ارتباط 

 .برقرار کنند



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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مدرسه بود که در تابستان در 

 .آن سبزیجات کاشته بودند

اول ریاضی بود  همانطور  گزن

که فکر میکردم ولی  معلم 

  .نیامده بود

 .بودند

ن بود که یا بر تصور

مدرسه یک محوطه 

 .بیشتر نداشته باشد

ه ها چب از معلم نبود در 

 .ریاضی پرسیدم

 دوم ساعت

رم که دوم بر خالف تصو گزن

گمان می کردم قرآن بود علوم 

 .داشتند

 

ه معلم هنوز ک آنجا از

نیامده بود در باره درس 

جدید به بچه ها توضیح 

دادم و از آنها از درس 

 .پرسیدم

د از شیوه ای مختلف یبا معلم

تدریس استفاده کند و از دانش 

 .آموزان بیشتر استفاده کند

 سوم ساعت

 سوم تصورم بر این بود که گزن

بخوانیم داشته باشند ولی 

 بنویسیم داشتند

سوم معلم  گزن در

کالس آمد واین زنگ 

معلم تکالیف بچه ها را 

 .بررسی کرد

س سعی شود بیشتر از یتدر در

کارگروهی استفاده شود تا 

دانش آموزان مشارکت فعال 

 .داشته باشند

 هارمچ ساعت

هارم هنر داشتتند که چ گزن

فکر میکردم بچه ها نقاشی 

 .کشندب

 یبجا تصورم خالف بر

نقاشی یکی از بچه ها 

DVD   انیمیشن آورده

پخش کرد کالس مجهز 

 .به تخته هوشمند بود

جاد محیطی شاد برای یا

 –فراگیران فرصت یاددهی 

 افزایش آنها در را یادگسری

 .میدهد

 توجه درس به واینکه تدریس هنگام در آموزان دانش حرکات به داشتن دقت و توجه: راهنما معلم هایهیتوص

 .میکنند

 اساس بر مدرسه در: کارورز دگاهید /تأمالت

 میکنند سال طی در که ریزی برنامه

 :آموختم هچآن



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 زمان در را آن و میگیرند نظر در را مراسماتی

 .میکنند برگزار و انجام شده تعیین که

 استفاده آموزان دانش از باید پویا و فعال درس کالس داشتن یبرا

 .کرد

  :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 استفاده درس به آموزان دانش جذب برا میتوان روشهایی هچ از

 نمود؟

 

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 

 

   :خیتار  :جلسه  ارکسر :راهنما معلم نام :مدرسه نام

1395/7/28 

 (ذهنی الشچ)هدف

 کارورز

 .....................دارم ظارانت

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 :اول ساعت

 اضییر

 درس ریاضی ها هچب به معلم

 را مربوط های تمرین و بدهد

 کند حل

 

 بینی پیش هک همانطور

 ها بچه به معلم کردم

 آنها از و داد درس ریاضی

 درس های تمرین خواست

 .کنند حل را

 درهنگام ناموزا دانش تکمشار

 ازروشهای واستفاده تدریس

 مغزی وبارش تدریس مختلف

 اموزان دردانش



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

   علوم

 پرسش و جدید درس سیتدر

 قبلی درس از

 درس هک تصورم برخالف

 معلم را علوم جدید

 ادامه میکند تدریس

 کرد تدریس را ریاضی

 به تدریس اتمام از وبعد

 آن در که برگی ها بچه

 به بود ومعل از سواالتی

 .داد ها بچه

 سوال با میتوان تدریس نیح در .

 فعال را آنها آموزان دانش پرسیدن

 .نمود

 سوم ساعت

 سیمیبنو :

  قبل درس از آموزان دانش

 . کردند نویسی رو باریک

 میکردم تصور هک همانطور

 درس روی از ها بچه

 .نوشتند

 میتوان تکالیف دادن قیطر از

 ستدری درس را آموزان دانش

 مهارت و راهنمایی بیشتر شده

 .برد باال را آنها های

 

 هارمچ ساعت

 هنر :

 دفتر بخواهد ها هچب از معلم

 نقاشی و کنند باز را خود نقاشی

 .بکشند

 و کشیدند نقاشی ها هچب

 نقاشی کردن تمام از بعد

 تا بردند معلم پیش را آن

 کند امضا را آنها نقاشی

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 .تدریس در فردی یها تفاوت به توجه

 : راهنما استاد هایهیتوص

 .آنها برخورد ی نحوه درس السک در آموزان دانش به توجه

  : کارورز دگاهید /تأمالت

 اموزان دانش باوالدین دیبا معلمان

 تحصیلی وضعیت از داشته تعامل

 :آموختم هچآن

 آنها فردی های تفاوت به باشد آموان انشد همه به دبیر توجه باید السکدر

 داشت نگه فعال مسئولیت بادادن وآنهراباید شود توجه



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ دهد گزارش را آنها

 چیست؟ بیرون محیط در آموزان دانش فراگیری برای شیوه نیبهتر

  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 

 

 :جلسه  :راهنما معلم نام  :مدرسه نام

 سوم

  :خیتار

1395/8/5 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 اول ساعت

 اضییر

 

 

 درخواست به بنابه کارورزی از جلسه نیا در

 و شدیم کار به مشغول دفتر در مدرسه مدیر

 آموزان دانش مشخصات مربوط که هایی فرم

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 کردیم ثبت مدرسه سیستم در را بود 

   علوم دوم ساعت

   سیمیوبن سوم ساعت

   هنر هارمچ ساعت

    نجمپ ساعت

  راهنما معلم هایهیتوص

 راهنما استاد هایهیتوص

 دگاهید /تأمالت

 : کارورز

 :آموختم هچآن

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

www.asemankafinet.ir 

 

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 

 

   :خیتار  :جلسه  :راهنما معلم نام مدرسه نام

1395/8/12 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 : اول ساعت

 اضییر

  درس سیتدر

 جدید

 چند ردنک حل و 

 ار تمرین نمونه

 مورد مبحث

 تدریس

 به معلم کردم که بینی شپی طبق

 تفریق و جمع مبحث آموزان دانش

 جند آنها برای و داد درس را پلکانی

 .دکر حل شده تدریس مبحث از نمونه

 به آموزان دانش دانش توجه

 وسایل از استفاده و سیتدر

 .آموزشی

 دوم ساعت

 :علوم:

 دانش از رسشپ

 درس از آموزان

 به قبل جلسه در که ای هگبر از معلم

 کتاب هم ومن پرسید سوال ها بچه

 نوین یها ابزار از استفاده

 به آموزشی وکمک شیآموز



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

 . آنها

 کمک آموزان دانش یادگیری .کردم بررسی را آموزان دانش نوشتاری

 .میکند زیادی

 سوم ساعت

 سیمیبنو:

 دیجد درس از

 .بنویسند یکبار

 در را آبان 13 مراسم زنگ نیا در

 .کردند برگزار مدرسه

 آموزان بهتردانش فراگیری یبرا

 از میتوان جدید درس با رابطه در

 تدریس مختلف های روش

  استفاده

 هارمچ ساعت

 رهن:

 نقاشی شیدنک

 دانش توسط

 پخش یا آموزان

 .انیمیشن

 قبل زنگ در آنکه بعلت زنگ نیا در

 آموزان دانش از معلم بود مراسم

 باز را بنویسم های کتاب که خواست

 کوچولو خرس درس از و کنند

 .بنویسند

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 .کرد هاستفاد امتحان گرفتن از آموزان دانش ارزشیابی برای توانیم

 : راهنما استاد هایهیتوص

 .تدریس امر در همکاران های تجربه و ها ییراهنما از استفاده

 : کارورز دگاهید /تأمالت

 ارائه یبرا درس ازطرح استفاده

 کردن ومتنوع درتدریس مطلوب

 داری کالس ی نحوه

 :آموختم هچآن

 .نمود استفاده مختلف های روش از توانیم دروس ارائه در

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییشرسپ

  داشت؟ خوبی تعامل اموزان بادانش توان می ونهچگ-1

 کرد؟ مدیریت راخوب کالس میتوان ونهچگ-2

 تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یشآموز معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

   :خیتار  نجمپ:جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام مدرسه نام

1395/8/19 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 : اول ساعت

 اضییر

 مبحث  ادامه معلم

 را پلکانی قیتفر و جمع

 درس آموزان دانش به

 های تمرین و بدهد

 حل را درس به مربوط

 .کند

 کردم بینی پیش هک همانطور

 را قبل جلسه  مبحث ادامه معلم

 چند و داد درس آموزان دانش به

 .کرد حل را تمرین

 آموزان دانش به هک ییها روش

 فعالی یادگیری تا میکند کمک

 توسط میتواند باشند داشته

 .شود استفاده معلمان

 دوم ساعت

 علوم

 به بود قرار زنگ نیا در

 تدریس را علوم ها بچه

 با تصویری سیستم هک ییازآنجا

 زنگ به تدریس شد به رو مشکل

 زنگ این فراگیران و.شد موکول

 صورت علمم آمادگی با باید سیتدر

 درس به آموزان دانش تا گیرد

 به نسبت و شوند جذب بیشتر



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 .شوند مند عالقه درس .نوشتند بنویسیم کتاب روی از .کنم

 سوم ساعت

 سیمیبنو

 یرو از آموزان دانش

 بنویسند یکبار درس

 درس بجای زنگ نیا در

 بخش  علوم تدریس بنویسیم

 را گیاهان بر خورشید نور تاثیر

 .کردم تدریس

 نظریات از میتوان درس سیتدر در

 را آنها و نمود استفاده آموزان دانش

 داد مشارکت تدریس در

 هارمچ ساعت

 هنر

 پخش زنگ نیا در

 معلم توسط انیمیشن

 فراگیران برای

 

 اول کالس معلم هک ییآنجا از

 مدرسه مدیر درخواست با نبود

 .رفتم اول کالس به

 فردی یها تفاوت به توجه

 دانش تدریس در معلم به میتواند

 .کند کمک بیشتر آموزان

 : راهنما معلم هایهیتوص

 .تکالیفشان نوشتن با رابطه در آنها به تذکر و زنگ هر در آموزان دانش تکالیف یبررس

 : راهنما استاد هایهیتوص

 .کالس و مدرسه در  موقع به حضور و معاونین و ریمد با تعامل

 : کارورز دگاهید /تأمالت

 درس در که آموزانی دانش به توانیم

 به تا داد مسئولیت هستند رت قوی

 دارند مشکل یادگیری در که آنهایی

 کمک معلم به تدریس در تا کنند کمک

 شود

 :آموختم هچآن

 با کرد استفاده صرف سخنرانی روش از نباید خوب تدریس یک یبرا

 مند عالقه در به را آموزان دانش میتوان دیگر های روش از استفاده

 .کرد

 :دهم پاسخ نآ به باید که هاییرسشپ

 نمود؟ مند عالقه درس به را آموزان دانش میتوان ونهچگ

  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

   :خیتار  نجمپ:جلسه  ارکسر :راهنما معلم نام :مدرسه نام

1395/8/26 

 (ذهنی الشچ)هدف

 کارورز

 .....................دارم انتظار

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 : اول ساعت

 اضییر

 مبحث  ادامه معلم

 به را قیتفر و جمع

 درس آموزان انشد

 های تمرین و بدهد

 حل را درس به مربوط

 بررسی به و کند

 پردازد می آنها تکالیف

 بینی پیش هک همانطور

  مبحث ادامه معلم کردم

 دانش به را قبل جلسه

 چند و داد درس آموزان

 به و کرد حل را تمرین

 آنها تکالیف بررسی

 .پرداخت

 روحی وضعیت باید تدریس امگهن در

 .بگیریم نظر در را وزانآم دانش

 دانش همه از تدریس هنگام در دیبا معلم بینی پیش هک همانطور درس از هایی رسشپ دوم ساعت



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 دادن انجام و جدید علوم

 به مربوط های فعالیت

 .کتاب

 دانش از معلم بودم کرده

 .پرسید سوال آموزان

 .کند استفاده آموزان

 سوم ساعت

 سیمیبنو

 یرو از آموزان دانش

 بنویسند یکبار رسد

 سیینو عدد آموزان دانش

 تمام که آنهایی و میکردند

 درس روی از کردند

 مینویشتند

 

 دانش نظریات از میتوان درس سیتدر در

 تدریس در را آنها و نمود استفاده آموزان

 داد مشارکت

 هارمچ ساعت

 هنر

 پخش زنگ نیا در

 معلم توسط انیمیشن

 فراگیران برای

 را یسیمبنو ادامه ها هچب

 .مینوشتند

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 : راهنما استاد هایهیتوص

 :آموختم هچآن : کارورز دگاهید /تأمالت

 کادر و آموزان دانش دقت و توجه جلب بر و باشم صبور باید

 حمایت با که است صورت این در تنها زیرا کنم کار بیشتر مدرسه

 جریان توان می نآموزا دانش دقت جلب و مدرسه کادر های

 داشت موثری یادگیری-یاددهی

 

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 بکنم؟ باید کار چه آموزان دانش حداکثری مشارکت برای

 کنند می زندگی شهر محروم مناطق در که آموزانی دانش چرا



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 ترند؟ شلوغ آموزان دانش سایر به نسبت

  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام مدرسه نام

 ششم

   :خیتار

1395/9/17 

 (ذهنی الشچ)هدف

 کارورز

 .....................دارم انتظار

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 اول ساعت

 :اضییر

 ریاضی سیتدر

 حل و معلم توسط

 جلسه های تمرین

 و معلم توسط قبل

 بینی پیش خالف بر جلسه نیا

 آموزان دانش بودم کرده که هایی

 اول پایه و ودندب برده اردو به را

 در بنابراین بود مدرسه در ابتدایی

 آموزان دانش از هفتگی رسشپ

 کمک آموزان دانش آمادگی به

 تدریس آماده را وآنها میکند

 .میکند



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 زنگ .رفتم اول پایه به جلسه این .آموزان دانش

 را اعداد ها بچه به معلم اول

 .میداد آموزش

 دوم ساعت

 :علوم

 از کالسی رسشپ

 و آموزان دانش

 آزمایشات انجام

 .درسی کتاب

 که های بینی پیش طبق :میبخوان

 از استفاده با معلم.نبود کردم

 را حروف ها بچه به کارتهایی

 را حروف آنها و میداد آموزش

 .میکردند تکرار

 بهتر جدید درس تدریس یبرا

 درس از مختصری توضیح است

 دیگر های ابزار از و کرد ارائه

  آموزان دانش تا نمود استفاده

 نسبی آشناییت درس به نسبت

 .کنند پیدا

 سوم ساعت

 :سیمیبنو

 از آموزان دانش

 رو درس یرو

 حل و کنند نویسی

 کتاب های  تمرین

 بپردازند

 بچه به هایی برگه معلم :سیمیبنو

 و ها صدا به مربوط که داد ها

 معلم درخواست به بنابه بود حروف

 را تکالیف بررسی اینجانب واشتیاق

 .مگرفت عهده بر

 میتواند شیوا انیب با خوب معلم

 به را مطالب درس کالس در

 آموزان دانش به شکل بهترین

 دهد انتقال

 هارمچ ساعت

 :هنر

 شیدنک ینقاش

 دانش توسط

 پخش یا آموزان

 توسط انیمیشن

 .معلم

 آموزان دانش زنگ نیا در :هنر

 کیف از را خود های نقاشی دفتر

 بعد و .کشیدند نقاشی و آوردند در

 بررسی به نقاشی کردن پایان زا

 .پرداختم ها نقاشی

 میتواند کالس در فتگوگ و بحث

 را اجازه این آموزان دانش به

 صحبت و کالمی قدرت تا بدهد

 .بدهند افزایش را خود کردن

 : راهنما معلم هایهیتوص

 کرد یراهنمای را آنها درس بیشتر هرچه یادگیری در میتوان آموزان دانش به لیفکت دادن با

 آنها تجربیات از استفاده و معلمان تدریس وهیش به توجه: راهنما استاد هایهیتوص

 :آموختم هچآن : کارورز دگاهید /تأمالت



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 توان می اموزان دانش قیتشو با

 برد راباال انها ی انگیزه

 شوند آشنا  وآموزشی درسی کمک ابزار با دیبا اموزان دانش

 :دهم اسخپ آن به باید که هاییرسشپ

 ؟ باشیم داشته فعال را اموزان دانش یادگیری درکالس ونهچگ-1

 هایی راه چه تدریس در آموزان دانش مشارکت شدن بیشتر یبرا-2

 شود؟ می پیشنهاد

 :تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام مدرسه نام

 هشتم

   :خیتار

1395/10/8 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

 اضییر

 و ریاضی سیتدر

 مثال نمونه چند حل

 .درس های تمرین و

 این در بینی شپی خالف بر

 توسط شد گرفته امتحان جلسه

 شد گرفته معلم

 های روش از میتوان سیتدر در

 بحث مانند کرد استفاده مختلف

 ...و ،مشارکت گفتگو و

 :دوم ساعت

 علوم

 دانش از رسشپ

 .آموزان

 

 کرده بینی پیش هچآن با مطابق

 قبل درس ها بچه از معلم بودم

 دفتر در را آن نتیجه و پرسید را

 .کرد ثبت کالسی ارزیابی

 آموزان دانش از کالسی رسشپ

 درس به ها آن تا میشود باعث

 .کنند پیدا بیشتری تسلط

 : سوم ساعت

 سیمیبنو

 های نیتمر حل

 کتاب به مربوط

 رونویسی و بنویسیم

 .درس از

 کرده بینی یشپ هچآن خالف بر

 در به بنا زنگ این در بودم

 در کالس در همکارم خواست

 در و کردم پیدا حضور ایشان

 .کردم کمک ایشان به تدریس

 مربوط تصاویر و لیپک از استفاده

 امکان صورت در درس به

 را تدریس در معلم عملکرد

 بهبود باعث و دهد می افزایش

 .میشود آموزان دانش یادگیری

 هارمچ ساعت

 هنر:

 انیمیشن خشپ

 و معلم توسط

 .خوراکی خوردن

 های تمرین ادامه زنگ نیا در

 کردند حل را بنویسیم به مربوط

 بررسی به معلم همراه به من و

 .پرداختیم ها کتاب

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 .کنند دوره را جدید درس آنها تا میشود باعث آموزان دانش به الیفکت دادن

 : راهنما استاد هایهیتوص

 دگاهید /تأمالت

 : کارورز

 :آموختم هچآن

 توجه بیشتر دارند مشکل یادگیری در که آموزانی دانش به باید تدریس امگهن در

 گرفت کمک سرگروه بعنوان دیگر آموزان دانش از شود



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 آنها میشود چگونه میدهند انجام هایی نظمی بی کالس در آموزان دانش از یبعض

 کرد؟ کنترل را

 :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام :مدرسه نام

 نهم

   :خیتار

1395/10/15 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 آموزش برای است بهتر هچ اعداد دوم پایه ریاضی هرمچ فصل ریاضی جلسه نیا در :اول ساعت



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 و پول معرفی مبحث اضییر

 به را رقمی سه اعداد

 موزشآ آموزان دانش

 .دهم

 پاور از استفاده با را رقمی سه

 کرده آماده قبل از که پوینتی

 شور با ها بچه دادم آموزش بودم

 گوش بنده تدریس به اشتیاق

 می که سواالتی و میکردند

 .میدادند جواب پرسیدم

 هایی روش از درس مباحث

 در را نآموزا دانش که

 میکند درگیر تدریس جریان

 کنیم استفاده

 :دوم ساعت

 علوم

 آموزان دانش از معلم

 آنها و  بپرسد یسواالت

 قرار ارزشیابی مورد را

 که آزمایشاتی و دهد

 میباشد درس به مربوط

 .دهد انجام

 

 درس که آنجایی از زنگ نیا در

 ادامه به کشید طول ریاضی

 اتمام از بعد.پرداختم تدریس

 تا خواست بچها از معلم دریست

 در کیف از را خود علوم کتاب

 پایه معلم حین این در بیاورند

 وی کالس به که خواست اول

 معلم. کردم قبول هم من بروم

 که خواست بنده از اول کالس

 داده شاگردانش به که تکالیفی

 بررسی به هم من کنم بررسی بود

 مشغول آموزان دانش تکالیف

 گوشزد آنها به ار نکاتی و بودم

 .میکردم

 

 سواالتی آموزان دانش یوقت

 طور به نباید میکنند مطرح

 داد پاسخ آنها به مستقیم

 و کرد هدایت ر آنها باید

 فراهم آنها برای را زمینه

 جواب به خود تا کرد

 .برسند

 :سوم ساعت

 سیمیبنو

 که میکنم بینی شپی

 روی از زنگ این در

 رونویسی قبل درس

 های وتمرین کنند

 را قبل درس به مربوط

 کرده که بینی شپی طبق معلم

 ها تمرین کردن حل به بودم

 حل که تمرینی هر و پرداخت

 کمک آموزان دانش از میکرد

 کردن خل حین در .میگرفت

 عنوان تحت هایی هگبر دادن

 آموزان دانش میتواند آدینه

 های فعالیت انجام به را

 .کرد تشویق کتاب



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 معلم فراگیران  توسطه تمرین .کنند حل

 در تا میداد آنها به را هایی برگه

 دانش .بدهند انجام آخرهفته

 تمام را هایشان مرینت که آموزانی

 و آوردند می من پیش میکردند

 .میکرد بررسی من

 :هارمچ ساعت

 هنر

 ویا نقاشی شیدنک

 . انیمیشن پخش

 آموزان دانش بینی شپی برخالف

 قبل زنگ که تکالیفی نوشتن به

 تمام کسانیکه و پرداختن بود

 نقاشی کشیدن به بودند کرده

 .بودند مشغول

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 : راهنما استاد هایهیتوص

 کارورز دگاهید /تأمالت

: 

 :آموختم هچآن

 تهدیدی یا و فشار گونه هیچ بدون آموزان دانش که معلم داری کالس وهیش

 کردن می شرکت یکالس های فعالیت در را آموزان دانش

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 نظم لحاظ از مدرسه کل بر حاکم نامناسب جو به توجه با کالس مطلوب تیوضع

 درس؟ هم و

 آموزی؟ علم برای آنها اقیاشت و معلم به آموزان دانش عالقه علت

 :تربیتی علوم راهنمای استاد تحصصی راهنمای استاد

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

www.asemankafinet.ir 

 

 

 3کارورزی

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 تکمیلی تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

   :خیتار هشتم :جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام مدرسه نام

1395/10/8 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 : اول ساعت

 اضییر

 و ریاضی سیتدر

 نمونه چند حل

 های تمرین و مثال

 .درس

 این در بینی شپی خالف بر

 شد گرفته امتحان جلسه

 شد گرفته معلم توسط

 های روش از میتوان سیتدر در

 و بحث مانند کرد استفاده مختلف

 ...و ،مشارکت وگفتگ

 :دوم ساعت

 علوم

 دانش از رسشپ

 .آموزان

 

 بینی پیش هچآن با مطابق

 ها بچه از معلم بودم کرده

 نتیجه و پرسید را قبل درس

 کالسی ارزیابی دفتر در را آن

 آموزان دانش از کالسی رسشپ

 درس به ها آن تا میشود باعث

 .کنند پیدا بیشتری تسلط



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

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

 : سوم ساعت

 سیمیبنو

 های نیتمر حل

 کتاب به مربوط

 رونویسی و بنویسیم

 .درس از

 بینی پیش هچآن خالف بر

 به بنا زنگ این در بودم کرده

 کالس در همکارم خواست در

 و کردم پیدا حضور ایشان در

 کمک ایشان به تدریس در

 .کردم

 

 به مربوط تصاویر و لیپک از استفاده

 عملکرد امکان صورت در درس

 دهد می افزایش را یستدر در معلم

 دانش یادگیری بهبود باعث و

 .میشود آموزان

 هارمچ ساعت

 هنر:

 انیمیشن خشپ

 و معلم توسط

 .خوراکی خوردن

 های تمرین ادامه زنگ نیا در

 حل را بنویسیم به مربوط

 به معلم همراه به من و کردند

 .پرداختیم ها کتاب بررسی

 

 

 

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 .کنند دوره را جدید درس آنها تا میشود باعث آموزان دانش به فالیکت دادن

 : راهنما استاد هایهیتوص

 دگاهید /تأمالت

 : کارورز

 :آموختم هچآن

 توجه بیشتر دارند مشکل یادگیری در که آموزانی دانش به باید تدریس امگهن در

 گرفت کمک سرگروه بعنوان دیگر آموزان دانش از شود

 :دهم پاسخ آن به باید که هاییرسشپ

 آنها میشود چگونه میدهند انجام هایی نظمی بی کالس در آموزان دانش از یبعض

 کرد؟ کنترل را



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 تربیتی علوم راهنمای استاد :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 

 3کارورزی 

 کارورز روزانه گزارش ارشگن  :الف فرم

 

 کمیلیت تحصیالت و یآموزش معاونت

 وابسته مدارس و  کارورزی مدیریت

 

 

 

 :جلسه  خانم ارکسر :راهنما معلم نام :مدرسه نام

 نهم

   :خیتار

1395/10/15 

 .....................دارم انتظار کارورز (ذهنی الشچ)هدف

 تأمالت عیوقا /ها رخداد ها بینی شپی 

 :اول ساعت

 یاضیر

 ریاضی جلسه نیا در

 و پول معرفی مبحث

 به را رقمی سه اعداد

 آموزش آموزان دانش

 دوم پایه ریاضی هرمچ فصل

 از استفاده با را رقمی سه اعداد

 آماده قبل از که پوینتی پاور

 ها بچه دادم آموزش بودم کرده

 آموزش برای است بهتر هچ

 هایی روش از درس مباحث

 جریان در را آموزان دانش که

 استفاده میکند درگیر تدریس



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 بنده تدریس به اشتیاق شور با .دهم

 که سواالتی و میکردند گوش

 .میدادند ابجو پرسیدم می

 کنیم

 :دوم ساعت

 علوم

 آموزان دانش از معلم

 آنها و  بپرسد یسواالت

 قرار ارزشیابی مورد را

 که آزمایشاتی و دهد

 میباشد درس به مربوط

 .دهد انجام

 درس که آنجایی از زنگ نیا در

 ادامه به کشید طول ریاضی

 اتمام از بعد.پرداختم تدریس

 تا خواست بچها از معلم تدریس

 در کیف از را خود علوم کتاب

 پایه معلم حین این در بیاورند

 وی کالس به که خواست اول

 معلم. کردم قبول هم من بروم

 که خواست بنده از اول کالس

 داده شاگردانش به که تکالیفی

 به هم من کنم بررسی بود

 آموزان دانش تکالیف بررسی

 آنها به را نکاتی و بودم مشغول

 .میکردم گوشزد

 

 سواالتی آموزان دانش یوقت

 طور به نباید میکنند مطرح

 باید داد پاسخ آنها به مستقیم

 را زمینه و کرد هدایت ر آنها

 به خود تا کرد فراهم آنها برای

 .برسند جواب

 :سوم ساعت

 سیمیوبن

 که میکنم بینی شپی

 روی از زنگ این در

 رونویسی قبل درس

 های وتمرین کنند

 را قبل درس به مربوط

 .کنند حل

 کرده که بینی شپی طبق معلم

 ها تمرین کردن حل به بودم

 حل که تمرینی هر و پرداخت

 کمک آموزان دانش از میکرد

 کردن خل حین در .میگرفت

 معلم فراگیران  توسطه تمرین

 در تا میداد آنها به را هایی گهبر

 دانش .بدهند انجام آخرهفته

 عنوان تحت هایی هگبر دادن

 را آموزان دانش میتواند آدینه

 کتاب های فعالیت انجام به

 .کرد تشویق



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 را هایشان تمرین که آموزانی

 می من پیش میکردند تمام

 .میکرد بررسی من و آوردند

 :هارمچ ساعت

 هنر

 ویا نقاشی شیدنک

 . انیمیشن خشپ

 

 دانش بینی شپی برخالف

 که تکالیفی نوشتن به آموزان

 و پرداختن بود قبل زنگ

 به بودند کرده تمام کسانیکه

 .بودند مشغول نقاشی کشیدن

 

 : راهنما معلم هایهیتوص

 : راهنما استاد هایهیتوص

 کارورز دگاهید /تأمالت

: 

 :آموختم هچآن

 کنند؟ می عمل ناهاهنگ گروهی ارهایک در اموزان دانش چرا هایرسشپ

 بکنم؟ باید چه گروهی کارهای به بهتر هرچه نظارت یبرا

 دهم؟ انجام کاری چه آموزان دانش امالء شرفتپی یبرا

  :تربیتی علوم راهنمای استاد  :تحصصی راهنمای استاد

 

 

 

 

 

 



ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 «تدریس هنگام در استرس » موضوع با پژوهی کنش

 :مقدمه

 که همانطور ، معلمان تدریس روند بر استرس نقش موضوع با رابطه در خواهم می  پژوهی کنش این در

 با تدریس هنگام معلمان .بپردازیم ام داشته متقین مدرسه در آزمایش صورت به که تدریسی در بنده

 اضطرابی و استرس شرایط نای از یکی ، بگذارد اثر آنها تدریس بر میتواند که شوند می رو به رو شرایطی

 شود واقع مفید و موثر تواند می شود کنترل خوبی به اگر که ، آید می وجود به تدریس از قبل که است

 نحو و شدم مواجه استرس این با داشتم عهده بر را علوم و ریاضی های درس که تدریسی دو طی بنده ،

 کالس کنترل و تمرکز به تدریسش برای که ریاضی درس ویژه به داد قرار تاثیر تحت را تدریسم ی ه

 .میباشد ریاضی تحصیلی مقاطع بیشتر در آموزان دانش مشکالت بیشتر زیرا ، طلبد می را بیشتری نیاز

 هایی کار راه چه و شود می مشکل این بروز باعث عواملی چه که است این ، است جالب بنده برای آنچه

 .شود می اشاره متن در هک برد بکار آن از جلوگیری برای میتوان

 آموزان، دانش سالمت انسانی، نیروی کمبود آموزشی، فضای کمبود التدریس، حق های معلم استخدام

 می چشم به زیاد خبرها در که است موضوعاتی از مدارس،همه ساختمان نبودن استاندارد مالی، مشکالت

 .دشو می توجه کمتر کارشان سختی و ها معلم سالمت به اما خورد،

 رجوع، ارباب نداشتن زیاد، تعطیالت کم، کاری های ساعت .است آسانی شغل معلمی کنید تصور شاید

 است داده نشان ها بررسی برخی اما بیاید، آسان نظر به شغل این شده باعث همه ها بچه با کردن کار

 شغل به نسبت تریبیش استرس ها معلم واقعاً آیا اما .است پُراسترس های شغل از یکی تدریس و معلمی

 دارند؟ دیگر های

 که است مشاغلی از تدریس که است داده نشان ها بررسی اما کند، نمی شکایت استرس از معلمی هر

 و ایمنی اداره توسط که مشاغل استرس سطح تعیین بررسی در حتی .باشد پُراسترس خیلی تواند می

 نظرسنجی یک نتایج .گرفت قرار پُراسترس مشاغل راس در معلمی شد، انجام انگلستان کشور بهداشت

 استرس معرض در را خودشان ها معلم درصد 5/411 داد نشان نیز شد انجام 2000 سال که

HYPERLINK 
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%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-
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ن فایل فقط برای مشاهده می باشدو برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش گزارش کارورزی ای

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 %D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF"5/58که حالی در دانند، می باال  

 نشان هم شد انجام 1999 سال در که دیگر مطالعه یک نتایج .دارند استرسی کم شغل معتقدند درصد

 .کنند می احساس شان زندگی در مواقع بیشتر یا همیشه را استرس تاثیرات ها معلم درصد 36 داد،

 :تدریس استرس

 لذت شغل شغل، این اتفافاً نیست، کار خودِ کند، می پراسترس و سخت را شغل این که چیزی آن

 روانشناسی و بهداشت متخصص کوپر، کری .کند می مشکل را کار که است یطشرا اما است، بخشی

 ارتش فرمانده یک دست در بمبی به را شغل این منچستر دانشگاه تکنولوژی و علم گروه عضو و سازمانی

 تغییرات مانند خاص شرایط اما نیست، زا استرس خود خودی به معلمی او عقیده به .کند می تشبیه

 را استرس بروز ی زمینه کم، حقوق و طوالنی کار ساعات آموزشی، نیازهای موزشی،تغییرآ سیستم مداوم

 کنند می فراهم

 

 

 شود؟ می ها معلم استرس باعث چیزی چه

 معلم دیگری، شغل هر مانند .ندارد چندانی تفاوت افراد سایر استرس با ها معلم استرس مواقع بیشتر در

 شده گذاشته شان عهده به که وظایفی و کاری فشار با را انخودش توانند نمی کنند احساس اگر ها

 داده نشان ها بررسی بعضی کردیم اشاره قبالً که طور همان اما .شوند می استرس دچار کنند هماهنگ

 ای هفته درسی، ریزی برنامه برای ها معلم گاهی .است دیگر های شغل از بیشتر تدریس استرس است

 باعث و دارد نامطلوبی تاثیرات مدت طوالنی در کار این .کنند می کار خانه در ساعت 60 تا 50

 .شود می جسمی مشکالت و بیماری ،اضطراب استرس،

 ضعف انسانی، نیروی کمبود مدارس، بازرسی زیاد، کار فشار زیاد، کار ساعت انگلستان معلمین ملی مرکز

 سوی از گرفتن قرار انتقاد مورد و شغلی جایگاه نبودن باال اداری، تشریفات شاگردان، بر رفتار مدیریت،

 ها، معلم نظرسنجی یک در .است ردهک اعالم ها معلم در استرس ایجاد عوامل از را ها رسانه و مسووالن

 آخر تعطیالت و ظهر از بعد ساعات در خصوصی تدریس استراحت، برای کافی زمان و مناسب فضای نبود

 رفتار گاهی .اند دانسته ناراحتی ایجاد و استرس عوامل از را مدرسه تجهیزات و لوازم کمبود هفته،

 در آموزان دانش از یکی توسط معلمی وقتی .شود استرس باعث تواند می هم آنها والدین و شاگردان
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 متاسفانه .شود می وارد او به زیادی فشار شود، گرفته تمسخر به و شود تحقیر آموز دانش نفر 30 مقابل

 .است کننده ناراحت و آمیز توهین هم والدین برخی رفتار ها وقت گاهی

 

 

 کرد؟ باید چه

 انجام را آن توانند می هم دیگران که گروهی کارهای و اردوها سرپرستی مانند اضافی وظایف کردن کم

 فشارهای کاهش برای تکنولوژی از استفاده مدرسه، کارکنان سایر از گرفتن کمک و بیشتر استفاده دهند،

 و تشویق سیستم از استفاده کارایی، شدن بیشتر برای مدرسه ساعات تغییر در عمل آزادی و کاری

 ها آن استرس کاهش در تواند می ها معلم به حمایتی خدمات ارایه و ماعیاجت جایگاه بردن باال پاداش،

 باشد، موثر

 اقدامات از یکی مدارس در اینترنت و کامپیوتری های شبکه از استفاده امکان و تکنولوژی از استفاده

 کپی مانند کارهایی شدن محدود .هاست لممع کار فشار کاهش و تدریس کیفیت بردن باال در موثر

 های معلم تجربه از استفاده امکان مدرسه، به خانه از و خانه به مدرسه از جزوات آوردن و بردن گرفتن،

 است روش این مزایای از خالقیت افزایش و دیگر

 

 کنند؟ کمک خودشان به توانند می چطور ها معلم

 پر شرایط پس از بهتر ها بعضی نیست، یکسان استرس برابر در ها آدم ظرفیت است داده نشان تجربه

 که است این کند کمک شما به تواند می استرس هنگام که کاری اولین حال هر به .آیند می بر استرس

 و حمایت مراکز همکاران، مدرسه، مشاور یا مدیر با را تان مشکل .کنید صحبت آن ی درباره کسی با

 .بگذارید میان در مشاوره

 کارگاه در شرکت و آزاد مطالعه با .بگیرد یاد را آن باید معلمی هر که است مهارتی استرس مدیریت

 .بگیرید یاد را مهارت این عملی، های

 

 :ها معلم به توصیه چند

 و شود زیاد مشکالت تا نمانید منتظر .کنید شناسایی را استرس کننده ایجاد عوامل ابتدا همان از-1

 .شوید بحران دچار
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 وقت هر و بگیرید یاد را گفتن "نه" مهارت .بله بگویند، همیشه که اند کرده عادت ها معلم بعضی-2

 کنید استفاده "نه" از است الزم

 باشید نداشته زیادی توقع خودتان از .است الزم هم دیگری چیزهایی معلم، جز به خوب تدریس برای-3

 مسئولیت احساس مدرسه محیط شرایط به نسبت .است موثر شما سالمت در بهداشتی و سالم محیط-4

 .کنید مشارکت کند می کمک مدرسه محیط شدن بهتر به که کارهایی در و کنید

 زندگی یک ضروری و الزم بخش فراغت، اوقات و استراحت .بگیرید نظر در استراحت برای را یوقت-5

 .است سالم

 بر عالوه شما های موفقیت کردن مطرح و نداد نشان .دهید قرار دید معرض در را تان های یتموفق-6

 .بود خواهد مفید هم دیگران برای خودتان در انگیزه ایجاد

 بگیرید کمک مشاور از دارید، نیاز بیشتری کمک به کردید احساس وقت هر-7

 است استرس دفع های راه بهترین و ترین سالم از یکی ورزش .کنیدن فراموش را ورزش -8

 :بعامن
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  : ضمائم

 (3کارورزی از کوتاه روایتی)کارورز «خودارزیابی» ویژه:(5) شماره گکاربر

 :، روایتی کوتاه بنویسم خواهم گفت3اگر بخواهم درباره کارورزی 

 

بیشتر با  2و1در مقایسه به کارورزی   ...روایتی کوتاه بنویسم خواهم گفت 3درباره کارورزیر بخواهم گا

روند تدریس معلمان آشنا شدیم و از تجربه های دانش معلمان با تجربه نهایت استفاده را برده و تالش 

و آنچه در  میکنم که در هنگام شروع بکار در مدرسه به عنوان معلم از تجربه هایی که کسب کرده ام

در این ترم تدریس داشته بودم که تجربه ی خوبی بود که در  .کارورزی از معلمان آموخته ام استفاده کنم

 .شرایط تدریس واقعی قرار گرفتم 

 

 

 ............کردم در آغاز تصور می

دانش  با توجه به تفاوت فکری ......ردم کسب تجربه در قالب گروههای درس پژوهییکم تصور آغاز در

آموزان و طرز کار افراد ، کارآیی الزم را نداشته باشد؛ اما اجرای آن هم به دانش و اطاعات خصوصی ام افزود 

هم مهارت در چگونگی ارائه تدریس مباحث را بهبود بخشید چرا که مشاوره و همفکری با اعضای گروه باعث 

 .دانش افزایی وکسب تجربه میگردد

 

 

 کنم؟می ارزیابی چگونه را امایهحرف کار بر «تأمل »نقش

 تدریسش در خود ایرادات از و دیده را خود درست کار و مثبت جنبه بیشتر شخص، هر یفرد تامل در

 نواقص میتواند بهتر و باشند داشته انتقاد و نقد تواند می مباحث روی گروهی تامل حالیکه در میشود غافل

 اصالح و ایرادات رفع در بهترسعی ای بگونه جلسه هر شد باعث این و دهد نشان را تدریس ضعف نقاط و

 زیادی های چالش به مسئله یک حل برای دانشجویان بود ممکن یا و .باشم داشته خود تدریس روش

 .شود می برطرف همدیگر همفکری کمک با که بیفتند

 

 

 برقرار ارتباط خود طرح ارزیابی و اجرا تدوین، موقعیت، مطالعه مأموریت، بیانیه بین امتوانسته میزان چه تا
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 کنم؟

از آن جایی که من نتوانستم طرح های تدوین شده ی خود را به مرحله ی اجرا در آورم نمی توانم در این 

  .رابطه قضاوتی انجام دهم  و درنتیجه اطالعات تکمیلی و جامعی را در این رابطه کسب ننمودم 

 

 

 دفاع آن اجرای و یادگیری هایطرح از پشتیبان، اهدشو و منطقی استدالل با ام،توانسته چقدر

  کنم؟

 مختلف منابع از گیری بهره و زیاد زمان صرف و دقت با کارورزی این در من نویسی طرح که جایی آن از

 می منطقی اثباتی و استدالل با من ؛ است شده تنظیم بنده راهنمای استاد های راهنمایی از استفاده و

 ایجاد را فراوانی رغبت و انگیزه آموزان دانش در آن کمک با و پرداخته خود های طرح از دفاع به توانم

 تمام من ولی شود رو به رو هایی کاستی و شتباهات با تواند می و جایزالخطاست نیز انسان البته  .نمایم

   .برسانم ممکن حداقل به را موارد این تا گرفتم کار به را خود سعی و تالش

 

 ...............آموختم که

همین طور با استفاده از  .ه یکی از شیوه های کالسداری ارتباط غیرکالمی با دانش آموزان استک آموختم

نوآوری می توان دانش آموزان را یک درس خاص عالقه مند نموده و ظرفیت های پنهان آن ها را آشکار 

 .نمود

 

 ........اکنون توان و مهارت آن را دارم که

ان و مهارت آن را دارم که تشخیص دهم  درزمینه معلم بودن پیشرفت داشته ام و نیازمند اطالعات نون توکا

 .بیشتری هستم

 

 .....کنم اکنون احساس می

نون احساس می کنم معلمی عشق است و عشق به دانش آموزان بهترین چیزی است که یک معلم میتواند کا

 .تجربه کند

 ......کنم، خواهم گفتاگر بخواهم به دوستانم توصیه 

ر بخواهم به دوستانم توصیه کنم، برای حضور در کالس داشتن دانش کافی و شناخت کامل و روش های گا
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 .تدریس بسیار ضروری است 

 

 .......خواهد معلم شود، این است که های من به عنوان فردی که می ترین دغدغه مهم

این است که کتاب های دوره دبستان  :واهد معلم شودن دغدغه های من به عنوان فردی که می خیتر مهم

بررسی نشده اند و دانشگاه فرهنگیان رسالت اصلی خود یعنی تربیت معلم را فراموش کرده و درگیر حاشیه 

 .های شده است

 .............در آینده قصد دارم سعی کنم که

روش تدریس و راهکارهایی  –رفه ای نده قصد دارم سعی کنم که کتابهای بیشتری در زمینه معلم حیآ در

 .برای معلمان کم تجربه مطالعه کنم

 

 


