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 ابزار مورد نیاز ،دفتروایت برد،مدادکتاب درسی،ویدیو پروژکتور،تخته 
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فعالیت های 

 مقدماتی

معلم قبل از ورود به کالس همه ی موارد را چک کرده و از وجود و سالمت آنها 

کالس می شود  اطمینان خاطر پیدا کند.معلم در زده و با ظاهری آراسته وارد

.سپس با دانش آموزان سالم و احوال پرسی میکند .بعد از آن به سراغ حضور و 

غیاب می رود .دانش آموزانی که غایب بودها ند را عالمت زده و جویای حال 

 آنها می شود.از دانش آموزان میخواهد تا مطالب را به غائبین هم برسانند.

و میگوید امروز میخواهیم ورد آتومن پول از جیبش در می  311علم سپس م

این مقدار پول را بین شما داش آموزان تقسیم کنیم به هر نفرتان چقدر 

 میرسد؟

4 

 ارزشیابی تشخیصی

به  5را بر  3240و  0بر 401معلم از دانش آموزان میخواهد جواب تقسیم ها 

دست آورند و جواب های خود را با دیگران مقایسه و بحث و گفت و گو 

کنند.معلم به عنوان تسهیل گر در بین دانش آموزان راه می رود و فرایند حل 

اساس گروه آنها را از نزدیک مشاهده می کند طبیعی است دانش آموزان بر 

بندی های قبلی یا در قالب میز های دو نفره با هم به بحث و گفت و گو می 

پردازند .سپس معلم یکی از دانش آموزان را که در انجام این فرایند مشکالت 

نسبی داشته را به پای تخته آورده و از او می خواهد تقسیم ها را انجام دهد و 

ود او یا نطرات دیگران انجام می فرایند مشکل یابی را به کمک حدسیات خ

 دهد.
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 54 دانش آموزاحتمالی فعالیت های  معلم احتمالی فعالیت های ارائه تدریس
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 معلم احوال پرسی میکند .1 

معلم سواالت مبحث قبلی را بیان و از دانش 2
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معلم شروع به تدریس میکند و مطالب را با پاور 5

 برای دانش آموزان بیان میکند .

معلم پس از توضیح مختصری درباره ی مفهوم 6

کلی از دانش آموزان میخواهد پاسخ احتمالی خود 

 را بیان کنند

میخواهد دانش آموزان حاال خود محاسبه  معلم0

 کنند 

معلم اشکاالت را برطرف و نمونه هایی را حل 8

 میکند

معلم سپس فیلم آموزشی را اجرا میکند و در 9

 جاهایی مکث میکند

معلم مثالی سخت تر به دانش آموزان داده و از 11

 آنها میخواهد حل کنند

 دانش آموزان جواب معلم را می دهند. "1

دانش آموزان سواالت را نوشته و شروع به "2

 حل آنها و مشورت با یکدیگر می کنند.

دانش آموزان کتاب و دفتر و مداد خود را "3

 آماده می کنند.
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 گوش کرده و جواب سواالت وی را می دهند.

 دانش آموزان با دقت گوش می دهند"5

بیان میکنند و دانش آموزان پاسخ هایشان را "6

 حدس می زنند.

دانش آموزان شروع به محاسبه روی دفتر "0

 میکنند.

دانش آموزان هر کجا نفهمیدن از معلم می "8

 خواهند توضیح دهد

با دقت نگاه کرده و در بین  نظرات خود را "9

 اعالم می کنند .

 دانش اموزان شروع به محاسبه میکنند ."11

 ارزشیابی پایانی

 

آنهها را معلم تعدادی تقسیم را روی تخته نوشته و از دانش آموزان می خواهد 

روی برگه ای به دو روش فرایندی و چکشی تکنیکی حل کنند .سپس اسامی 

خود را روی برگه ها نوشته و معلم جمع میکند .حاال معلم دوباره برگه ها را به 

کرده و از آنها میخواهد اشکاالت  صورت رندم بین دانش آموزان پخش

انشان را با مداد قرمز مشخص کنند و نام مصحح را هم بنویسند سپس دوست

معلم برگه ها را جمع کرده و در خانه خود تصحیح می کند و به راحتی به 

 مشکالت دانش آموزان پی می برد.
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 تعیین تکلیف

 

را برای  01کالس صفحه ی معلم از دانش آموزان می خواهد تمرین  و کار در 

 جلسه بعد حل کنند .

همچنین مثال هایی را در خانه نوشته و به همراه جواب آنها را با خود به 

 مدرسه بیاورند .

از دانش آموزان میخواهد تا در کار تقسیم کردن ها و حساب وکتاب های 
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،و نتیجه را با خود به کالس  مخارج خانه به بزرگتر های خود کمک کنند

 یاورند.ب


