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 :مطهری استاد

 او ابتکار قوه باید .شود رهنمون استقالل ویس به را او و دهد پرورش را متعلم فکری نیروی باید معلم

 بخواهید شما که تنوری میان است فرق .است دادن گیره آتش معلم کار واقع، در یعنی کند؛ زنده را

 و است جمع چوب و هیزم آن در که تنوری و کنید داغ را آن تا بریزید آن در و بیاورید بیرون از آتش

 اینها که دهید می قرار ها هیزم و ها چوب این زیر قدر آن و آورید می خارج از گیره آتش فقط شما

 .شود مشتعل کم کم

 اندوختن جاودان  عشق گنج                         آموختن سایه در توان می

 آموختیم  سواد سویدای پس،                          آموختیم یاد استاد، از اول

 یافتیم  روشن جان معلم از                           یافتیم تن قالب گر پدر از

 تو تعریف توان مشکل خدا چون                      تو توصیف کنم چون معلم ای

 ما  نوح جهالت طوفان به ای                        ما روح نجات کشتی تو ای

 تاس دل و جان روشنگر پدر یک                    است گل و آب بخشنده پدر یک

 یقین  علم و آموزد دین آنکه                     برترین کدامین پرسی اگر لیک
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 سپاس و تشکر

 

 علم که را خدایی سپاس و .است اسرار کل مخزن و علوم سرچشمه که را خدا بیکران وستایش سپاس

 که پیامبران خاتم بر فراوان وددر و سالم و داد قرار دیگر برانسانهای انسان برتری برای عاملی را ودانش

 .است دانش و علم منبع

 و علم کسب راه در گرانقدر و ارزشمند نظراساتید تحت بتوانم تا نهاد منت من بر که شاکرم را منان خدای 

 معلم کارورزی، اموزشگاه محترم مدیریت دانشگاه، مسئولین والدینم، از است شایسته بسی بردارم گام دانش

 .نمایم تشکر و تقدیر ....................... اقای راهنمایم استاد و .............خانم یگرام راهنمای

 

  مقدمه

 غنی و متنوع تجربیات معرض در آموزشی دوره طول در معلمان که است آن نیازمند بخش اثر آموزش

 آموزشی پیچیده ایه موقعیت در تصمیمات نتایج ارزیابی و گیری تصمیم ، مطالعه به قادر و گرفته قرار

 .باشند پژوهشی و علمی های یافته بر مبتنی تربیتی و

 و تجربیات تعمیق ، تعدیل برای گو و گفت و ها آموخته گذاشتن تجربه به فرصت کارورزی برنامه

 پژوهی درس به و آغاز تاملی مشاهده از فرایند این . میکند فراهم را ای حرفه های شایستگی ی توسعه

 چرخه در گرفتن قرار و العمر مادام یادگیری مهارتهای کسب جهت درس کالس و مدرسه سطح در

 مدرسه و درس کالس سطح در تربیتی ـ آموزشی مسائل مطالعه. میشود ختم مداوم ای حرفه توسعه

 تدارک یادگیری فرصتهای . است اول دست تجربیات کسب و معتبر ای حرفه مستقل عمل ساز زمینه

 قابل حلهای راه یافتن برای ، واقعی موقعیتهای در را تربیتی عمل و نظر تلفیق نامکا باید شده دیده

 .ببیند تدارک تربیتی و آموزشی مسئلهای به پاسخ جهت ( پژوهشی و نظری پشتوانه با) دفاع

 موقعیتهای در شده اتخاذ تصمیمات بود خواهد قادر نظری مبانی درک با دانشجو کارورزی برنامه در

 که دهند نشان و نموده پشتیبانی علمی های یافته ـ پژوهشها از شواهدی ارائه با را موزشیآ ـ تربیتی
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 پشتوانه از آموزان دانش یادگیری از حمایت برای ارزیابی اجراو ، ریزی برنامه در تصمیمات این چگونه

 .است برخوردار الزم نظری

 از چه منطقی ارتباطی که زمانی تا و است آموز دانش و آموزگار میان ارتباط برقراری نوعی نیز آموزش

 آموختن و آموزش فرایند نشود برقرار آموز دانش و آموزگار بین منطقی جهت از چه و کالمی جهت

 فراگیری به را آموزان دانش که چیزی آن. انجامد می شکست به تردید بی و بوده ممکن وغیر محال

 حین در عمل آزادی از اطمینان و درس کالس رد حضور برای او میکند،اشتیاق تشویق وبهتر بیشتر

 کالس در حضور برای و میکند تلقی آزادی را کالس در حضور آموز دانش شرایط این در است فراگیری

 .میشود مشتاق

 پیشرفت به و کند برقرار مطلوبی ارتباط آموز دانش و معلم بین میتواند که آموزشی روشهای بهترین

 یا مستقل آموزش ، مستقیم آموزش ، گروهی آموزش : از عبارتند ندک کمک آموزان دانش تحصیلی

 داده توضیحاتی بعدی بخشهای در آنها از یک هر مورد در که مختلط یا ترکیبی آموزش و وابسته غیر

 .میشود

 یادگیری درباره اندیشی باز و ارزیابی ، مستقیم تجربیات کسب برای هایی فرصت یادگیری فعالیتهای

  .است

 سنجش ، مباحث مرور ، تحصیلی درگیری : از عبارتند کرد اشاره آن به میتوان که یادگیری واعازان

 ماندگی عقب رفع ، فهمی بد رفع ، تکلیف طراحی ، تفکر ،مهارتهای مشارکتی یادگیری ، ها آموخته

 .آموزان دانش های آموخته از وارزشیابی تحصیلی

 از ترکیبی با کارورزی در معلم دانشجو زمینهاند به وابسته و پیچیده ، تربیت و تعلیم مسائل از بسیاری

 برایش و بیند می مختلف ابعاد از را آموزشی مختلف مسائل که میشود درگیر یادگیری فعالیتهای این

 .افتد می اتفاق معلمی تجربهی نوعی

 آن اجرای نحوه کردن مشخص ، برنامه تدوین به ، یادگیری فعالیت هر انجام برای باید معلم دانشجو

 موفقیت عدم یا موفقیت علت ، یادگیری فعالیت درباره بازاندیشی با و بپردازد آن ارزیابی نیز و فعالیت

 بیابد را خود
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 کیدهچ

 .است یادگیری ی درباره ازاندیشیبو ارزیابی مستقیم تجربیات برای هایی فرصت یادگیری های فعالیت

 و موقعیتی بیانی، دانش مختلف انواع از ترکیبی که کاربردی دانش معرضدر دانشجویان 2 درکارورزی

 در و شوند درگیر شده انتخاب یادگیری فعالیتهای در باید دانشجویان .میگیرند قرار هست فراشناختی

 به توجه با 2 کارورزی برای بنده .کنند بررسی مختلف زوایای از را آموزشی مختلف مسائل لزوم صورت

 و مسئله چهار این برای اموزشی طراحی به بودم ان شاهد درکالس کارورزی طول در که مشاهداتی

 .پرداختم زیر محور

 اموزان دانش نمودن درگیر برای فعالیت طراحی-1 •

 آموزان دانش هایبدفهمی رفع برای فعالیت طراحی -2 •

 مباحث مرور برای یادگیری فعالیت یطراح  -3 •

  اطفیع عملکرد تقویت فعالیت یطراح-4 •

 فعالیت مقدمه(2 یادگیری فعالیت تعریف (1:شود می بخش 4 شامل یادگیری فعالیت اثرهر این در

 و جداول/مفهومی نقشه) توضیحی و تکمیلی نکات (4 فعالیت اجرایی های گام و مراحل جدول(3
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 از نهاا بیشتر  است، شده اورده پشنهاد و ماخذ و منابع نیز پایان در و (...و مستندات/نمودارها

 گرفته بهره انها از یادگیری های فعالیت مراحل طراحی در که باشند می تدریس روش های کتاب

 است شده

 

 

 

 ..و مباحث مرور بدفهمی، یادگیری، مشکل آموز، دانش :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 اموزان دانش نمودن درگیر: اول فعالیت

 

  فعالیت از تعریفی

 موقعیت با خود پیشین دانش و تجارب به توجه با فرد که است زمانی :آموزاندانش نمودن درگیر

 شکل  را خود جدید دانش محیط با تعامل نتیجه در و شودمی روبرو (برانگیزچالش) جدید یادگیری

 نمودن درگیر .کند ایفا نقش انتظار مورد نتایج به دستیابی در مستقیم صورت به  کندمی سعی و داده

   .است انگیزشی درگیری و شناختی درگیری رفتاری، درگیری بعد سه دارای

 شناختی راهبردهای و فرایندها  انواع کارگیری به و انتخاب برای فرد تالش شامل :شناختی درگیری

 .است مفید یادگیری برای که است فراشناختی               و

 فرد که استاین هب مربوط و است عاطفه و ارزش، احساس، مؤلفه سه شامل :انگیزشی درگیری

 .دهدمی قرار استفاده مورد یادگیری برای برانگیزی چالش هایموقعیت
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 هایمؤلفه و است تکالیف با برخورد در آموزاندانش مشاهده قابل رفتارهای شامل :رفتاری درگیری

  .شودمی شامل انگیزشی و شناختی درگیری هنگام  را دیگران از کمک درخواست و پایداری تالش،

 از که داستانی .کند حل را گونه داستان مسئله یک بخواهد آموزیدانش کنید فرض :نمونه یک

 جدید، موقعیت و پیشین اطالعات بین او شرایطی چنین در .است شده تشکیل گوناگون مسئله چندین

 عمل هارچ داندمی و است بوده روبرو ایجمله یک هایمسئله با قبلی تجربیات در او .روبرواست چالش با

 تالش مند،هدف طور به باید او اکنون .(پیشین اطالعات )گیرد کار به مسئله حل برای چگونه را اصلی

 بیشتری دشواری درجه با و ترروشن چقدر هر هدف این .(اصلی  هدف)یابد دست مسئله حل به تا کند

 آن برای بیشتری تالش الًاحتما آموزدانش و بود خواهد ارزشمندتر (یادگیرنده سطح به توجه با)باشد

 گیردمی کار به آموزدانش که راهبردهایی نوع ایمرحله چنین در .(گیزشی ان درگیری)کرد خواهد

 کمک نحوه پایداری، و تالش میزان ،(مسئله حل و فراشناختی و شناختی راهبردهای تفکر، فرایند)

  .ودشمی نامیده تحصیلی درگیری (رفتاری درگیری) دیگران از گرفتن

 انتخاب دشوار و روشن هایهدف .کنید ایجاد برانگیزچالش موقعیت :تحصیلی درگیری ایجاد برای

 هاآن به نیاز صورت در و کنید مشاهده راهبردها، کارگیری به و انتخاب هنگام را آموزاندانش .کنید

  .عسری نتیجه به صرفاً نه دهید بها آموزاندانش پایداری و تالش به  .دهید سرنخ

 

 

 

 

 مقدمه

 

 این تعریف به توجه با و است اموزان دانش نمودن درگیر نظر مورد فعالت موضوع اینکه به توجه با

  فعالیت

 را موضوعی کردم سعی بنده پس است فعالیت این ی الزمه برانگیز چالش موقعیت یک ایجاد

 .بگیرم نظر در فعالیت این با متناسب

 آن، ارزش خاک، مورد در مسائلی ما خاکی خانه زمین عنوان با ابتدایی اول علوم کتاب 9 فصل در

 این 63 صفحه در .است شده کرده مطرح ان نفوذپذیری و خاک های استفاده خاک، انواع های تفاوت

 ها خاک انواع نفوذپذیری مفهوم تبیین ان هدف که است آمده کنید ازمایش عنوان تحت فعالیتی کتاب
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 ذهن حدودی تا که پذیرد می صورت سوالی طرح با کنید ازمایش این روعش و است اموزان دانش برای

 منظور همین به نماید می ایجاد کالس در برانگیز چالش موقعیت یک و کند می درگیر را اموزان دانش

 درگیر فعالیت با متناسب که کتاب از قسمت این تدریس که کردم درخواست خود راهنمای معلم از بنده

  .نماید محول بنده به را است وزانام دانش نمودن

 فعالیت یک قالب در را ازمایش این انجام نیز بنده الزم های هماهنگی و راهنما معلم تایید با

 .پرداختم ان اجرای به علوم درس از کالسی جلسه یک در و کردم طراحی یادگیری

 رفتاری و انگیزشی ی،شناخت بعد سه دارای خود نمودن درگیر فعالیت که است این دیگر ای نکته

 را اموزان دانش رفتاری و شناختی بعد بیشتر انگیزشی، بعد بر عالوه شده طراحی فعالیت این که است

 .نماید می درگیر

 :باشد می زیر شرح به شده طراحی فعالیت

 

 :آموزاندانش شناختی نمودن درگیر برای یادگیری فعالیت طراحی مراحل

 مفهوم تبیین).کند می عبور زودتر خاک کدام از اب که بفهمند اموزان دانش ازمایش انجام با :هدف تعیین

 (مستقیم غیر طور به خاک نفوذپذیری

 شناختی درگیری برای یادگیری موقعیت اجرایی هایگام / مراحل

 هاگام یابیارز اجرایی هایگام

 موقعیت ایجاد/مسئله تعریف :اول گام

 برانگیز چالش

 مختلف های ترفند با دبای ابتدایی گام در

 طرح تصویر، یک نمایش سوال، طرح مثل

 برانگیز چاش موقعیت یک ... و مسئله

 ذهن که کنیم ایجاد اموزان دانش برای

  را انها

 دانش تا شود ای مقدمه و کند درگیر

 .دارد وا فعالیت به را اموزان

 درگیر برای سوال یک از فعالیت این در

 برای 63 صفحه کنید ازمایش فعالیت ییابتدا سوال

 .شد خوانده اموزان دانش

 خاک انواع به توجه با بچه که گفتم اموزان دانش به

 از اب نظرتون به شدید، اشنا انها با حاال تا که هایی

 کند؟ می عبور زودتر خاک کدام
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 .شد استفاده اموزان دانش کردن

 

 بیان و اطالعات اوری جمع :دوم گام

 هدف

 به هایی سرنخ و العاتاط باید گام این در

 این طبق انها تا بدهیم اموان دانش

 ایجاد چالش تبیین جهت در اطالعات

 بیان همان واقع در این .بردارند قدم شده

 دانش به دقیقا ما ینی هاست هدف

 و کنند چه باید که گوییم می اموزان

 .چیست انها از ما انتظارات

 وابج ما اینکه برای که شد گفته اموزان دانش به

 انواع از قبلی اطالعات به نیاز کنیم پیدا را باال سوال

 که کردیم تشویق را اموزان دانش پس داریم ها خاک

 را اند دیده اموزش ها خاک مورد در که قبلی مطالب

 .دادند انجام نیز انها و کنند مرور

 به انها و شد بیان نیز فعالیت ینا اهداف و انتظارات

 .کردند گوش خوبی

 بهترین انتخاب و سازی فرضیه :ومس گام

 فرضیه

 می اموزان دانش خود از گام این در

 را فرضیه یا راهکار یک هر که خواهیم

 سوال جواب به را ما که کنند مطرح

 .برساند کتاب

 بهترین شده مطرح های فرضیه بین از و

 را است کردن ازمایش همان که انها

 .کنیم می انتخاب

 های بحث و راتنظ به باید معلم واقع در

 بهترین به انها تا دهد جهت اموزان دانش

 .برسند است  کردن ازمایش که فرضیه

 

 :اینکه مثال دادند پیشنهاداتی یک هر اموزان دانش

اب – اب روی بریزیم خاک -بریزیم ها خاک یرو اب

 اب بریزیم توی باغچه –بریزیم توی گلدان ها 

ال اینکه گفتم به انها دادم مث ییها خورد باز هم من و

بچه ها تمام نظرات شما حدودا درست است اما کامل 

نیست یعنی ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که عالوه بر 

اینکه اب را روی خاک ها بریزیم بتوانیم مشاهده کنیم 

که کدام خاک اب را زودتر عبور میدهد پس مثال اگر 

اب را رو خاک باغچه بریزیم از کجا مشاهده کنیم که 

 .اب چطور عبور می کند

فته شد که پس برای اینکه بفهمیم اب از کدام گ بعد

خاک زودتر عبور می کند باید چندتا نمونه از خاک 

های مختلف رو برداریم و در ظرف شفاف و یکسانی 

مثل لیوان بریزیم و اب را همزمان روی هر کدام بریزیم 

 .تا ببینیم اب از کدام زودتر عبور می کند

ار ما یعنی ازمایش کردن پس بچه های عزیز ن کیا و
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 .بیاین با هم ازمایش کنیم

 

 ازمایش فرضیه :چهارم گام

در این گام ازمایش مورد نظر در شرایط 

کنترل شده و کامال علمی انجام می شود تا 

نتیجه ان نیز علمی و درست باشد تا خود 

دانش اموزان با مشاهده مستقیم نتیجه 

 .گیری کنند

از ازمایش می توانیم از خود دانش  در انجام

 .اموزان نیز کمک بگیریم

 

ل مورد نیاز اماده شدند و سپس یوسا و مواد ابتدا

شرایط انجام ازمایش در سر کالس فراهم شد و مراحل 

انجام ازمایش به ترتیب و با کمک تعدادی از دانش 

 .اموزان به طور کامل انجام گرفت

انجام شده در این  امل ازمایش و فعالیت هایک شرح*

 .گام به عنوان ضمیمه در پایین جدول امده است

 

 نتیجه گیری :پنجم گام

در این گام نیز می توان از طریق بحث و 

گفت و گو و پرسش و پاسخ در مورد 

مشاهدات و نتیجه حاصل از ازمایش به 

 .جمع بندی مبحث مورد نظر پرداخت

همچنی بار دیگر سوال ابتدایی فعالیت، 

شده و از خود دانش اموزان می  طرح

خواهیم پاسخ دهند تا چالش ابتدایی که 

 .انها را درگیر کرده بود رفع شود

 

 

ش مورد نظر سوال هایی از قبیل زیر از یازما به توجه با

 .دانش اموزان پرسیده شد و انها نیز پاسخ دادند

 دام خاک زودتر عبور کرد؟ ماسهک از اب

 ر کرد؟ رسدام خاک دیرتر عبوک از اب

 دام خاک ریزتر بود؟ رسک ذرات

 دام خاک درشت تر بود؟ ماسهک ذرات

 دام خاک بیشتر ماند؟ک یرو اب

 .ز توضیحات تکمیلی در این مورد دادمین اخر در و

 

 

 

 

مراجعه به کتاب و پاسخ به  :ششم گام

 پرسش های ان 

در پایان دانش اموزان به کتاب ارجاع داده 

را ببینند و به سوال  می شوند تا تصاویر ان

تاب های خود را باز کردند و به پاسخ ک اموزان دانش

 .های کتاب پاسخ دادند
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 .های کتاب پاسخ دهند

چند نوع  *چند لیوان یک بار مصرف  *تاب درسیک منابع آموزشی مورد نیاز /مواد

  *(گیاه خاک یا هوموس-خاک رس-ماسه)خاک

 چند عدد پایه *مقداری اب 

معلم راهنما بنده که در هنگام اجرای فعالیت در کالس حضور داشتند پس از پایان فعالیت : اهنمانظر معلم ر

فعالیت از بنده تشکر کردند و در حضور دانش اموزان به تعریف و تمجید بنده و فعالیت های اجرا شده پرداختند 

 .ز خوشنودی و رضایت نمودندکه تا حد باعث دلگرمی بنده شد و در پایان نیز از فعالیت اجرا شده ابرا

 .البته نکاتی را نیز در خصوص این فعالیت به بنده گوشزد کردند که در قسمت تامل و باز اندیشی اورده ام

بنده نیز از فعالیتی که طراحی و اجرا نمودن رضایت کامل دارم و فکر میکنم این فعالیت برای :ارزیابی فعالیت 

ون در طول کالس با توجه و دقت خاصی به مباحث گوش می کردند و همگی دانش اموز نیز جذاب بوده بوده چ

 .در فعالیت های کالسی و مشارکت در امر ازمایش کردن بودند شرکتمشتاق 

به نظر من شاید موضوعی که برای این فعالیت انتخاب نمودم به طور کامل باعث درگیر نمودن دانش اموزان      

  .تا تا حدودی ذهن انها را درگیر نمود کافی است و برای خودم رضایت بخش استنشد اما فکر می کنم همین که 

 :مواردی که نیاز به تامل و بازاندیشی دارد  :تامل و بازاندیشی 

 .شد می انجام ازمایشگاه در بود بهتر است کردن ازمایش مهارت به مربوط فعالیت چون-1

 نفوذپذیری کمتر استفاده کنیم شاید این عبارت برای در هنگام توضیح مباحث و نتیجه گیری از لفظ -2

 .دانشآموزان زیاد ملموس و قابل فهم نباشد

 .در گام سوم به دانش اموزان بگوییم که پیشنهاد و راهکار بدهند و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیم -3

 گو و گفت بحث که بخواهیم اموزان دانش خود از بیشتز و کنیم استفاده یکطرفه سخنرانی روش از کمتر-4

  کنند،

 .فعالیت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسند

وابستگی اعضای جامعه به یکدیگر، وجود خداوند، رشد بهتر یک نوع  :شناختی درگیری از دیگر نمونه چند

 ....درخت نسبت به رشد همان درخت در محیط دیگر و 
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 تییروا تجربه

تعطیل   تعطیالت رسمی  از دلیل نیامدن دانشجویان زودتر دانشگاه به و آمد شپی برنامه زا  اتفاقاتی که خارج با

 به   هماند  روز چند همین خاطر نماید به  اجرا   را آن معلم  و  دهم ارائه کالس به   را خود عید طرح از قبل  نتوانستم   شد

 صبح .نماییم    اجرا کالس در را فروردین این طرح چهاردهم   روز که هماهنگ شدم راهنما معلم   تعطیالت با انپای

 میشد در          اجرا کالس باید در که مراحلی را راه در . افتادم راه به مدرسه سمت به و شدم خارج خانه از هفت ساعت شنبه

 به رفتن حال در آموزان دانش و بود شده صبحگاهی انجام رسیدم مراسم مدرسه وقتی به .میکردم  مرور ذهن

   سرکالس رفتم به کردم پرسی احوال و سالم معاونین مدرسه مدیر و این که با از یز بعدن من . بودند سرکالس درس

تدریس  به شروع آموزان دانش و من با پرسی احوال از بعد و ایشان نیز آمدند بعد کمی . شدم راهنما معلم آمدن منتظر و

 همه. شود اجرا کالس رده بودیم درطراحی ک راهنما همکاری معلم فعالیتی که با زنگ دوم که بود قرار .کردند 

 انپای به زنگ اول . داشت خواهد پی امدی درپی چه که بودم آن شدن اجرا منتظر وفقط بود شده آماده قبل از زچی

 وسایل مورد من بودند کالس بیرون از آموزان این مدتی که دانش در . رفتند حیاط مدرسه به آموزان دانش رسید و

 آنها همه . شدند کالس وارد آموزان دانش ربع یک از بعد . دادم انجام را سازی ها آماده و دمچی علمروی میز م بر نیاز را

 که برای آن من بدهید و انجام کاری چه آنها دارید با میپرسیدند که قصد وسایل نگاه میکردند و به  تعجب  با

نیز  نکشید که معلم چند دقیقه طول .میشوید  برخ با آن از موقع میگفتم که به آنها بیشتر کنم به را آنها کنجکاوی

 با . شوند خبر با موضوع از و شود شروع درس کالس زودتر چه هر که داشتند دوست آموزان دانش همه . شد کالس وارد

 پخش گروه بین اعضای هر در را بود شده نوشته روی آن فعالیت بر برگه هایی که موضوع من کالس به معلم ورود

 یک ورقه در اینکه دیدند که فقط از بعد بگیریم اما امتحان آنها داریم از فکر کردم که قصد نگاه اول در هاآن . کردم

 این بود داشت وجود درسی آنها کتاب علمی که در موضوع یک به پرداختن از من هدف . شدند آرام دارد وجود سوال

 نظرات و باشند نیز مشارکت داشته ریان اجرای آنج در نزدیک ببینند و از آزمایش علمی را یک آموزان دانش که

 امکانات بیشترین یاددهی را نکمتری با این موضوع بعالوه دهند ارائه کالس به اجرای آن نحوه مورد در را خودشان

 بهتر با انجام آزمایش با انواع خاک و تفاوت های آن را آموزان میشد دانش باعث میکرد و فراهم آموزان برای دانش

برانگیزی  چالش و فضای شاد برقراری محیطی آموزشی ، بر عالوه که این بود بر بیشترین سعی من . ناسندبش

باید با ترفند های مختلف مثل طرح سوال،  ابتدا در :فعالیت بدین شرح بود  . آورم فراهم آموزان برای دانش

اموزان ایجاد کنیم که ذهن انها  یک موقعیت چاش برانگیز برای دانش ...نمایش یک تصویر، طرح مسئله و 
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در این فعالیت از یک سوال برای درگیر  .را درگیر کند و مقدمه ای شود تا دانش اموزان را به فعالیت وا دارد

از خود دانش اموزان می خواهیم که هر یک راهکار یا فرضیه را مطرح  و بعد .کردن دانش اموزان استفاده شد

و از بین فرضیه های مطرح شده بهترین انها که همان ازمایش  .کتاب برساندکنند که ما را به جواب سوال 

در واقع معلم باید به نظرات و بحث های دانش اموزان جهت دهد تا انها به  .کردن است را انتخاب می کنیم

ال به دانش اموزان گفته شد که برای اینکه ما جواب سوال با .بهترین فرضیه که ازمایش کردن  است برسند

را پیدا کنیم نیاز به اطالعات قبلی از انواع خاک ها داریم پس دانش اموزان را تشویق کردیم که مطالب قبلی 

دانش اموزان هر یک پیشنهاداتی  .که در مورد خاک ها اموزش دیده اند را مرور کنند و انها نیز انجام دادند

 :دادند مثال اینکه

 من و  اب بریزیم توی باغچه –اب بریزیم توی گلدان ها –اب  خاک بریزیم روی -خاک ها بریزیم یرو اب

به انها دادم مثال اینکه گفتم بچه ها تمام نظرات شما حدودا درست است اما کامل  ییها خورد باز هم

نیست یعنی ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که عالوه بر اینکه اب را روی خاک ها بریزیم بتوانیم مشاهده 

خاک اب را زودتر عبور میدهد پس مثال اگر اب را رو خاک باغچه بریزیم از کجا مشاهده کنیم که کدام 

بعد گفته شد که پس برای اینکه بفهمیم اب از کدام خاک زودتر عبور  .کنیم که اب چطور عبور می کند

یزیم و میکند باید چندتا نمونه از خاک های مختلف رو برداریم و در ظرف شفاف و یکسانی مثل لیوان بر

و این کار ما یعنی ازمایش  .اب را همزمان روی هر کدام بریزیم تا ببینیم اب از کدام زودتر عبور می کند

در این گام ازمایش مورد نظر در شرایط کنترل شده  .کردن پس بچه های عزیز بیاین با هم ازمایش کنیم

ا خود دانش اموزان با مشاهده مستقیم و کامال علمی انجام می شود تا نتیجه آن نیز علمی و درست باشد ت

ابتدا مواد و وسایل مورد نیاز اماده شدند و سپس شرایط انجام ازمایش در سر کالس  .نتیجه گیری کنند

 .فراهم شد و مراحل انجام ازمایش به ترتیب و با کمک تعدادی از دانش اموزان به طور کامل انجام گرفت

، طرح شده و از خود دانش اموزان می خواهیم پاسخ دهند تا نی بار دیگر سوال ابتدایی فعالیتچهم

با توجه به ازمایش مورد نظر سوال هایی از قبیل زیر از  .چالش ابتدایی که انها را درگیر کرده بود رفع شود

 .دانش اموزان پرسیده شد و انها نیز پاسخ دادند

 دام خاک زودتر عبور کرد؟ ماسهک از اب

 عبور کرد؟ رسدام خاک دیرتر ک از اب

 دام خاک ریزتر بود؟ رسک ذرات

 دام خاک درشت تر بود؟ ماسهک ذرات

 دام خاک بیشتر ماند؟ک یرو اب
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 .ز توضیحات تکمیلی در این مورد دادمین اخر در و

ایان دانش اموزان به کتاب ارجاع داده می شوند تا تصاویر ان را ببینند و به سوال های کتاب پاسخ پ در

  .زان کتاب های خود را باز کردند و به پاسخ های کتاب پاسخ دادنددانش امو .دهند

ه در هنگام اجرای فعالیت در کالس حضور داشتند پس از پایان فعالیت فعالیت از بنده تشکر ک بنده راهنما معلم

ث دلگرمی کردند و در حضور دانش اموزان به تعریف و تمجید بنده و فعالیت های اجرا شده پرداختند که تا حد باع

البته نکاتی را نیز در خصوص این  .بنده شد و در پایان نیز از فعالیت اجرا شده ابراز خوشنودی و رضایت نمودند

بنده نیز از فعالیتی که طراحی و اجرا  .فعالیت به بنده گوشزد کردند که در قسمت تامل و باز اندیشی اورده ام

یت برای دانش اموز نیز جذاب بوده بوده چون در طول کالس با نمودن رضایت کامل دارم و فکر میکنم این فعال

در فعالیت های کالسی و مشارکت در امر  شرکتتوجه و دقت خاصی به مباحث گوش می کردند و همگی مشتاق 

به نظر من شاید موضوعی که برای این فعالیت انتخاب نمودم به طور کامل باعث درگیر نمودن  .ازمایش کردن بودند

موزان  نشد اما فکر می کنم همین که تا تا حدودی ذهن انها را درگیر نمود کافی است و برای خودم رضایت دانش ا

  .بخش است

 :ه نیاز به تامل و بازاندیشی داردک یموارد

 .ون فعالیت مربوط به مهارت ازمایش کردن است بهتر بود در ازمایشگاه انجام می شدچ-1

 گیری از لفظ نفوذپذیری کمتر استفاده کنیم شاید این عبارت برای  ام توضیح مباحث و نتیجهگهن در-2

 .اد ملموس و قابل فهم نباشدیز دانشآموزان

 .ام سوم به دانش اموزان بگوییم که پیشنهاد و راهکار بدهند و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیمگ در -3

 دانش اموزان بخواهیم که بحث گفت و گو کنند،  متر از روش سخنرانی یکطرفه استفاده کنیم و بیشتز از خودک-4

 .ت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسندیفعال

 شیآزما شرح

مقدار یکسانی  از خاک رس، ماسه و گیاه خاک در لیوان های یکبار  .ل و مواد مورد نیاز تهیه شدندیوسا ابتدا

البته سر لیوان ها را کمی خالی  .د کرده بودیممصرف شفاف ریخته شد که از قبل در ته انها چند سوراخ ایجا

سپس از سه نفر از دانش اموزان خواستیم به جلو کالس امده و یک لیوان حاوی خاک را دست  .می گذاریم

یک کارتن خالی نیز طبق تصاویر در جلو  .هر یک دادیم و از انها خواستیم رو به دانش اموزان دیگر بایستند

 .اب میریزیم اب در کف کالس نریزد انها گذاشته شد که وقتی
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ر نیز خواسته شد که به جلو کالس امده و به هر یک یک لیوان حاوی اب دادیم و از یگد اموز دانش سه از

انها خواستیم همزمان و همراه هم مقداری اب در لیوان های حاوی خاک که در دست دوستانشان بود بریزند 

 .ا مشاهده کنندو بروند سرجای خود بنشینند و نتیجه ر

ه اب ها در لیوان های محتوی خاک ریخته شد، مشاهد کردیم که اب ابتدا پس از چند ثانیه از لیوان ک یوقت

 .حاوی ماسه که ذرات ان درشت تر بودند عبور کرد و از ته ان شروع به چکیدن کرد

گیاه خاک که دارای ذرات س پس از چند ثانیه دیگر اب با سرعتی کمتر نسبت به ماسه از لیوان حاوی پس و

 .ریز و درشت بود عبور کرد و شروع به چکیدن کرد

س از دقایقی و با سرعتی بسیار کم اب از ذرات ریز خاک رس عبور کرد و اب بیشتری نسبت به پ اخر در و

برای دانش  63سوال ابتدایی فعالیت ازمایش کنید صفحه     .دو لیوان دیگر در سر این لیوان وجود داشت

 .موزان خوانده شدا

فتم که بچه با توجه به انواع خاک هایی که تا حاال با انها اشنا شدید، به نظرتون اب از کدام گ اموزان دانش به

 خاک زودتر عبور می کند

 

 

 یمفهوم نقشه
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 :دگذاری اولیهک

تعطیالت رسمی تعطیل  از دلیل نیامدن دانشجویان زودتر دانشگاه به و آمد شپی برنامه از اتفاقاتی که خارج با

 انپای به مانده روز چند بهمین خاطر نماید اجرا را آن معلم و دهم ارائه کالس به را خود عید طرح از قبل نتوانستم شد

 شنبه صبح .نماییم  اجرا کالس در را فروردین این طرح چهاردهم وزر که هماهنگ شدم راهنما معلم اتعطیالت ب

 ذهن میشد در اجرا کالس باید در که مراحلی را راه در  .افتادم راه به مدرسه سمت به و شدم خارج خانه از هفت ساعت

سرکالس  به رفتن حال در آموزان دانش و ودب شده صبحگاهی انجام رسیدم مراسم مدرسه وقتی به .میکردم  مرور

 منتظر و سرکالس رفتم به کردم پرسی احوال و سالم معاونین مدرسه مدیر و این که با از نیز بعد من  .بودند درس

تدریس کردند  به شروع آموزان دانش و من با پرسی احوال از بعد و ایشان نیز آمدند بعد کمی . شدم راهنما معلم آمدن

 قبل از زچی همه .شود اجرا کالس طراحی کرده بودیم در راهنما همکاری معلم فعالیتی که با زنگ دوم که بود قرار .

 دانش رسید و انپای به زنگ اول . داشت خواهد پی امدی درپی چه که بودم آن شدن اجرا منتظر وفقط بود شده آماده

روی  بر نیاز را وسایل مورد من بودند کالس بیرون از آموزان این مدتی که دانش در  .رفتند حیاط مدرسه به آموزان

 به تعجب با آنها همه  .شدند کالس وارد آموزان دانش ربع یک از بعد . دادم انجام را سازی ها آماده و دمچی میز معلم

 را نهاآ کنجکاوی که برای آن من وبدهید  انجام کاری چه آنها دارید با میپرسیدند که قصد وسایل نگاه میکردند و

  .شد کالس نیز وارد نکشید که معلم چند دقیقه طول  .میشوید خبر با آن از موقع میگفتم که به آنها بیشتر کنم به
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 به معلم ورود با  .شوند خبر با موضوع از و شود شروع درس کالس زودتر چه هر که داشتند دوست آموزان دانش همه

 در آنها . کردم پخش گروه بین اعضای هر در را بود شده نوشته نروی آ فعالیت بر برگه هایی که موضوع من کالس

 دارد وجود سوال یک ورقه در اینکه دیدند که فقط از بعد اما بگیریم امتحان آنها داریم از فکر کردم که قصد نگاه اول

 آموزان دانش که این بود داشت وجود درسی آنها کتاب که در علمی موضوع یک به پرداختن از من هدف  .شدند آرام

 مورد در را خودشان نظرات و باشند داشته مشارکت نیز جریان اجرای آن در نزدیک ببینند و از را آزمایش علمی یک

 آموزان برای دانش را امکانات بیشترین یاددهی نکمتری با این موضوع بعالوه دهند ارائه کالس به اجرای آن نحوه

 . بشناسند بهتر را انواع خاک و تفاوت های آنا انجام آزمایش با ب آموزان میشد دانش باعث میکرد و فراهم

 برای دانش برانگیزی چالش و فضای شاد برقراری محیطی آموزشی ، بر عالوه که این بود بر بیشترین سعی من

باید با ترفند های مختلف مثل طرح سوال، نمایش یک  ابتدا در :فعالیت بدین شرح بود  .آورم فراهم آموزان

یک موقعیت چاش برانگیز برای دانش اموزان ایجاد کنیم که ذهن انها را درگیر  ...ویر، طرح مسئله و تص

فعالیت از یک سوال برای درگیر کردن  در این .کند و مقدمه ای شود تا دانش اموزان را به فعالیت وا دارد

را مطرح کنند  فرضیه یا راهکار یک می خواهیم که هر خود دانش اموزان از و بعد .دانش اموزان استفاده شد

و از بین فرضیه های مطرح شده بهترین انها که همان ازمایش کردن  .که ما را به جواب سوال کتاب برساند

بهترین  تا انها به معلم باید به نظرات و بحث های دانش اموزان جهت دهد در واقع .است را انتخاب می کنیم

به دانش اموزان گفته شد که برای اینکه ما جواب سوال باال را پیدا  .است برسند  فرضیه که ازمایش کردن

کنیم نیاز به اطالعات قبلی از انواع خاک ها داریم پس دانش اموزان را تشویق کردیم که مطالب قبلی که در 

دند دانش اموزان هر یک پیشنهاداتی دا .مورد خاک ها اموزش دیده اند را مرور کنند و انها نیز انجام دادند

 :مثال اینکه

 اب بریزیم توی باغچه –اب بریزیم توی گلدان ها –خاک بریزیم روی اب  -خاک ها بریزیم یرو اب

تمام نظرات شما حدودا درست است اما به انها دادم مثال اینکه گفتم بچه ها  ییها خورد باز هم من و

اب را روی خاک ها بریزیم بتوانیم یعنی ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که عالوه بر اینکه کامل نیست 

مشاهده کنیم که کدام خاک اب را زودتر عبور میدهد پس مثال اگر اب را رو خاک باغچه بریزیم از کجا 

بعد گفته شد که پس برای اینکه بفهمیم اب از کدام خاک  .مشاهده کنیم که اب چطور عبور می کند

مختلف رو برداریم و در ظرف شفاف و یکسانی مثل زودتر عبور میکند باید چندتا نمونه از خاک های 

و این کار ما  .لیوان بریزیم و اب را همزمان روی هر کدام بریزیم تا ببینیم اب از کدام زودتر عبور می کند

ازمایش مورد نظر در در این مرحله  .یعنی ازمایش کردن پس بچه های عزیز بیاین با هم ازمایش کنیم
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دانش انجام می شود تا نتیجه آن نیز علمی و درست باشد تا خود   علمیشرایط کنترل شده و کامال

ابتدا مواد و وسایل مورد نیاز اماده شدند و سپس شرایط  .نتیجه گیری کنند اموزان با مشاهده مستقیم

انجام ازمایش در سر کالس فراهم شد و مراحل انجام ازمایش به ترتیب و با کمک تعدادی از دانش اموزان 

 .ور کامل انجام گرفتبه ط

تا  پاسخ دهندخواهیم  دانش اموزان مینی بار دیگر سوال ابتدایی فعالیت، طرح شده و از خود چهم

با توجه به ازمایش مورد نظر سوال هایی از قبیل زیر از  .چالش ابتدایی که انها را درگیر کرده بود رفع شود

 .دانش اموزان پرسیده شد و انها نیز پاسخ دادند

 دام خاک زودتر عبور کرد؟ ماسهک از اب

 دام خاک دیرتر عبور کرد؟ رسک از اب

 دام خاک ریزتر بود؟ رسک ذرات

 دام خاک درشت تر بود؟ ماسهک ذرات

 دام خاک بیشتر ماند؟ک یرو اب

 .ز توضیحات تکمیلی در این مورد دادمین اخر در و

یر ان را ببینند و به سوال های کتاب پاسخ می شوند تا تصاو کتاب ارجاع دادهایان دانش اموزان به پ در

  .دانش اموزان کتاب های خود را باز کردند و به پاسخ های کتاب پاسخ دادند .دهند

تشکر ه در هنگام اجرای فعالیت در کالس حضور داشتند پس از پایان فعالیت فعالیت از بنده ک بنده راهنما معلم

که تا حد باعث دلگرمی  تمجید بنده و فعالیت های اجرا شده پرداختندتعریف و و در حضور دانش اموزان به  کردند

البته نکاتی را نیز در خصوص این  .بنده شد و در پایان نیز از فعالیت اجرا شده ابراز خوشنودی و رضایت نمودند

راحی و اجرا نیز از فعالیتی که ط بنده .فعالیت به بنده گوشزد کردند که در قسمت تامل و باز اندیشی اورده ام

چون در طول کالس با  این فعالیت برای دانش اموز نیز جذاب بوده بودهو فکر میکنم  رضایت کامل دارمنمودن 

مشتاق شرکت در فعالیت های کالسی و مشارکت در امر توجه و دقت خاصی به مباحث گوش می کردند و همگی 

عالیت انتخاب نمودم به طور کامل باعث درگیر نمودن به نظر من شاید موضوعی که برای این ف .بودند ازمایش کردن

دانش اموزان  نشد اما فکر می کنم همین که تا تا حدودی ذهن انها را درگیر نمود کافی است و برای خودم رضایت 

  .بخش است

 :ه نیاز به تامل و بازاندیشی داردک یموارد

 .انجام می شدزمایشگاه ا است بهتر بود در فعالیت مربوط به مهارت ازمایش کردنون چ-1

 شاید این عبارت برای  توضیح مباحث و نتیجه گیری از لفظ نفوذپذیری کمتر استفاده کنیمام گهن در-2
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 .ملموس و قابل فهم نباشداد یز دانشآموزان

 .و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیم پیشنهاد و راهکار بدهندام سوم به دانش اموزان بگوییم که گ در -3

 کنند،  بحث گفت و گوبخواهیم که  دانش اموزاناستفاده کنیم و بیشتز از خود  متر از روش سخنرانی یکطرفهک-4

 .ت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسندیفعال

 

 

خاک رس، ماسه و گیاه خاک در لیوان های یکبار مقدار یکسانی  از  .ل و مواد مورد نیاز تهیه شدندیوسا ابتدا

البته سر لیوان ها را کمی خالی  .ایجاد کرده بودیم سوراخریخته شد که از قبل در ته انها چند  مصرف شفاف

خواستیم به جلو کالس امده و یک لیوان حاوی خاک را دست  سه نفر از دانش اموزانسپس از  .می گذاریم

نیز طبق تصاویر در جلو  یک کارتن خالی .هر یک دادیم و از انها خواستیم رو به دانش اموزان دیگر بایستند

 .انها گذاشته شد که وقتی اب میریزیم اب در کف کالس نریزد

ر نیز خواسته شد که به جلو کالس امده و به هر یک یک لیوان حاوی اب دادیم و از یگد اموز دانش سه از

ود بریزند انها خواستیم همزمان و همراه هم مقداری اب در لیوان های حاوی خاک که در دست دوستانشان ب

 .و بروند سرجای خود بنشینند و نتیجه را مشاهده کنند

س از چند ثانیه از لیوان ه اب ها در لیوان های محتوی خاک ریخته شد، مشاهد کردیم که اب ابتدا پک یوقت

 .حاوی ماسه که ذرات ان درشت تر بودند عبور کرد و از ته ان شروع به چکیدن کرد

گیاه خاک که دارای ذرات از لیوان حاوی  نسبت به ماسه سرعتی کمتراب با  س پس از چند ثانیه دیگرپس و

 .کرد درشت بود عبور کرد و شروع به چکیدنو  ریز

کرد و اب بیشتری نسبت به  از ذرات ریز خاک رس عبورس از دقایقی و با سرعتی بسیار کم اب پ اخر در و

     .دو لیوان دیگر در سر این لیوان وجود داشت

 

 

 

 گذاری ثانویهدک

وسایل  که وقتی . شد در کالس اجرا ...........با همکاری خانم   در زنگ دوم روز هفدهم فروردین ن طرحیا

و با کنجکاوی  مورد نیاز روی میز میگذاشتم تا برای اجرا آماده باشند دانشآموزان دور من جمع شده بودند

من برای این که کنجکاوی  .قصد دارید چکار بکنید که با این وسایل :سوال هایی درباره وسایل میپرسیدند
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با ورود معلم به کالس من برگه هایی را از قبل  .انها را بیشتر کنم به آنها میگفتم  تا شروع زنگ صبر کنید 

در این فعالیت از یک سوال برای  .  موضوع علمی روی آن نوشته شده بود را بین دانشآموزان توزیع کردم

و بعد از خود دانش اموزان می خواهیم که هر یک راهکار یا فرضیه  .اموزان استفاده شد درگیر کردن دانش

و از بین فرضیه های مطرح شده بهترین انها که همان  .را مطرح کنند که ما را به جواب سوال کتاب برساند

زان جهت دهد در واقع معلم باید به نظرات و بحث های دانش امو .ازمایش کردن است را انتخاب می کنیم

 کتاب علمی که در موضوع یک به پرداختن از من هدف .تا انها به بهترین فرضیه که ازمایش کردن  است برسند

نیز  جریان اجرای آن در نزدیک ببینند و از آزمایش علمی را یک آموزان دانش که این بود داشت وجود درسی آنها

 نکمتری با این موضوع بعالوه دهند ارائه کالس به اجرای آن حوهن مورد در را خودشان نظرات و باشند مشارکت داشته

با انجام آزمایش با انواع  آموزان میشد دانش باعث میکرد و فراهم آموزان برای دانش امکانات بیشترین یاددهی را

 شی ،برقراری محیطی آموز بر عالوه که این بود بر بیشترین سعی من . بشناسند بهتر خاک و تفاوت های آن را

    .آورم فراهم آموزان برانگیزی برای دانش چالش و فضای شاد

 

 

 

 

 رفع بدفهمی های دانش اموزان :ت دوم یفعال

 ف بدفهمییتعر

آموز از یک مفهوم در ذهن  رود که در آن، ممکن است درکی که دانش برای بیان موقعیتی به کار می یبدفهم

این موقعیت با جایی که در آن خطای سهوی اتفاق  .اشددارد با دیدگاه کارشناسان آن علم در تقابل ب

یعنی اشتباهاتی که در  .شود مند می افتد، تفاوت دارد، زیرا موجب بروز خطاهای مفهومی نظام می

های بدفهمی، درک ناقص از  ترین علت مهم .(1386گویا، حسام، )افتد های مشابه نیز اتفاق می موقعیت

   .دانش ناکافی استمفهوم، تداخل تجربیات قبلی و 

 مقدمه
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ه گفته شد وقتی که درک یک دانش اموز از یک مفهوم با دیدگاه علمی ان مغایرت داشته باشد ک همانطور

گاهی این بدفهمی برای گروهی از دانش اموزان اتفاق می افتد مثال در  .دانش اموز دچار بدفهمی شده است 

هدف این  .معرفی شده است (چه میخواهم بسازم ؟)ن فصل هشتم کتاب علوم اول ابتدایی درسی با عنوا

گاهی مشاهده  .درس اشنایی دانش اموزان با وسایل ساده ای و پیچیده  که در اطراف ما دیده می شود است

اما در ارزشیابی ها دانش اموز در بیان مفهوم  .می شود که با وجود اینکه این درس اموزش داده شده است

می کند به گونه ای که وسایل پیچیده را وسایلی میداند که در حال چرخش باشند پیچیده و ساده اشتباه 

و علت  .می تواند نمونه ای از بدفهمی باشد  و همین موضوع .شوند مثل پیچ مثل پنکه و یا در جایی پیچیده

را به این بدفهمی نیز قضاوت دانش اموزان از روی نام این مفهوم است ینی دانش اموزان مفهوم پیچیده 

 .پیچیدن و چرخش داشتن نسبت می دهند

 :ل صحیح مفهوم ساده و پیچیده بودن در کتاب این گونه تبیین شده استکش حال

مثل پیچ .وسایلی که از یک جز یا چند جز مشابه تشکیل شده باشند و کار با انها راحت باشد :ل ساده یوسا

 ... ،مهره ،اچار، قاشق ، چنگال و

لی که از ترکیب چند جز مختلف تشکیل شده باشند مثل سشوار،پنکه ،صندلی دندان وسای :ل پیچیدهیوسا

 ... پزشکی و

 

 

 

  :ح فعالیت طراحی شدهیتوض

رفع این بدفهمی از روش تدریس تلفیقی استفاده کردم به گونه ای که روش تدریس استقرایی و  یبرا بنده

 .قرار دادمنمایشی را با هم ترکیب کرده و در تدریس مورد استفاده 

  وه تلفیقیش

     : وی استقراییگال

     وین مفهومکت (الف    
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 فهرست گیری :ام اول گ  

   گروه بندی بر اساس ویژگی های مشترک :ام دوم گ  

 عنوان دهی :ام سوم گ

 

   ر مطالبیتفس (ب 

   تعیین جنبه های شاخص :ام اول گ 

 کشف روابط :ام دوم گ

  استنباط کردن :ام سوم گ

 

  اربرد اصولک (ج

 پیش گویی نتایج :ام اول گ    

 توضیح پیش گویی ها :ام دوم گ

 تصدیق پیش گویی ها :ام سوم گ

 

                وی تدریس نمایشیگال

 امادگی :ام اول گ            

 توضیح :ام دوم گ         

 نمایش : سوم گام         

 سنجش و ازمایش : چهارم گام        
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عنوان -3گروه بندی بر اساس ویژگی های مشترک -2فهرست گیری -1 : نمایشی-ی تلفیقی استقراییوگال

 استنباط کردن و نتیجه گیری-6تعیین جنبه های شاخص و کشف روابط -5مرحله نمایش -4دهی 

 های دانش آموزان  فعالیت یادگیری برای رفع بدفهمی یطراح مراحل

 .ساده و پیچیده اشنا شده و انها را دسته بندی کند دانش اموزان با وسایل  :ن هدفییتع

  :های اجرایی موقعیت یادگیری امگ  / مراحل

 

 :ها ابی گامیارز های اجرایی امگ

 ریگی فهرست •

ن مرحله از هر یک از دانش اموزان یا در

خواسته شد تا با توجه به وسایل اطراف 

نام یک  58خود و تصاویر کتاب در صفحه 

 .ویندوسیله را بگ

ل گفته شده به صورت فهرست وار یوسا

 .روی تخته نوشته شدند

به ترتیب نام یک وسیله را  یک هر اموزان دانش

 .گفتند

از انها که مطالب نامرتبط مطرح می  یبعض البته

کردند با اشاره و راهنمایی معلم راهنما همراه 

 .شدند

 روه بندی بر اساس ویژگی های مشترکگ •

ها خواسته شد که نام هر ن گام  از انیا در

وسیله ای که به ان اشاره می شد را  با  ارا  

خود به یکی از ستون های جدول گروه 

جدول گروه بندی ).بندی نسبت دهند

 (روی تخته طراحی شد

ر است که در این مرحله ابتدا  نام کذ قابل

دو وسیله در هر ستون از قبل نوشته شده 

 (مطابق جدول پایین).بود 

له توسط بنده گفته شد و از یک یوس هر نام

دانش اموز معین خواسته می شد که ان را به 

یکی از ستون ها نسبت دهد و بیشتر انها به 

 .خوبی این کار را انجام دادند

دانش اموزان به اشتباه گروه بندی  یبعض البته

می کردند که در این موقع نظرات دانش اموزانی 

ایرت داشت که با نظر این دانش اموزان مغ

خواسته می شد با ذکر دلیل و نظرات درست 

 .توسط بنده و معلم راهنما تایید می شد

 یده عنوان •

ن مرحله از دانش اموزان خواسته شد یا در

تا با توجه به دانش قبلی خود و مطالبی که 

اموزان عنوانی را مطرح کردند و  از دانش یک هر

عناوین بی ربط و نامناسب توسط بنده رد شدند و 

این کار تا هنگامی انجام شد که عنوان مد نظر ما 
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تا این مرحله به ان رسیده اند برای هر 

 .ستون عنوان مناسبی انتخاب کنند

 

توسط دانش اموزان بیان شد و عناوین در باالی هر 

 .ستون نوشته شد

 ش ینما •

ن مرحله چندین نمونه از وسایل یا در

قبل   پیچیده و ساده که برخی از انها از

اماده شده بود مثل پیج، مهره ،انبر دست 

،پیچ گوشتی و برخی دیگر که در کالس 

به کار برده شده بود مثل پنکه 

نمایش داده شدند  ...،المپ،دستگیره در و

و به انها اشاره شد تا دانش اموزان به دقت 

انها را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار 

 .دهند

ن دست به دست شد ل در بین دانش اموزایوسا

و مورد مشاهده قرار گرفت و همچنین کاربرد 

بعضی از وسایل و نحوه کار انها نیز پرسیده شد 

 .و دانش اموزان به خوبی پاسخ دادند

 ن جنبه های شاخص و کشف روابط ییتع •

روه بندی شده در گام گ جدول به مجددا

دوم  مراجعه شد و از دانش اموزان خواسته 

ی مشترک و بارز هر شد تا ویژگی ها

ستون جدول را بیابند و روابط بین انها را 

 .توضیح دهند

شفیات و تحلیل های خود را ک اموزان دانش

مطرح کردند و تحلیل های نادرست و نا مربوط 

 .رد شدند 

ر است که تفهیم این مرحله به دانش کذ قابل

اموزان کمی سخت بود و همین نیز باعث شد تا 

اموزان ویژگی مشترک را عده کمی از دانش 

تشخیص دهند که در نهایت با کمک معلم 

 .راهنما این مرحله تا حدودی انجام گرفت

 ردن و نتیجه گیریک استنباط •

ام اخر  بنده بار دیگر حواس بچه ها گ در

رو به جدول روی تخته متمرکز کردم و 

روابط و جنبه ها شاخص بین هر ستون 

از جدول را  تبیین کردم و همچنین 

توضیحات خود دانش اموزان نیز کمک 

روه بندی با زبان ساده و به خوبی گ جدول

 .تبیین شد 

ها تفاوت ها و تشابهات بین موارد گروه  یژگیو

بندی شده به وسیله سواالت کوتاه پاسخ و 

 .شدمقایسه ای مطرح 

ت نقشه مفهومی درس توسط بنده و با ینها در
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این گام ).گرفتم و به انها بازخورد دادم

بیشتر به صورت پرسش و پاسخ صورت 

 .(گرفت

کمک خود دانش اموزان به صورت زیر  بر روی 

 .تخته نوشته شد

 1:15از ین مورد زمان

 -المپ–قاشق چنگال –تعدادی پیچ و مهره  -کتاب درسی علوم پایه اول  :مورد نیاز یآموزش منابع /مواد

 ...سشوارو

 بر فعالیت و باز اندیشی یتامل

ه از طرف معلم راهنما و خود دانش اموزان در هنگام  اجرای این ک ییها خورد باز به توجه با

فعالیت به بنده داده شد به این نتیجه رسیدم که این فعالیت نسبتا موفق عمل کرده و توانسته 

 اما عالوه بر این نقاط مثبت فعالیت انجام شده دارای نقاط .است اهداف مورد نظر را تحقق بخشد

ضعفی نیز بوده که باید در انها باز اندیشی صورت گیرد از جمله مدیریت زمان چون فعالیت اجرا 

شده وقت گیر بود به طوری که در دو زنگ متوالی انجام شد و به دنبال ان خستگی و عدم تمرکز 

  .حواس در دانش اموزان را به همراه داشت

و روان در اجرای این فعالیت و عدم استفاده از ته دیگری که قابل باز اندیشی است بیان ساده کن

 .مفاهیم پیچیده است چون بچه های کالس اول در درک مفاهیم پیچیده دچار مشکل می شوند 

ته اخری که نیاز به تامل دارد استفاده حداقلی در نوشتن است چون دانش اموزان کالس اول کن و

 .قادر به خواندن تمام کلمات و عبارات نیستند

بنده نیز از انجام این فعالیت رضایت داشتند و از اینکه از روش  یراهنما معلم :راهنما معلم رنظ

تلفیقی در اموزش این مفهوم استفاده کرده بودم بسیار استقبال کردند و البته تذکراتی نیز در 

ی و خصوص اجرای این فعالیت به بنده دادند از جمله مدیریت زمان استفاده بیشتر از کتاب درس

 .تصاویر ان انجام فعالیت ها و تمرینات کتاب و در نهایت استفاده بیشتر از مثال های عینی و ملموس

 تییروا بحث

دقیقه به مدرسه  8:15ن سوار تاکسی شده و راس ساعت یفرورد 31شنبه روزسه صبح 7:30 ساعت در 

بعد از اتمام  .به آنها پیوستم من نیز .بچه ها در صف های کالسی مشغول دعای صبحگاهی بودند .رسیدم 

گفت و ...........دعا با مدیر مدرسه احوالپرسی کرده و وارد اتاق معلمان شده و بعد از احوالپرسی من با خانم 
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گو کرده و ابعاد طرح خود را به ایشان توضیح دادم و ایشان قبول کردند که طرح خود را در کالس اجرا کنم 

که در جلسه پیش انجام داده بودم دانش آموزان در درک مفهوم پیچیده و ساده با توجه به ارزیابی هایی  .

دچار بدفهمی شده به گونه ای که وسایل پیچیده را وسایلی میداند  .علوم اول بیان شده بود 8که در درس 

که در حال چرخش باشند مثل پنکه و یا در جایی پیچیده شوند مثل پیچ و علت این بدفهمی نیز قضاوت 

انش اموزان از روی نام این مفهوم است یعنی دانش اموزان مفهوم پیچیده را به پیچیدن و چرخش داشتن د

 :در حالیکه شکل صحیح مفهوم ساده و پیچیده بودن در کتاب این گونه تبیین شده است .نسبت می دهند

مثل پیچ .نها راحت باشدوسایلی که از یک جز یا چند جز مشابه تشکیل شده باشند و کار با ا :وسایل ساده 

وسایلی که از ترکیب چند جز مختلف تشکیل شده باشند  :وسایل پیچیده ...،مهره ،اچار، قاشق ، چنگال و 

  ...مثل سشوار،پنکه ،صندلی دندان پزشکی و 

بنده برای رفع این بدفهمی از روش تدریس تلفیقی استفاده کردم به گونه ای که روش تدریس  

 ................به همراه خانم  .ی را با هم ترکیب کرده و در تدریس مورد استفاده قرار دادماستقرایی و نمایش

علوم را  8وارد کالس شده و از سالم واحوالپرسی طرح را شروع کردم از دانش آموزان خواستم تا درس 

و تصاویر کتاب در  از هر یک از دانش اموزان خواسته شد تا با توجه به وسایل اطراف خود بعد .باز کنند

 .وسایل گفته شده به صورت فهرست وار روی تخته نوشته شدند .نام یک وسیله را بگویند 58صفحه 

البته بعضی از انها که مطالب نامرتبط مطرح می  .دانش اموزان هر یک به ترتیب نام یک وسیله را گفتند

 ویژگی اساس بر بندی گروه نها خواسته شدبعد از آ .کردند با اشاره و راهنمایی معلم راهنما همراه شدند

 های ستون از یکی به خود  ارا  با  را شد می اشاره ان به که ای وسیله هر نام که مشترک های

قابل ذکر است که ابتدا   .(شد طراحی تخته روی بندی گروه جدول).دهند نسبت بندی گروه جدول

نام هر وسیله توسط بنده گفته  . (باال طابق جدولم).نام دو وسیله در هر ستون از قبل نوشته شده بود 

 شد و از یک دانش اموز معین خواسته می شد که ان را به یکی از ستون ها نسبت دهد و بیشتر انها به

البته بعضی دانش اموزان به اشتباه گروه بندی می کردند که در این موقع  .خوبی این کار را انجام دادند

ا نظر این دانش اموزان مغایرت داشت خواسته می شد با ذکر دلیل و نظرات نظرات دانش اموزانی که ب

و نکته اخری که نیاز به تامل دارد استفاده  دهی عنوان .درست توسط بنده و معلم راهنما تایید می شد

در  .حداقلی در نوشتن است چون دانش اموزان کالس اول قادر به خواندن تمام کلمات و عبارات نیستند

رحله از دانش اموزان خواسته شد تا با توجه به دانش قبلی خود و مطالبی که تا این مرحله به ان این م

هر یک از دانش اموزان عنوانی را مطرح کردند و  .رسیده اند برای هر ستون عنوان مناسبی انتخاب کنند

عنوان مد نظر ما عناوین بی ربط و نامناسب توسط بنده رد شدند و این کار تا هنگامی انجام شد که 
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 وسایل از نمونه چندین بعد .توسط دانش اموزان بیان شد و عناوین در باالی هر ستون نوشته شد

 و گوشتی ،پیچ دست ،انبر مهره پیج، مثل بود شده اماده قبل از انها از برخی که ساده و پیچیده

 شدند داده نمایش ...و در ،المپ،دستگیره پنکه مثل بود شده برده کار به کالس در که دیگر برخی

وسایل  .دهند قرار تحلیل و تجزیه و مشاهده مورد را انها دقت به اموزان دانش تا شد اشاره انها به و

در بین دانش اموزان دست به دست شد و مورد مشاهده قرار گرفت و همچنین کاربرد بعضی از وسایل و 

مجددا به جدول گروه بندی شده  .اسخ دادندنحوه کار انها نیز پرسیده شد و دانش اموزان به خوبی پ

مراجعه شد و از دانش اموزان خواسته شد تا ویژگی های مشترک و بارز هر ستون جدول را بیابند و 

دانش اموزان کشفیات و تحلیل های خود را مطرح کردند و تحلیل های  .روابط بین انها را توضیح دهند

ست که تفهیم این مرحله به دانش اموزان کمی سخت بود و قابل ذکر ا . نادرست و نا مربوط رد شدند

همین نیز باعث شد تا عده کمی از دانش اموزان ویژگی مشترک را تشخیص دهند که در نهایت با کمک 

در اخر  بنده بار دیگر حواس بچه ها رو به جدول روی  .معلم راهنما این مرحله تا حدودی انجام گرفت

و جنبه ها شاخص بین هر ستون جدول را  تبیین کردم و همچنین از تخته متمرکز کردم و روابط 

تفاوت ها و تشابهات  ویژگی ها، . توضیحات خود دانش اموزان نیز کمک گرفتم و به انها بازخورد دادم

در نهایت نقشه  .بین موارد گروه بندی شده به وسیله سواالت کوتاه پاسخ و مقایسه ای مطرح شد

با توجه به باز خورد  .بر روی تخته نوشته شد ه و با کمک خود دانش اموزانمفهومی درس توسط بند

هایی که از طرف معلم راهنما و خود دانش اموزان در هنگام  اجرای این فعالیت به بنده داده شد به این 

 اما .نتیجه رسیدم که این فعالیت نسبتا موفق عمل کرده و توانسته است اهداف مورد نظر را تحقق بخشد

عالوه بر این نقاط مثبت فعالیت انجام شده دارای نقاط ضعفی نیز بوده که باید در انها باز اندیشی صورت 

گیرد از جمله مدیریت زمان چون فعالیت اجرا شده وقت گیر بود به طوری که در دو زنگ متوالی انجام 

نکته دیگری که قابل  .داشتشد و به دنبال ان خستگی و عدم تمرکز حواس در دانش اموزان را به همراه 

باز اندیشی است بیان ساده و روان در اجرای این فعالیت و عدم استفاده از مفاهیم پیچیده است چون 

 .بچه های کالس اول در درک مفاهیم پیچیده دچار مشکل می شوند

 

 

 

 

 (گام دوم)روه بندی گ جدول
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 درس یمفهوم نقشهفعالیت سوم : 

                    .لی که از یک جز تشکیل شده اند و کار با انها ساده استیوسا : ساده                             

 پیچ، مهره  :وسایل موجود                            مثل                           

                               ما طراف در

 وسایلی که از ترکیب و مخلوط شدن چند چیز تش :ده پیچی                             

 نکپاتو،    :  مثل                                               

 

 دگذاری اولیهک

دقیقه به  8:15سوار تاکسی شده و راس ساعت  نم فروردییک یس شنبه سه روز صبح  7:30ساعت در 

بعد از  .من نیز به آنها پیوستم .بودند دعای صبحگاهی بچه ها در صف های کالسی مشغول .مدرسه رسیدم 

و بعد از احوالپرسی من با خانم  اتمام دعا با مدیر مدرسه احوالپرسی کرده و وارد اتاق معلمان شده

و ابعاد طرح خود را به ایشان توضیح دادم و ایشان قبول کردند که طرح خود را کرده  گفت و گو.................... 

دانش آموزان در درک با توجه به ارزیابی هایی که در جلسه پیش انجام داده بودم  .در کالس اجرا کنم 

وسایل به گونه ای که  دچار بدفهمی شده .علوم اول بیان شده بود 8ه که در درس مفهوم پیچیده و ساد

پیچیده را وسایلی میداند که در حال چرخش باشند مثل پنکه و یا در جایی پیچیده شوند مثل پیچ و علت 

این بدفهمی نیز قضاوت دانش اموزان از روی نام این مفهوم است یعنی دانش اموزان مفهوم پیچیده را به 

و پیچیده بودن در کتاب  در حالیکه شکل صحیح مفهوم ساده .پیچیدن و چرخش داشتن نسبت می دهند

وسایلی که از یک جز یا چند جز مشابه تشکیل شده باشند و کار  :وسایل ساده  :این گونه تبیین شده است

وسایلی که از ترکیب چند جز  :وسایل پیچیده ...مثل پیچ ،مهره ،اچار، قاشق ، چنگال و .با انها راحت باشد

  ...لی دندان پزشکی و مختلف تشکیل شده باشند مثل سشوار،پنکه ،صند

روش تدریس استقرایی  استفاده کردم به گونه ای که روش تدریس تلفیقی بنده برای رفع این بدفهمی از 

وارد  ....................... به همراه خانم  .و در تدریس مورد استفاده قرار دادم و نمایشی را با هم ترکیب کرده

را باز  علوم 8درس  را شروع کردم از دانش آموزان خواستم تاکالس شده و از سالم واحوالپرسی طرح 

از هر یک از دانش اموزان خواسته شد تا با توجه به وسایل اطراف خود و تصاویر کتاب در  بعد .کنند
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 .وسایل گفته شده به صورت فهرست وار روی تخته نوشته شدند .نام یک وسیله را بگویند 58صفحه 

مطرح می  مطالب نامرتبط البته بعضی از انها که. تیب نام یک وسیله را گفتنددانش اموزان هر یک به تر

 ویژگی اساس بر بندی گروه بعد از آنها خواسته شد .اشاره و راهنمایی معلم راهنما همراه شدند کردند با

ل ه نام هر وسیله ای که به ان اشاره می شد را  با  ارا  خود به یکی از ستون های جدوک مشترک های

قابل ذکر است که ابتدا  نام دو  .(جدول گروه بندی روی تخته طراحی شد).گروه بندی نسبت دهند

نام هر وسیله توسط بنده گفته شد و از  . (باال مطابق جدول).وسیله در هر ستون از قبل نوشته شده بود 

خوبی این  ر انها بهیک دانش اموز معین خواسته می شد که ان را به یکی از ستون ها نسبت دهد و بیشت

نظرات  که در این موقع بعضی دانش اموزان به اشتباه گروه بندی می کردند البته .کار را انجام دادند

درست  ذکر دلیل و نظرات داشت خواسته می شد با مغایرت که با نظر این دانش اموزان دانش اموزانی

دارد استفاده حداقلی  خری که نیاز به تاملو نکته ا دهی عنوان .تایید می شد توسط بنده و معلم راهنما

در این  .قادر به خواندن تمام کلمات و عبارات نیستند دانش اموزان کالس اول است چون در نوشتن

دانش قبلی خود و مطالبی که تا این مرحله به ان رسیده  خواسته شد تا با توجه به دانش اموزان مرحله از

هر یک از دانش اموزان عنوانی را مطرح کردند و عناوین  .اند برای هر ستون عنوان مناسبی انتخاب کنند

بی ربط و نامناسب توسط بنده رد شدند و این کار تا هنگامی انجام شد که عنوان مد نظر ما توسط دانش 

ه ک ساده و پیچیده وسایل از نمونه چندین بعد .ناوین در باالی هر ستون نوشته شداموزان بیان شد و ع

برخی از انها از قبل اماده شده بود مثل پیج، مهره ،انبر دست ،پیچ گوشتی و برخی دیگر که در کالس به 

دانش اموزان تا  و به انها اشاره شد نمایش داده شدند ...کار برده شده بود مثل پنکه ،المپ،دستگیره در و

وسایل در بین دانش اموزان دست به دست شد  .قرار دهند به دقت انها را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل

و مورد مشاهده قرار گرفت و همچنین کاربرد بعضی از وسایل و نحوه کار انها نیز پرسیده شد و دانش 

و از دانش اموزان خواسته شد  ه شدجدول گروه بندی شده مراجع مجددا به .اموزان به خوبی پاسخ دادند

دانش اموزان  .و روابط بین انها را توضیح دهند ویژگی های مشترک و بارز هر ستون جدول را بیابند تا

قابل ذکر است  . کشفیات و تحلیل های خود را مطرح کردند و تحلیل های نادرست و نا مربوط رد شدند

بود و همین نیز باعث شد تا عده کمی از دانش اموزان  تفهیم این مرحله به دانش اموزان کمی سخت که

 .ویژگی مشترک را تشخیص دهند که در نهایت با کمک معلم راهنما این مرحله تا حدودی انجام گرفت

روابط و جنبه ها شاخص  بار دیگر حواس بچه ها رو به جدول روی تخته متمرکز کردم و در اخر  بنده

گرفتم و به  توضیحات خود دانش اموزان نیز کمک و همچنین از دمبین هر ستون جدول را  تبیین کر

تفاوت ها و تشابهات بین موارد گروه بندی شده به وسیله سواالت کوتاه  ویژگی ها، . د دادمازخورانها ب
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بر  درس توسط بنده و با کمک خود دانش اموزان نقشه مفهومی در نهایت .پاسخ و مقایسه ای مطرح شد

با توجه به باز خورد هایی که از طرف معلم راهنما و خود دانش اموزان در هنگام   .شد روی تخته نوشته

کرده و  فعالیت نسبتا موفق عمل اجرای این فعالیت به بنده داده شد به این نتیجه رسیدم که این

ای اما عالوه بر این نقاط مثبت فعالیت انجام شده دار .توانسته است اهداف مورد نظر را تحقق بخشد

مدیریت زمان چون فعالیت اجرا  نقاط ضعفی نیز بوده که باید در انها باز اندیشی صورت گیرد از جمله

خستگی و عدم تمرکز حواس  به طوری که در دو زنگ متوالی انجام شد و به دنبال ان شده وقت گیر بود

ساده و روان در اجرای  بیان نکته دیگری که قابل باز اندیشی است .دانش اموزان را به همراه داشت در

و عدم استفاده از مفاهیم پیچیده است چون بچه های کالس اول در درک مفاهیم پیچیده  این فعالیت

 .دچار مشکل می شوند

 

 

 دگذاری ثانویهک

آموزان در  های جلسه پیش دانش با توجه به رازیابی .ام فروردین اجرا شد31ن طرح روز سه شنبه یا

برای رفع این بدفهمی از روش تدریس  .ساده دچار بدفهمی شده بودند درک مفهوم پیچیده و

در اجرای طرح از دانشآموزان  .استفاده کردم (ترکیبی از روش تدریس استقرایی و نمایشی)تلفیقی

بعد از آنها خواستم وسایل را مطابق  .خواستم تا نام یک وسیله  از کتاب یا محیط اطراف خود را بگویند

رک در هر گروه دسته بندی کنند و با توجه به دانش قبلی برای هر ستون عنوان مناسبی با ویژگی مشت

دانش آموزان کشفیات و تحلیل های خود را مطرح کردندو تحلیل های نادرست را رد  .انتخاب کنند

ویژگی ها، تفاوت ها و  .در مرحله آخر جدول گروه بندی با زبان ساده و به خوبی تبیین شد  .کردند

در نهایت  .ابهات بین موارد گروه بندی شده به وسیله سواالت کوتاه پاسخ و مقایسه ای مطرح شدتش

اهداف مورد نظر را  .نقشه مفهومی درس توسط بنده و با کمک خود دانش اموزان روی تخته نوشته شد

ه باید در انها اما عالوه بر این نقاط مثبت فعالیت انجام شده دارای نقاط ضعفی نیز بوده ک .تحقق بخشد

باز اندیشی صورت گیرد از جمله مدیریت زمان چون فعالیت اجرا شده وقت گیر بود به طوری که در دو 

  .زنگ متوالی انجام شد و به دنبال ان خستگی و عدم تمرکز حواس در دانش اموزان را به همراه داشت

این فعالیت و عدم استفاده از مفاهیم نکته دیگری که قابل باز اندیشی است بیان ساده و روان در اجرای 

 .پیچیده است چون بچه های کالس اول در درک مفاهیم پیچیده دچار مشکل می شوند 

بنده نیز از انجام این فعالیت رضایت داشتند و از اینکه از روش تلفیقی در اموزش این  یراهنما معلم

 مفهوم استفاده کرده بودم بسیار استقبال کرد
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 مرور مباحث چهارم: :تیفعال

 فی از فعالیتیتعر

است که به کمک آن، پیوند و ترکیب اطالعات قبلی با اطالعات جدید و ذخیره  یشناخت راهبرد مرور،

 .گیرد ها برای به خاطر سپردن،  انجام می سازی آن

 

 مقدمه

با معلم راهنما  ت یادگیری مرور مباحث طبق معمول یک روز قبل از اجرای فعالیتیفعال انجام منظور به

 .هماهنگی های الزم را انجام دادم و ایشان مثل همیشه از این موضوع استقبال کردند

ه در روز بعد که بنده به مدرسه می روم در زنگ سوم که دانش اموزان درس فارسی بخوانیم ک شد قرار 

ه انجمن اولیائی که در دارند این فعالیت را انجام دهم چون در این ساعت معلم راهنما میبایست به جلس

نمازخانه برگزار می شد می رفتند و به همین دلیل این ساعت را برای اجرای فعالیت بنده انتخاب کردند تا 

  .وقت کالس در نبود ایشان بیهوده تلف نشود

کتاب فارسی بخوانیم با عنوان  19نین ایشان پیشنهاد کردند که در این فعالیت به مرور درس چهم

دازم چون این درس را به تازگی تدریس کرده بودند و میخواستند که از این طریق این درس بار حلزون بپر

 .دیگر در دانش اموزان تداعی شود و بهتر ان را درک کنند

ز پیشنهاد ایشان را پذیرفتم و در وقت باقی مانده به طراحی فعالیت مرور مباحث برای این درس ین بنده

 .پرداختم

می شود و این نشانه نیز در بخش سوم کتاب با عنوان اموزش  (ح-ح)ه تدریس نشانه ن درس مربوط بیا

این صدا را اموخته اند اما  (1)یعنی دانش اموزان در بخش اموزش نشانه  .مطرح شده است (2)نشانه های 

می  را معرفی (ح-ح)پس این درس نمود دیگر نوشتاری این صدا ینی نشانه ه). -ه-ه-ه)با نمود نوشتاری 

 .کند
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کتاب یعنی  14درس  (ح-ح)یعنی نشانه 19ن فعالیت سعی شده است تا در حین مرور درس یا در

نیز مرور شود و دانش اموزان با کلمات دارای این دو نشانه بیشتر اشنا شوند و قادر به ه) -ه-ه-ه)نشانه

   .تشخیص این کلمات باشند

 

 

 :راحی نموده ایمنون فعالیت اجرا شده را در قالب جدول زیر طکا

 

 

 فعالیت یادگیری برای مرور مباحث یطراح مراحل

دانش اموزان کلمات دارای این نشانه ها را ه) -ه-ه-ه)و نشانه (ح-ح)با مرورمبحث نشانه  :ن هدفییتع

 .بهتر بشناسند

  :های اجرایی موقعیت یادگیری برای درگیری شناختی امگ  / مراحل

 :ها ابی گامیارز های اجرایی امگ

 روخوانی درس :ام اول گ

ام اول میبایست از روی درس خوانده گ در

شود که این روخوانی میتواند هم توسط 

معلم و هم توسط خود دانش اموزان انجام 

 .گیرد

بلند و رسا خوانده  یصدا با  بنده توسط  درس متن

 .شد

ن روخوانی بعضی دانش اموزان به کتاب ومتن یح در

ه ناگهان خواندن را قطع می درس بی توجه بودند ک

کردم از انها میخواستم ادامه متن را بخوانند و از این 

 .طریق انها را متوجه متن درس میکردم

 برجسته کردن کلمات مهم :ام دوم گ

ن گام باید از دانش اموزان بخواهیم یا در

که در حین روخوانی درس وقتی به کلمات 

جدیدی می رسند که نشانه ح در ان به 

ار رفته است، دست بزنند و یا دور آن ک

 .کلمات  خط بکشند

به کلمات  یوقت اموزان دانش و شد خوانده درس متن

 .می رسیدند دور ان خط می کشیدند (ح)دارای نشانه 

ون این درس قبال تدریس شده بود در نتیجه اکثر چ

را  (ح)دانش اموزان در این گام کلمات دارای نشانه 

البته عده ای   .انها خط کشیدندتشخیص دادند و دور 

بودند  (ح)کمی از انها بعضی کلمات  که دارای نشانه 

را به علت عدم تمرکز کافی  از قلم انداختند که در 

 .مرحله بعد در این مورد تذکر داده شد
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 عرضه نمونه ها  :ام سوم گ

ن گام باید از دانش اموزان بخواهیم یا در

اند بیان  کلماتی را که دور ان خط کشیده

کنند و ان کلمات روی تخته سیاه نوشته 

 .شوند

 

مثل حلزون،  (ح ح)لمات دارای نشانه ک اموزان دانش

را مطرح کردند و بنده این کلمات را روی  ...حرکت و 

ح در این کلمات با رنگ ح نشانه ).تخته سیاه نوشتم

 (.دیگری نوشته شد

ط نین در این گام کلمات صبح و احساس نیز توسچهم

دانش اموزان بیان شد که عده ای از دانش اموزان در 

مرحله قبل به این کلمات توجه نکرده بودند  که از این 

 .طریق به انها نیز یاداور شدیم

 

 یافتن ویزگی های مشترک :ام چهارم گ

ن گام باید با پرسیدن سوال و بحث و یا در

و کلمات  (ح ح)گفتگو در مورد نشانه 

دانش اموزان را متوجه دارای این نشانه 

 .صدای و نحوه نوشتن  این نشانه کنیم

نین در این گام میتوانیم از دانش چهم

ح را روی ح اموزان بخواهیم که نشانه 

نقاشی  (ح ح)تخته نوشته و با شکل نشانه 

 .بکشند

نشانه رنگی  :ن گام از دانش اموزان سوال کردم یا در

 در کلمات نوشته شده چه صدایی می دهد؟ 

ه نشانه ای در تمام کلمات نوشته شده مشترک است چ

 و چه صدایی می دهد؟

دیگر از این قبیل که  همگی به درستی  یسواالت و

و سپس بنده گفتم همانطور  (ح ح)پاسخ دادند صدای 

که در زمستان دستان خود جلو دهان میگیریم و انها را 

نیز این چنین تلفظ می  (ح ح)گرم میکنیم نشانه 

 .شود

ند دانش اموز نیز به جلو اورده شدند و ابتدا نشانه ح چ

را روی تخته نوشتند و سپس با این نشانه نقاشی 

 .کشیدند

انجام تمرینات و فعالیت های  :ام پنجم گ

 کتاب

ن گام می توانیم از دانش اموزان یا در

و  (گوش کن و بگو)بخواهیم که فعالیت 

که در صفحه  (ببین و بگو)سپس فعالیت 

  .کتابشان امده است را انجام دهند 94

ت گوش کن و بگو توسط بنده خوانده شد یفعال سواالت

و دانش اموزان به سواالت پاسخ دادند و به انها بازخورد 

 .نیز داده شد

ون سواالت این فعالیت در مورد بدن حلزون ، نحوه چ

حرکت و واکنش ان نسبت به ترس بود بنده تصویری 

کشیدم و با اشاره به انچه در متن از ان را روی تخته 
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کتاب مطرح شده بود،  در مورد این حیوان توضیحاتی 

 .به دانش اموزان دادم

ر فعالیت ببین و بگو نیز  بر روی دیوار کالس یتصاو

نصب شد و دانش اموزان نام هر تصویر را گفتند و چند 

دانش اموز داوطلب در مورد هر یک از تصاویر به ذکر 

 .طره پرداختندداستان و خا

 جمع بندی و نتیجه گیری :ام ششم گ

ن گام میتوان با طراحی جدولی به شکل یا در

زیر و کامل کردن ان به کمک خود دانش 

را با هم  (ه )و  (ح)اموزان هم دو نشانه 

مقایسه کنیم و هم درس را مرور وجمع بندی 

 .کنیم

 

تخته رسم شد و  دانش اموزان با توجه با  یرو جدول

مات نوشته شده  روی  تخته و کلمات موجود در کل

 .کتاب جدول را تکمیل کردند

س بنده هر دو نشانه را رو تخته نوشتم و گفتم بچه پس

ها همانطور که متوجه شده اید هر دو نشانه یک صدا 

دارند اما شکل های نوشتاری انها متفاوت است ینی 

 نوشته (ح-ح)این صدا در بعضی کلمات با شکل

صبح و در بعضی کلمات با شکل – حلزون مثل میشوند

 شوند می نوشته (ه - ه - ه - ه)های               

  . کوه-چشمه-مهتاب-اهو مثل

 روی بر را مباحث از مفهومی نقشه نیز ایانپ در و

 .کردم رسم تخته

 ها گارهن و کتاب تصاویر-کچ-سیاه تخته-اول پایه بخوانیم کتاب  :نیاز مورد یآموزش منابع /مواد

 بسیار  کردم مدیریت فعالیت این انجام با معلم حضور بدون را درسی ساعت یک اینکه از: ابییارز خود

 از و شد اجرا خوبی به نیز مباحث مرور فعالیت .شد بنده نفس اعتماد تقویت باعث موضوع همین و خوشحالم

 داشتم ضعف کالس و اموزان دانش ترلکن در کمی خودم نظر به البته .دارم کامل رضایت شده اجرا فعالیت

 .برگزینم را مناسب های راهکار و کنم بیشتری تالش ان حل برای باید که

 و نداشتند حضور کالس در فعالیت این اجرای هنگام بنده راهنمای معلم نکهیا به توجه با : راهنما معلم نظر

 و داشتند اموزان دانش از که ارزیابی با اما کنند، مشاهده را شده انجام فعالیت مستقیم طور به نتوانستند

  .نمودند خوشحالی ابراز داشتندو رضایت شده اجرا فعالیت از فعالیت این طرح نویس پیش بررسی
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 :است زیر شرح به فعالیت این در بازاندیشی و تامل قابل نکات : تامل و شییبازاند

 مورد در بخواهیم اموزان دانش از و کرد اشاره کتاب تصاویر به میتوان فعالیت اول امگ یاجرا از قبل-1

 .بگویند شعر و خاطره ، داستان تصاویر

 نشانه دارای کلمات کردن پیدا بر عالوه که خواست اموزان دانش از میتوان فعالیت این دوم امگ در-2

 کار این که بکشند خط انها دور و کرده پیدا نیز را (ه - ه - ه - ه) نشانه دارای کلمات ،(ح-ح)

 .دهد تمییز اموزان دانش در را ها نشانه این دارای کلمات بهتری نحو به میتواند

 یافت در روش به اگر فعالیت این سوم گام .شود می سوم گام به مربوط دیگر توجه قابل تهکن-3

 بندی دسته مفهوم دریافت روش با شده بیان های نمونه ینی است تر جالب بسیار شود اجرا مفهوم

 .شوند

 

 دقیقه 20 : فعالیت یاجرا زمان

 

 تییروا بحث

 طبق مباحث مرور یادگیری فعالیت انجام منظور به .شد اجرا فروردین ام24 شنبه سه فعالیت نیا 

 مثل ایشان و دادم انجام را الزم های هماهنگی راهنما معلم با فعالیت اجرای از قبل روز یک معمول

 که سوم زنگ در روم می مدرسه به بنده که بعد روز در که شد قرار .کردند استقبال موضوع این از همیشه

 راهنما معلم ساعت این در چون دهم انجام را فعالیت این دارند بخوانیم فارسی درس اموزان دانش

 ساعت این دلیل همین به و .رفتند می شد، می برگزار نمازخانه در که اولیائی انجمن جلسه به میبایست

 ایشان همچنین .نشود تلف بیهوده ایشان نبود در کالس وقت تا .کردند انتخاب بنده فعالیت اجرای برای را

 چون بپردازم حلزون عنوان با بخوانیم فارسی کتاب 19 درس مرور به فعالیت این در که کردند پیشنهاد

 دانش رد دیگر بار درس این طریق این از که میخواستند و بودند کرده تدریس تازگی به را درس این

 به مانده باقی وقت در و پذیرفتم را ایشان پیشنهاد نیز بنده .کنند درک را ان بهتر و شود تداعی اموزان

 شود می (ح-ح) نشانه تدریس به مربوط درس این .پرداختم درس این برای مباحث مرور فعالیت طراحی

 اموزان دانش یعنی .است شده حمطر (2) های نشانه اموزش عنوان با کتاب سوم بخش در نیز نشانه این و

 نمود درس این پس .(ه-ه-ه-ه) نوشتاری نمود با اما اند اموخته را صدا این (1) نشانه آموزش بخش در

 حین در تا است شده سعی فعالیت این در .کند می معرفی را (ح-ح) نشانه یعنی صدا این نوشتاری دیگر
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 با اموزان دانش و شود مرور نیز (ه-ه-ه-ه)نشانه یعنی کتاب 14 درس (ح-ح)نشانه یعنی 19 درس مرور

 توسط درس متن  ابتدا .باشند کلمات این تشخیص به قادر و شوند آشنا بیشتر نشانه دو این دارای کلمات

 توجه بی درس ومتن کتاب به اموزان دانش بعضی روخوانی حین در .شد خوانده رسا و بلند صدای با بنده

 را انها طریق این از و بخوانند را متن ادامه میخواستم انها از کردم می قطع را خواندن ناگهان که بودند

 جدیدی کلمات به وقتی درس روخوانی حین در که خواستم آموزان دانش از .میکردم درس متن متوجه

 اموزان دانش .بکشند خط  کلمات آن دور یا و بزنند دست است، رفته کار به ان در ح نشانه که رسند می

 سیاه تخته روی را کلمات این بنده و کردند مطرح را ... و حرکت حلزون، مثل (ح ح) نشانه دارای تکلما

 در بود شده تدریس قبال درس این چون . (.شد نوشته دیگری رنگ با کلمات این در ح ح نشانه) .نوشتم

  .کشیدند خط آنها ردو و دادند تشخیص را (ح) نشانه دارای کلمات گام این در اموزان دانش اکثر نتیجه

 قلم از  کافی تمرکز عدم علت به را بودند (ح) نشانه دارای که  کلمات بعضی آنها از کمی ای عده البته

 اند کشیده خط آن دور که را کلماتی خواستم آموزان دانش از بعد .شد داده تذکر آنها به که انداختند

 حلزون، مثل (ح ح) نشانه دارای کلمات اموزان دانش .بنویسند سیاه تخته روی کلمات آن و کنند بیان

 با کلمات این در ح ح نشانه) .نوشتم سیاه تخته روی را کلمات این بنده و کردند مطرح را ... و حرکت

 دانش از ای عده که شد بیان اموزان دانش توسط نیز احساس و صبح کلمات .(.شد نوشته دیگری رنگ

 با بعد .شدیم یادآور نیز انها به طریق این از که  بودند نکرده وجهت کلمات این به قبل مرحله در اموزان

 متوجه را اموزان دانش نشانه این دارای کلمات و (ح ح) نشانه مورد در گفتگو و بحث و سوال پرسیدن

 شده نوشته کلمات در رنگی نشانه : کردم سوال آموزان دانش از .کردم نشانه این  نوشتن نحوه و صدای

  دهد؟ می صدایی چه

 دهد؟ می صدایی چه و است مشترک شده نوشته کلمات تمام در ای نشانه هچ

 همانطور گفتم بنده سپس و (ح ح) صدای دادند پاسخ درستی به همگی  که قبیل این از دیگر یسواالت و

 می تلفظ چنین این نیز (ح ح) نشانه میکنیم گرم را انها و میگیریم دهان جلو خود دستان زمستان در که

 نشانه این با سپس و نوشتند تخته روی را ح نشانه ابتدا و شدند اورده جلو به نیز اموز دانش چند .شود

 (بگو و ببین) فعالیت سپس و (بگو و کن گوش) فعالیت که تا خواستم دانشآموزان بعداز .کشیدند نقاشی

 خوانده بنده توسط بگو و کن گوش فعالیت سواالت دهند انجام را است امده کتابشان 94 صفحه در که

 در فعالیت این سواالت چون .شد داده نیز بازخورد انها به و دادند پاسخ سواالت به اموزان دانش و شد

 کشیدم تخته روی را ان از تصویری بنده بود ترس به نسبت ان واکنش و حرکت نحوه ، حلزون بدن مورد

 .دادم اموزان دانش به توضیحاتی حیوان این وردم در بود، شده مطرح کتاب متن در انچه به اشاره با و
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 و گفتند را تصویر هر نام اموزان دانش و شد نصب کالس دیوار روی بر  نیز بگو و ببین فعالیت تصاویر

 فعالیت سواالت .پرداختند خاطره و داستان ذکر به تصاویر از یک هر مورد در داوطلب اموز دانش چند

 داده نیز بازخورد انها به و دادند پاسخ سواالت به اموزان دانش و شد هخواند بنده توسط بگو و کن گوش

 بنده بود ترس به نسبت ان واکنش و حرکت نحوه ، حلزون بدن مورد در فعالیت این سواالت چون .شد

 حیوان این مورد در  بود، شده مطرح کتاب متن در انچه به اشاره با و کشیدم تخته روی را ان از تصویری

 دانش و شد نصب کالس دیوار روی بر  نیز بگو و ببین فعالیت تصاویر .دادم اموزان دانش به تیتوضیحا

 و داستان ذکر به تصاویر از یک هر مورد در داوطلب اموز دانش چند و گفتند را تصویر هر نام اموزان

 دو هم ناموزا دانش خود کمک به آن کردن کامل و زیر شکل به جدولی طراحی با .پرداختند خاطره

 شد رسم تخته روی جدول .کنیم بندی وجمع مرور را درس هم و کنیم مقایسه هم با را ( ه) و (ح) نشانه

 تکمیل را جدول کتاب در موجود کلمات و تخته روی شده نوشته کلمات با توجه با اموزان دانش  و

 دو هر اید شده متوجه که همانطور ها بچه گفتم و نوشتم تخته رو را نشانه دو هر بنده سپس .کردند

 با کلمات بعضی در صدا این یعنی .است متفاوت آنها نوشتاری های شکل اما دارند صدا یک نشانه

 نوشته (ه - ه - ه - ه)صبح و در بعضی کلمات با شکل های  – حلزون مثل میشوند نوشته (ح-ح)شکل

 رسم تخته روی بر را مباحث از مفهومی نقشه نیز پایان در و . کوه-چشمه -مهتاب -اهو مثل شوند می

 خوشحالم بسیار  کردم مدیریت فعالیت این انجام با معلم حضور بدون را درسی ساعت یک اینکه از .کردم

 فعالیت از و شد اجرا خوبی به نیز مباحث مرور فعالیت .شد بنده نفس اعتماد تقویت باعث موضوع همین و

 که داشتم ضعف کالس و اموزان دانش کنترل در کمی دمخو نظر به البته .دارم کامل رضایت شده اجرا

 راهنمای معلم اینکه به توجه با .برگزینم را مناسب های راهکار و کنم بیشتری تالش ان حل برای باید

 را شده انجام فعالیت مستقیم طور به نتوانستند و نداشتند حضور کالس در فعالیت این اجرای هنگام بنده

 فعالیت از فعالیت این طرح نویس پیش بررسی و داشتند اموزان دانش از که ارزیابی با اما کنند، مشاهده

 شرح به فعالیت این در بازاندیشی و تامل قابل نکات .نمودند خوشحالی ابراز و داشتند رضایت شده اجرا

 :است زیر

 مورد در بخواهیم اموزان دانش از و کرد اشاره کتاب تصاویر به میتوان فعالیت اول امگ یاجرا از قبل-1

 .بگویند شعر و خاطره ، داستان تصاویر

 ،(ح-ح) نشانه دارای کلمات کردن پیدا بر عالوه که خواست اموزان دانش از میتوان فعالیت نیا در-2

 نحو به میتواند کار این که بکشند خط انها دور و کرده پیدا نیز را (ه - ه - ه - ه) نشانه  دارای کلمات

 .دهد تمییز آموزان دانش در را ها نشانه این رایدا کلمات بهتری
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 مفهوم دریافت روش به اگر فعالیت این سوم گام .شود می سوم گام به مربوط دیگر توجه قابل تهکن-3

 .شوند بندی دسته مفهوم دریافت روش با شده بیان های نمونه یعنی است تر جالب بسیار شود اجرا

 

 

 (ه - ه - ه - ه) نشانه اراید لماتک (ح-ح) نشانه دارای لماتک

 

 حلزون •

• ... 

• ... 

• ... 

 

 مهتاب •

• ... 

• ... 

• ... 

  ششم امگ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستنداتو نهایی امگ یمفهوم نقشه
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 اولیه دگذاریک

 طبق مباحث مرور یادگیری فعالیت انجام منظور به .شد اجرا فروردین  ام 24شنبه سه فعالیت نیا

 مثل ایشان و دادم انجام را الزم های هماهنگی راهنما معلم با فعالیت اجرای از قبل روز یک معمول

 هک سوم زنگ در روم می مدرسه به بنده که بعد روز در که شد قرار .کردند استقبال موضوع این از همیشه

 راهنما معلم ساعت این در چون دهم انجام را فعالیت این دارند بخوانیم فارسی درس اموزان دانش

 ساعت این دلیل همین به و .رفتند می شد، می برگزار نمازخانه در که اولیائی انجمن جلسه به میبایست

 ایشان همچنین .نشود تلف بیهوده ایشان نبود در کالس وقت تا .کردند انتخاب بنده فعالیت اجرای برای را

 چون بپردازم حلزون عنوان با بخوانیم فارسی کتاب 19 درس مرور به فعالیت این در که کردند پیشنهاد

 دانش در دیگر بار درس این طریق این از که میخواستند و بودند کرده تدریس تازگی به را درس این

 به مانده باقی وقت در و پذیرفتم را ایشان نهادپیش نیز بنده .کنند درک را ان بهتر و شود تداعی اموزان

 شود می( ح )ح-نشانه تدریس به مربوط درس این .پرداختم درس این برای مباحث مرور فعالیت طراحی

 اموزان دانش یعنی .است شده مطرح (2) های نشانه اموزش عنوان با کتاب سوم بخش در نیز نشانه این و

 نمود درس این پس .(ه-ه-ه-ه) نوشتاری نمود با اما اند اموخته را صدا این (1) نشانه آموزش بخش در

 حین در تا است شده سعی فعالیت این در .کند می معرفی را (ح-ح) نشانه یعنی صدا این نوشتاری دیگر
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 با اموزان دانش و شود مرور نیز)ه-ه-ه-ه (نشانه یعنی کتاب 14 درس (ح)ح-نشانه یعنی 19 درس مرور

 درس روخوانی ابتدا .باشند کلمات این تشخیص به قادر و شوند آشنا بیشتر نشانه دو نای دارای کلمات

 دانش خود توسط هم و معلم توسط هم میتواند روخوانی این که شود خوانده درس روی از میبایست

 بعضی روخوانی حین در .شد خوانده رسا و بلند صدای با  بنده توسط  درس متن .گیرد انجام اموزان

 میخواستم انها از کردم می قطع را خواندن ناگهان که بودند توجه بی درس ومتن کتاب به اموزان دانش

 در که  خواستم آموزان دانش از .میکردم درس متن متوجه را انها طریق این از و بخوانند را متن ادامه

 و بزنند دست ست،ا رفته کار به ان در ح نشانه که رسند می جدیدی کلمات به وقتی درس روخوانی حین

 را  ...و حرکت حلزون، مثل (ح )ح نشانه دارای کلمات اموزان دانش .بکشند خط  کلمات آن دور یا

 نوشته دیگری رنگ با کلمات این در ح ح نشانه).نوشتم سیاه تخته روی را کلمات این بنده و کردند مطرح

 نشانه دارای کلمات گام این در موزانا دانش اکثر نتیجه در بود شده تدریس قبال درس این چون . (.شد

 نشانه دارای که  کلمات بعضی آنها از کمی ای عده البته  .کشیدند خط آنها دور و دادند تشخیص را (ح)

 آموزان دانش از بعد .شد داده تذکر آنها به که انداختند قلم از  کافی تمرکز عدم علت به را بودند (ح)

 دانش .بنویسند سیاه تخته روی کلمات آن و کنند بیان اند شیدهک خط آن دور که را کلماتی خواستم

 روی را کلمات این بنده و کردند مطرح را ... و حرکت حلزون، مثل (ح ح) نشانه دارای کلمات اموزان

 نیز احساس و صبح کلمات .(.شد نوشته دیگری رنگ با کلمات این در ح ح نشانه).نوشتم سیاه تخته

  بودند نکرده توجه کلمات این به قبل مرحله در اموزان دانش از ای عده که شد نبیا اموزان دانش توسط

 و (ح )ح نشانه مورد در گفتگو و بحث و سوال پرسیدن با بعد شدیم یادآور نیز انها به طریق این از که

 موزانآ دانش از. .کردم نشانه این  نوشتن نحوه و صدای متوجه را اموزان دانش نشانه این دارای کلمات

  دهد؟ می صدایی چه شده نوشته کلمات در رنگی نشانه : کردم سوال

 دهد؟ می صدایی چه و است مشترک شده نوشته کلمات تمام در ای نشانه هچ

 همانطور گفتم بنده سپس و (ح )ح صدای دادند پاسخ درستی به همگی  که قبیل این از دیگر یسواالت و

 می تلفظ چنین این نیز (ح ح) نشانه میکنیم گرم را انها و گیریممی دهان جلو خود دستان زمستان در که

 .شود

 نشانه این با سپس و نوشتند تخته روی را ح نشانه ابتدا و شدند اورده جلو به نیز اموز دانش ندچ

 و ببین )فعالیت سپس و (بگو و کن گوش )فعالیت که تا خواستم دانشآموزان بعداز .کشیدند نقاشی

 بنده توسط بگو و کن گوش فعالیت سواالت دهند انجام را است امده کتابشان 94 هصفح در که (بگو

 این سواالت چون .شد داده نیز بازخورد انها به و دادند پاسخ سواالت به اموزان دانش و شد خوانده
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 روی را ان از تصویری بنده بود ترس به نسبت ان واکنش و حرکت نحوه ، حلزون بدن مورد در فعالیت

 دانش به توضیحاتی حیوان این مورد در بود، شده مطرح کتاب متن در انچه به اشاره با و کشیدم هتخت

 هر نام اموزان دانش و شد نصب کالس دیوار روی بر  نیز بگو و ببین فعالیت تصاویر .دادم اموزان

 اطرهخ و داستان ذکر به تصاویر از یک هر مورد در داوطلب اموز دانش چند و گفتند را تصویر

 پاسخ سواالت به اموزان دانش و شد خوانده بنده توسط بگو و کن گوش فعالیت سواالت .پرداختند

 دانش خود کمک به آن کردن کامل شکل به جدولی طراحی با .شد داده نیز بازخورد انها به و دادند

 جدول .کنیم بندی وجمع مرور را درس هم و کنیم مقایسه هم با را  (ه )و (ح )نشانه دو هم اموزان

 کتاب در موجود کلمات و تخته روی شده نوشته کلمات با توجه با آموزان دانش  و شد رسم تخته روی

 متوجه که همانطور ها بچه گفتم و نوشتم تخته رو را نشانه دو هر بنده سپس .کردند تکمیل را جدول

 در صدا این یعنی .است متفاوت آنها نوشتاری های شکل اما دارند صدا یک نشانه دو هر اید شده

 ه - ه)صبح و در بعضی کلمات با شکل های  – حلزون مثل میشوند نوشته (ح-ح)شکل با کلمات بعضی

 بر را مباحث از مفهومی نقشه نیز پایان در و  .کوه-چشمه- مهتاب- اهو مثل شوند می نوشته- ه - ه (

 مدیریت فعالیت این انجام با ممعل حضور بدون را درسی ساعت یک اینکه از .کردم رسم تخته روی

 به نیز مباحث مرور فعالیت .دش بنده نفس اعتماد تقویت باعث موضوع همین و خوشحالم بسیار  کردم

 دانش کنترل در کمی خودم نظر به البته .دارم کامل رضایت شده اجرا فعالیت از و شد اجرا خوبی

 را مناسب های راهکار و کنم تریبیش تالش ان حل برای باید که داشتم ضعف کالس و اموزان

 و نداشتند حضور کالس در فعالیت این اجرای هنگام بنده راهنمای معلم اینکه به توجه با .برگزینم

 داشتند اموزان دانش از که ارزیابی با اما کنند، مشاهده را شده انجام فعالیت مستقیم طور به نتوانستند

 .نمودند خوشحالی ابراز و داشتند رضایت شده اجرا یتفعال از فعالیت این طرح نویس پیش بررسی و

 :است زیر شرح به فعالیت این در بازاندیشی و تامل قابل نکات

 مورد در بخواهیم اموزان دانش از و کرد اشاره کتاب تصاویر به میتوان فعالیت اول امگ یاجرا از قبل1-

 .بگویند شعر و خاطره ، داستان تصاویر

 ،(ح )ح-نشانه دارای کلمات کردن پیدا بر عالوه که خواست اموزان دانش از وانمیت فعالیت نیا در2-

 نحو به میتواند کار این که بکشند خط انها دور و کرده پیدا نیز را )ه - ه - ه - ه (نشانه  دارای کلمات

 .دهد تمییز آموزان دانش در را ها نشانه این دارای کلمات بهتری

 بیان های نمونه یعنی است تر جالب بسیار شود اجرا مفهوم دریافت روش به اگر فعالیت این سوم امگ -3

 .شوند بندی دسته مفهوم دریافت روش با شده
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  ثانویه دگذاریک

 وقت اینکه برای را طرح این بنده .داشتند حضور اولیا انجمن جلسه در پیروزمند خانم هک یروز

 با (ح-ح) را 19 درس نشانه تشخیص در زانآمو دانش از بعضی  همچنین و نشود تلف بیهوده کالس

 را 19 درس گرفتم تصمیم بنده .کردم اجرا کالس در شدند می اشتباه ارچد (ه-ه-ه-ه)14 درس نشانه

 درس متن سپس .کنند باز را 19 درس خواستم آموزان دانش از ابتدا .کنم تدریس کالس در دوباره

 به وقتی درس روخوانی حین در شد خواسته انشآموزاند از .شد خوانده رسا و بلند صدای با بنده توسط

 بعد .بکشند خط آن دور یا بزنند دست . است رفته کار به آن در ح نشانه که رسند می جدیدی کلمات

 دانش چند بعد .شد گفته آموزان دانش به را ح حرف تلفظ سپس .شد نوشته تخته در را تازه کلمات آن

 های فعالیت وسپس کشیدند نقاشی آن با و نوشتند تخته روی را ح هنشان و آمدند تخته جلوی به آموز

 تا کردم صدا را آموز دانش چند بودم شده نصب تخته روی ها فعالیت تصاویر که آنجا واز شد انجام کتاب

 آن آموزان دانش و شد کشیده تخته روی جدول آخر در .بپردازند خاطره و داستان ذکر به بارهتصاویر در

 حضور بدون را درسی ساعت یک اینکه از .شد کشیده نیز تخته روی مفهومی نقشه وبعد کردند تکمیل را

 بنده نفس اعتماد تقویت باعث موضوع همین و خوشحالم بسیار  کردم مدیریت فعالیت این انجام با معلم

 .شد
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 عاطفی عملکرد تقویت :پنجم تیفعال

 فعالیت از فییتعر

 قوانین رعایت و هانظمیبی به دادن سامان و سر چگونگی عاطفی، عملکردهای بهبود /تیتقو از منظور

 .است ...و دروغگویی ،عدم افسردگی کاهش اضطراب، و ترس کاهش کالس،

 مقدمه

 در را مدرسه و کالس انظباط و نظم که دارند وجود اموزانی دانش درس های کالس بیشتر در عتایطب

 و کنند نمی شرکت مدرسه و کالسی های فعالیت در و هستند رویی کم دچار یا ریخته هم به موارد برخی

 .هستند منزوی و گیر گوشه همیشه

 دانش بعضی که کردم می مشاهده کارورزی طول در گاها و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ما السک

 یا شوند می وارد کالس به هک هنگامی خصوص به ریزند می هم به را کالس انظباط و نظم کالس اموزان

 . ...و ورزش زنگ در یا و روند می خانه نماز به که مواقعی همچنین  شوند می خارج کالس از

 منفعل کالس در و میکردند عمل منزوی و رو کم گیر، گوشه بسیار که بودند کالس در نیز یافراد

 زیر شرح به فعالیتی کالس افراد از گروه دو این عملکرد بهبود منظور به گرفتم تصمیم بنده که بودند

  .کنم اجرا و طراحی

 

 

 عاطفی عملکردهای بهبود /تقویت برای فعالیت یطراح مراحل

 منزوی اموزان دانش در رویی، کم رفع همچنین و کلالس انظباط نظم تقویت :هدف نییتع

 کالس
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 عاطفی یعملکردها بهبود /تقویت برای یادگیری موقعیت اجرایی هایامگ  / مراحل

 :هاگام ابییارز اجرایی هایامگ

 تشخیص و یبررس •

 که اموزانی دانش باید گام نیا در

 را ندارند مناسبی عاطفی عملکرد

 با متناسب بتوان تا نموده مشخص

 عاطفی عملکرد تقویت به فرد هر مشکل

 .پرداخت  او

 اموزان ،دانش نظم یب اموزان دانش مثال

 زانامو دانش گیر، گوشه و رو کم

 درستی به هریک ...و پرخاشگر

 قرار گروه یک در و شوند داده تشخیص

 .گیرند

 لیستی شد انجام راهنما معلم با هک یمشورت با

 از دیگری لیست و نظم بی اموزان دانش از

 تهییه کالس منفعل و رو کم اموزان دانش

 .شد

 های ویژگی اساس بر بندی روهگ •

 مشترک

 متناسب را کالس افراد باید گام نیا در

 اول درگام و اند داشته که عملکردی با

 گروه یک در را است شده داده تشخیص

 افراد عملکرد عکس با متناسب نمادین

 هر افراد که طوری به داد قرار  گروه ان

 در عملکرد ان ال ایده نماینده گروه

 .شوند تعیین کالس

 گروه یک غالب در را نظم یب اموزان دانش

 .دادیم انها به نظم گروه منا و کردیم تعبیه

 نیز را منزوی و رو کم اموزان دانش نینچهم

 .دادیم قرار همکاری نام به گروهی در

 و خصوصیات با مطابق نیز کالس اعضای هیبق

 در راهنما معلم نظر با داشتند که هایی ویژگی

 داده قرار عدالت و محبت سالمت، های گروه

  .شدند

 گروه هر های مسئولیت توجیه و نییتب •

 وظایف ها گروه از یک هر به گام نیا در

 دقیقا که میشود داده هایی مسئولیت و

 می انجام انها که باشد عملکردی عکس

 مسولیت نظم گروه افراد به مثال .دادند

 با که شد خواسته نظم گروه از گام نیا در

 در را زیر های مسئولیت یکدیگر همکاری

 انها انجام در و بگیرند عهده به مدرسه و کالس

 .بکوشند

 صبحگاه در اموزان دانش منظم یبند صف-1
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 انها انجام برای که شود می داده هایی

 .باشند نظم برقراری مجری خود

 

 

 و ورود هنگام در انظباط و نظم برقراری-2

 نظم برقراری-3 کالس اموزان دانش خروج

-4 .ندارد حضور کالس در معلم که هنگامی

 کارهای و ورزش زنگ مهنگا در نظم برقراری

 و کالس تجهیزات و وسایل کنترل-5 تیمی

 خواسته نیز همکاری روهگ از انها بودن مرتب

   را زیر های مسئولیت ان اعضای که شد

 :دهند انجام هفته طول در و ردهک انتخاب

-3 سیاه تخته کردن اکپ-2 کچ اوردن-1

-4 کالس اموزان دانش بین برگه توزیع

 از ای سوره خواندن-5 گاهصبح مراسم برگزاری

 مورد در گزارش ارائه-5 کالس اغاز در قران

-6 کالس افراد دیگر برای درسی موضوعات

 زمینه در کالس ضعیف اموزان دانش به کمک

 و شد تبیین ها گروه برای وظایف نیا درسی

 گفته گروه دو این از بنده و معلم انتظارات

 .شد

 راهنما لممع توسط نیز دیگر های روهگ به البته

 .شد داده وظایفی

 

 نتایج ثبت و ها روهگ بر مستمر نظارت •

 از مستمر طور به باید مرحله نیا در

 بازدید ها گروه از یک هر اعضای فعالیت

 کردن برطرف و اجرا مورد در و شود

 بازخورد ، انها از مدرسه و معلم انتظارات

  .شود داده انها به هایی

 در هفته در وزر یک فقط بنده هک ییانجا از

 طور به نمیتوانستم پس داشتم حضور مدرسه

 نظارت ها گروه اعضای فعالیت بر مستمر

 خواستم راهنما معلم از نتیجه در باشم داشته

 ثبت را نتیجه و دهد انجام را کار این که

 .نمایند

 ارزیابی مورد را ها روهگ یخوب به راهنما معلم
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 را شده ثبت نکات بنده با هفته هر و میدادند

 .گذاشتند می میان در

 که بود این شده ثبت موارد از یکی مثال

 این از موارد برخی در نظم گروه اعضای

 های نظمی بی و کرده سواستفاده موقعیت

 به هستند مسئول انها که توجیه این با را خود

 انها به منظور این به که کنند می تحمیل بقیه

 .شد داده زمینه این در تذکراتی

  نتایج وتحلیل ابییرزا-5

 مرحله از امده دست به نتایج مرحله نیا در

 این انجام از قبل موجود وضعیت با را قبل

 شود مشخص تا کنیم می مقایسه فعالیت

 رخ اموزان دانش این عملکرد در تغییری

 بهبود انها عملکرد اگر ؟ نه یا است داده

 و گرفته قرار تشویق مورد افراد است یافته

 راهکاری است نشده حاصل ودیبهب اگر

 .شود انجام و انتخاب دیگر

 این اعضای مورد در گویی و گفت گام نیا در

 و گرفت انجام راهنما معلم و بنده بین گروه دو

 .شد تحلیل انها رفتار تغییر

 این طول در شد معلوم امده دست به جینتا از

 بودیم ان شاهد قبال که هایی نظمی بی مدت

 که افرادی همچنین و است شده کمتر بسیار

 اکنون بودند گیر گوشه و منفعل کالس در قبال

 فعالیت انجام برای و گذاشته کنار را رویی کم

 اشتیاق قبل به نسبت درسی و کالسی های

 .دهند می نشان بیشتری

 برای را فعالیتی چنین بنده نکهیا از راهنما معلم راهنما معلم نظر

 اجرا اموزان دانش زا گروه دو این عملکرد بهبود

 .نمودند خوشنودی و خوشحالی ابراز کردم

 در بندی گروه این اگر که بودند معتقد نینچهم

 توان می باشد داشته ادامه نیز تحصیلی سال طول

 به نیازی و کرد استفاده نیز ها درس دیگر در ان از

 صرفه بسیار وقت در و نیست مجدد بندی گروه

 .شود می جویی

 معلم نظرات به توجه با :(راهنما معلم و دانشجو بین )گفتگو و بحث و سؤاالت طرح با شییندبازا و تامل
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  همچنین و راهنما

 فعالیت اینگونه اجرای خصوص در است الزم شد دریافت فعالیت این اجرای حین در هک ییها خورد باز

 :شود تامل زیر نکات مورد در ها

 مورد دیگران توسط تا نزنیم بودن رو کم و بودن منظم نا برچسب انها به ها بچه بندی گروه امگهن در-1

 .نگیرند قرار سرزنش

 توجیه برای موقعیت این از شود می داده مسئولیتی اموزان دانش به وقتی که باشیم مراقب دیبا-2

  دیگر بر تحکم همچنین و خود عملکرد

 .نندکن استفاده اموزان دانش

 تقویت روند در تنبیه از استفاده عدم همچنین و صحیح ارهایک برای مثبت خورد باز و قیتشو-3

 است موثر بسیار اموزان دانش عاطفی عملکرد

 .شود توجه ان به باید هک

 

 موجب توانست حدودی تا ان اجرای چون دارم کامل رضایت شده اجرا فعالیت از پایان در :ارورزک نظر

 وا فعالیت به خصوص به و نظر مورد اموزان انشد نظمی با رابطه در عاطفی عملکرد بهبود و تقویت

 که هرچند بود ارزشمند بسیار بنده برای نظر این از که شود کالس منفعل و رو کم اموزان دانش داشتن

 .نبخشید تحقق کامل طور به را اهداف همه فعالیت این

 در باید و نیست ورمقد جلسه دو یا یک طول در هایی فعالیت چنین اجرای که است الزم نکته این رکذ

 این منظور همین به گیرد قرار ارزیابی مورد و ثبت ان نتایج مستمر طور به و شود انجام مکرر جلسات

 .گرفت انجام متوالی جلسه چندین در نیز فعالیت

 

 

   تییروا بحث

 رااج بهمن 12 مدرسه در شنبه سه روز اردیبهشت ام21 و 14 و 7و فروردین ام31  تاریخ در طرح نیا

 در را مدرسه و کالس انظباط و نظم که دارند وجود اموزانی دانش درس های کالس بیشتر در طبیعتا .شد

 و نمیکنند شرکت مدرسه و کالسی های فعالیت در و هستند رویی کم دچار یا ریخته هم به موارد برخی

 کارورزی طول در اهیگ و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ما کالس .هستند منزوی و گیر گوشه همیشه

 خصوص به ریزند می هم به را کالس انظباط و نظم کالس آموزان دانش بعضی که کردم می مشاهده

 می خانه نماز به که مواقعی همچنین  شوند می خارج کالس از یا شوند می وارد کالس به که هنگامی
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 عمل منزوی و رو کم گیر، هگوش بسیار که بودند کالس در نیز افرادی ...و ورزش زنگ در یا و روند

 افراد از گروه دو این عملکرد بهبود منظور به گرفتم تصمیم بنده که بودند منفعل کالس در و میکردند

 کنم اجرا و طراحی زیر شرح به فعالیتی کالس

 بتوانم تا نمودم مشخص را ندارند مناسبی عاطفی عملکرد که آموزانی دانش  ابتدا طرح این اجرای یبرا

 دانش نظم، بی آموزان دانش مثال .پرداخت  او عاطفی عملکرد تقویت به فرد هر مشکل با سبمتنا

 یک در و شوند داده تشخیص درستی به هریک ...و پرخاشگر آموزان دانش گیر، گوشه و رو کم اموزان

 ستلی و نظم بی آموزان دانش از لیستی شد انجام راهنما معلم با که مشورتی با .گیرند قرار گروه

 که عملکردی با متناسب را کالس افراد . شد تهییه کالس منفعل و رو کم آموزان دانش از دیگری

 آن افراد عملکرد عکس با متناسب نمادین گروه یک در را است شده داده تشخیص قبال و اند داشته

 دانش .شوند تعیین کالس در عملکرد آن ال ایده نماینده گروه هر افراد که طوری به دادم قرار  گروه

 اموزان دانش همچنین .دادیم انها به نظم گروه نام و کردیم تعبیه گروه یک غالب در را نظم بی آموزان

 با مطابق نیز کالس اعضای بقیه .دادیم قرار همکاری نام به گروهی در نیز را منزوی و رو کم

 قرار عدالت و محبت مت،سال های گروه در راهنما معلم نظر با داشتند که هایی ویژگی و خصوصیات

 عملکردی عکس دقیقا که میشود داده هایی مسئولیت و وظایف ها گروه از یک هر به و .شدند داده

 انها انجام برای که شود می داده هایی مسولیت نظم گروه افراد به مثال .دادند می انجام انها که باشد

 مسئولیت یکدیگر همکاری با که شد استهخو نظم گروه از گام این در .باشند نظم برقراری مجری خود

 .بکوشند انها انجام در و بگیرند عهده به مدرسه و کالس در را زیر های

 دانش خروج و ورود هنگام در انظباط و نظم برقراری-2 صبحگاه در اموزان دانش منظم یبند صف-1

 زنگ هنگام در نظم ریبرقرا-4 .ندارد حضور کالس در معلم که هنگامی نظم برقراری-3 کالس اموزان

 انها بودن مرتب و کالس تجهیزات و وسایل کنترل-5 تیمی کارهای و ورزش

 

 هفته طول در و کرده انتخاب  را زیر های مسئولیت ان اعضای که شد خواسته نیز همکاری روهگ از

 زاریبرگ-4 کالس آموزان دانش بین برگه توزیع-3 سیاه تخته کردن پاک-2 کچ آوردن-1 :دهند انجام

 درسی موضوعات مورد در گزارش ارائه-5 کالس آغاز در قران از ای سوره خواندن-5 صبحگاه مراسم

 گروه برای وظایف این .درسی زمینه در کالس ضعیف آموزان دانش به کمک-6 کالس افراد دیگر برای

 توسط نیز یگرد های گروه به البته .شد گفته گروه دو این از بنده و معلم انتظارات و شد تبیین ها

 پس داشتم حضور مدرسه در هفته در روز یک فقط بنده که آنجایی از .شد داده وظایفی راهنما معلم
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 راهنما معلم از نتیجه در باشم داشته نظارت ها گروه اعضای فعالیت بر مستمر طور به نمیتوانستم

 مورد را ها گروه خوبی به راهنما معلم .نمایند ثبت را نتیجه و دهد انجام را کار این که خواستم

 شده ثبت موارد از یکی مثال .میگذاشتند میان در را شده ثبت نکات بنده با هفته هر و میدادند ارزیابی

 را خود های نظمی بی و کرده سواستفاده موقعیت این از موارد برخی در نظم گروه اعضای که بود این

 این در تذکراتی انها به منظور این به که کنند می تحمیل بقیه به هستند مسئول انها که توجیه این با

 انجام از قبل موجود وضعیت با را قبل مرحله از امده دست به نتایج آخر مرحله  در .شد داده زمینه

 نه یا است داده رخ اموزان دانش این عملکرد در تغییری شود مشخص تا کنیم می مقایسه فعالیت این

 است نشده حاصل بهبودی اگر و گرفته قرار تشویق مورد افراد است یافته بهبود انها عملکرد اگر ؟

 معلم و بنده بین گروه دو این اعضای مورد در گویی و گفت .میشود انجام و انتخاب دیگر راهکاری

 برای را فعالیتی چنین بنده اینکه از راهنما معلم .شد تحلیل انها رفتار تغییر و گرفت انجام راهنما

 همچنین .نمودند خوشنودی و خوشحالی ابراز کردم اجرا اموزان دانش از گروه دو ینا عملکرد بهبود

 در آن از توان می باشد داشته ادامه نیز تحصیلی سال طول در بندی گروه این اگر که بودند معتقد

 می جویی صرفه بسیار وقت در و نیست مجدد بندی گروه به نیازی و کرد استفاده نیز ها درس دیگر

 بودیم آن شاهد قبال که هایی نظمی بی مدت این طول در شد معلوم آمده دست به نتایج از .شود

 رویی کم اکنون بودند گیر گوشه و منفعل کالس در قبال که افرادی همچنین و است شده کمتر بسیار

 می نشان بیشتری اشتیاق قبل به نسبت درسی و کالسی های فعالیت انجام برای و گذاشته کنار را

 .ندده

 بندی گروه هنگام در-1 :شود تامل زیر نکات مورد در ها فعالیت اینگونه یاجرا خصوص در است الزم

 .نگیرند قرار سرزنش مورد دیگران توسط تا نزنیم بودن رو کم و بودن منظم نا برچسب انها به ها بچه

 توجیه برای وقعیتم این از شود می داده مسئولیتی اموزان دانش به وقتی که باشیم مراقب دیبا-2

 .نکنند استفاده اموزان دانش دیگر بر تحکم همچنین و خود عملکرد

 تقویت روند در تنبیه از استفاده عدم همچنین و صحیح کارهای برای مثبت خورد باز و قیتشو-3

 شده اجرا فعالیت از پایان در .شود توجه ان به باید که است موثر بسیار اموزان دانش عاطفی عملکرد

 با رابطه در عاطفی عملکرد بهبود و تقویت موجب توانست حدودی تا ان اجرای چون دارم کامل ایترض

 کالس منفعل و رو کم آموزان دانش داشتن وا فعالیت به خصوص به و نظر مورد آموزان دانش نظمی

 کامل ورط به را اهداف همه فعالیت این که هرچند بود ارزشمند بسیار بنده برای نظر این از که شود

 مقدور جلسه دو یا یک طول در هایی فعالیت چنین اجرای که است الزم نکته این ذکر .نبخشید تحقق
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 به گیرد قرار ارزیابی مورد و ثبت آن نتایج مستمر طور به و شود انجام مکرر جلسات در باید و نیست

 .گرفت انجام متوالی جلسه چندین در نیز فعالیت این منظور همین

 

 

 

 اولیه دگذاریک

 اجرا بهمن 12 مدرسه در شنبه سه روزهای اردیبهشت ام21و 14 و 7 و فروردین 31 تاریخ در طرح نیا

 در را مدرسه و کالس انظباط و نظم که دارند وجود آموزانی دانش درس های کالس بیشتر در طبیعتا .شد

 و نمیکنند شرکت مدرسه و کالسی ایه فعالیت در و هستند رویی کم دچار یا ریخته هم به موارد برخی

 کارورزی طول در گاهی و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ما کالس .هستند منزوی و گیر گوشه همیشه

 خصوص به ریزند می هم به را کالس انظباط و نظم کالس آموزان دانش بعضی که کردم می مشاهده

 می خانه نماز به که مواقعی همچنین  شوند می خارج کالس از یا شوند می وارد کالس به که هنگامی

 عمل منزوی و رو کم گیر، گوشه بسیار که بودند کالس در نیز افرادی ...و ورزش زنگ در یا و روند

 افراد از گروه دو این عملکرد بهبود منظور به گرفتم تصمیم بنده که بودند منفعل کالس در و میکردند

  کنم ااجر و طراحی زیر شرح به فعالیتی کالس

 بتوانم تا نمودم مشخص را ندارند مناسبی عاطفی عملکرد که آموزانی دانش  ابتدا طرح این اجرای یبرا

 دانش ،نظم بی آموزان دانش مثال .پرداخت  او عاطفی عملکرد تقویت به فرد هر مشکل با متناسب

 یک در و شوند داده تشخیص درستی به هریک ...و رخاشگرپ آموزان دانش ،گیر گوشه و رو کم اموزان

 لیست و نظم بی آموزان دانش از لیستی شد انجام راهنما معلم با که مشورتی با .گیرند قرار گروه

 که عملکردی با متناسب را کالس افراد  .شد تهییه کالس منفعل و رو کم آموزان دانش از دیگری

 آن افراد عملکرد عکس با متناسب نمادین گروه یک در را است شده داده تشخیص قبال و اند داشته

 دانش .شوند تعیین کالس در عملکرد آن ال ایده نماینده گروه هر افراد که طوری به دادم قرار  گروه

 اموزان دانش همچنین .دادیم انها به نظم گروه نام و کردیم تعبیه گروه یک غالب در را نظم بی آموزان

 با مطابق نیز کالس اعضای بقیه .دادیم ارقر همکاری نام به گروهی در نیز را منزوی و رو کم

 قرار عدالت و محبت سالمت، های گروه در راهنما معلم نظر با داشتند که هایی ویژگی و خصوصیات

 عملکردی عکس دقیقا که میشود داده هایی مسئولیت و وظایف ها گروه از یک هر به و .شدند داده

 انها انجام برای که شود می داده هایی مسولیت نظم روهگ افراد به مثال .دادند می انجام انها که باشد
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 مسئولیت یکدیگر همکاری با که شد خواسته نظم گروه از گام این در .باشند نظم برقراری مجری خود

 .بکوشند آنها انجام در و بگیرند عهده به مدرسه و کالس در را زیر های

 دانش خروج و ورود هنگام در انظباط و نظم برقراری 2-صبحگاه در اموزان دانش منظم یبند صف1-

 زنگ هنگام در نظم برقراری .4-ندارد حضور کالس در معلم که هنگامی نظم برقراری 3-کالس اموزان

 انها بودن مرتب و کالس تجهیزات و وسایل کنترل 5-تیمی کارهای و ورزش

 

 هفته طول در و کرده بانتخا  را زیر های مسئولیت ان اعضای که شد خواسته نیز همکاری روهگ از

 برگزاری 4-کالس آموزان دانش بین برگه توزیع 3-سیاه تخته کردن پاک 2-کچ آوردن :1-دهند انجام

 درسی موضوعات مورد در گزارش ارائه 5-کالس آغاز در قران از ای سوره خواندن 5-صبحگاه مراسم

 گروه برای وظایف این .درسی زمینه در کالس ضعیف آموزان دانش به کمک 6-کالس افراد دیگر برای

 توسط نیز دیگر های گروه به البته .شد گفته گروه دو این از بنده و معلم انتظارات و شد تبیین ها

 پس داشتم حضور مدرسه در هفته در روز یک فقط بنده که آنجایی از .شد داده وظایفی راهنما معلم

 راهنما معلم از نتیجه در باشم داشته رتنظا ها گروه اعضای فعالیت بر مستمر طور به نمیتوانستم

 مورد را ها گروه خوبی به راهنما معلم .نمایند ثبت را نتیجه و دهد انجام را کار این که خواستم

 شده ثبت موارد از یکی مثال .میگذاشتند میان در را شده ثبت نکات بنده با هفته هر و میدادند ارزیابی

 را خود های نظمی بی و کرده سواستفاده موقعیت این از موارد برخی در نظم گروه اعضای که بود این

 این در تذکراتی انها به منظور این به که کنند می تحمیل بقیه به هستند مسئول انها که توجیه این با

 انجام از قبل موجود وضعیت با را قبل مرحله از امده دست به تایجن آخر مرحله  در .شد داده زمینه

 نه یا است داده رخ اموزان دانش این عملکرد در تغییری شود مشخص تا کنیم می یسهمقا فعالیت این

 است نشده حاصل بهبودی اگر و گرفته قرار تشویق مورد افراد است یافته بهبود انها عملکرد اگر ؟

 معلم و بنده بین گروه دو این اعضای مورد در گویی و گفت .میشود انجام و انتخاب دیگر راهکاری

 برای را فعالیتی چنین بنده اینکه از راهنما معلم .شد تحلیل انها رفتار تغییر و گرفت انجام ماراهن

 همچنین .نمودند خوشنودی و خوشحالی ابراز کردم اجرا اموزان دانش از گروه دو این عملکرد بهبود

 در آن از انتو می باشد داشته ادامه نیز تحصیلی سال طول در بندی گروه این اگر که بودند معتقد

 می جویی صرفه بسیار وقت در و نیست مجدد بندی گروه به نیازی و کرد استفاده نیز ها درس دیگر

 بودیم آن شاهد قبال که هایی نظمی بی مدت این طول در شد معلوم آمده دست به نتایج از .شود

 رویی کم اکنون دبودن گیر گوشه و منفعل کالس در قبال که افرادی همچنین و است شده کمتر بسیار
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 می نشان بیشتری اشتیاق قبل به نسبت درسی و کالسی های فعالیت انجام برای و گذاشته کنار را

 .دهند

  :شود تامل زیر نکات مورد در ها فعالیت اینگونه یاجرا خصوص در است الزم

 مورد دیگران سطتو تا نزنیم بودن رو کم و بودن منظم نا برچسب انها به ها بچه بندی گروه هنگام در1-

 .نگیرند قرار سرزنش

 توجیه برای موقعیت این از شود می داده مسئولیتی آموزان دانش به وقتی که باشیم مراقب دیبا-2

 .نکنند استفاده اموزان دانش دیگر بر تحکم همچنین و خود عملکرد

 تقویت روند در تنبیه از استفاده عدم همچنین و صحیح کارهای برای مثبت خورد باز و قیتشو3-

  .شود توجه ان به باید که است موثر بسیار اموزان دانش عاطفی عملکرد

 و تقویت موجب توانست حدودی تا آن اجرای چون دارم کامل رضایت شده اجرا فعالیت از ایانپ در بنده

 شدان داشتن وا فعالیت به خصوص به و نظر مورد آموزان دانش نظمی با رابطه در عاطفی عملکرد بهبود

 فعالیت این که هرچند بود ارزشمند بسیار بنده برای نظر این از که شود کالس منفعل و رو کم آموزان

 در هایی فعالیت چنین اجرای که است الزم نکته این ذکر .نبخشید تحقق کامل طور به را اهداف همه

 و ثبت آن نتایج رمستم طور به و شود انجام مکرر جلسات در باید و نیست مقدور جلسه دو یا یک طول

 .گرفت انجام متوالی جلسه چندین در نیز فعالیت این منظور همین به گیرد قرار ارزیابی مورد

  

 ثانویه دگذاریک

 رویی کم دچار را آموزانی دانش طرح این در .شد اجرا بهن12 مدرسه در جلسه چهار طی در طرح نیا

 را زدند می بهم را کالس انضباط و نظم  که آنهایی و کردند نمی شرکت کالسی های فعایت در و بودند

 آن یعنی .کردیم تدوین گروهی فعالیت کالس زننده هم به آموزان دانش رفتار بهبود برای .کردیم مشخص

 گروه از یک هر به و دادیم قرار گروه یک در را داشتند یکسانی عاطفی عملکرد را آموزانی دانش از دسته

 و نظم گروه در نظم بی آموزان دانش مثال .شد داده آنها نامناسب یعاطف عملکرد برعکس را نامی ها

 منوال بدین هم دیگر های گروه و دادیم قرار همکاری نام به گروهی در را خجالتی و کمرو آموزان دانش

 منوال بدین طرح این .دادیم هایی مسئولیت نامشان با متناسب ها گروه از هریک به و .شدند نامگذاری

 یادداشت را تغییرات و داشتم نظارت گروها فعالیت بر بودم مدرسه در من که روزهایی در تداش ادامه

 تغییرات .داشتند نظارت گروها فعالیت بر پیروزمند خانم نمیرفتم مدرسه به من که روزهایی در و میکردم

 آن شاهد قبال را هایی نظمی بی شدم متوجه کارورزی پایانی روزهای در .گذاشتند می درمیان من با را
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 برای اکنون .بودند منفعل و گیر گوشه کالس در قبال که افرادی همچنین و است شده کمتر بسیار بودیم

 آنها عملکرد که آموزانی دانش طرح پایان در .دهند می نشان بیشتری اشتیاق کالسی های فعالیت انجام

 ابراز فعالیت این اجرای از ..................خانم .گرفتند قرار تشویق مورد بود، یافته بهبود قبل به نسبت

 .نمودند خوشحالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گیری جهینت

 و هنگام قبل، که تصمیماتی گذارد اثرمی بریادگیری که هست ای حرفه تصمیمات دائمی جریان)سیتدر

 و موثر تجربیات تصمیمات این بودن درست پشتیبان که (گیرد می صورت اموزان دانش با تعامل از بعد

 .باشد می تحصیل دردوره علمانم دانش
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 در خود های درکالس چه تابتوانندازان بوده معلمان دانش خودارزیابی برای بستری4و3ارورزیک یها دوره

 در اجرا به یعمل صورت به را 2و1 کارورزی در خود مشاهدات و بودند آموخته تئوری صورت به دانشگاه

 ازکارورزی دوره این که باشد درس درکالس معلم وانعن به تدریسشان دوران برای تجربهای تا بیاورند

 تعامل و دانشجومعلمان خود توسط یادگیری های فعالیت انواع انجام با دانشجومعلمان مهارت تا شد باعث

 تعامل و یادگیری مختلف های زمینه در هایی فعالیت انجام با نیز بنده .شود تقویت اموزان دانش با بیشتر

 ..................... خانم محترم راهنمای معلم و................. اقای جناب گرامی استاد راهنمایی اب و اموزان دانش با

 درس کالس در معلم عنوان به شغلیام اینده در شااهلل ان که کنم کسب را ارزشمندی تجربیات توانستم

 از امانتداری الیق تا دار ارزانی من بر مهم وظیفهی این انجام برای را الزم توانایی تو خداوندا .باشم اثرگذار

 .باشم پاک خاک این سرمایههای

 آموز دانش  وضعیت شدن بهتر برای شنهاددهاییپی

 .آموز ودانش معلم بین بیشتر ارتباط یبرقرار ـ1

 .وانضباطی آموزشی های هدف تحقق برای خانه و مدرسه بین متقابل روابط جادیا ـ2

 .یانفراد ازآموزش استفاده ـ3

 .درس کالس در معلم توسط فردی های تفاوت تیرعا ـ4

 .شخصی های هدف با درسی های هدف پیوند برای آموز دانش به بیشتر یوآزاد استقالل دادن ـ5

 .یادگیری میزان ارزشیابی برای آموز دانش خودسنجی و یخودتحول ـ6

 .مطالعه در مهارت ایجاد و مستمر مطالعه به عادت ـ7

 .نفس به اعتماد باالبردن برای وزآم دانش به  کالس در تیمسئول دادن ـ8

 .کنند ایجاد فعالیت زهگیان آموزان دانش در معلمان ـ9

 

  بهمن 12 مدرسه در .......................... 2 ارورزیک برنامه

 یادگیری فعالیت یطراح نام  فعالیت طهیح  یطراح نوع خیتار روز
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 دانش درگیری برای فعالیت یطراح السیک تیکمشار نیفرورد 17 شنبه سه

 زانآمو

 بدفهمی رفع برای فعالیت یطراح  روهیگ تیکمشار نیفرورد 31 شنبه سه

 دانشآموزان

 مرورمباحث برای فعالیت یطراح روهیگ تیکمشار نیفرورد 24 شنبه سه

 و نیفرورد 31 شنبه سه

 21 14 و7

  اردیبهشت

 ولی روهیگ تیکمشار

 برای اجرا

 کالس

 عملکرد تقویت برای فعالیت یطراح

  آموزان دانش عاطفی
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 .نووین
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