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 تقدیم

. میموزایب تا ینهاد انوجودم در را آموختن دوباره شوق که مییگو یم سپاس را تو! بارالها

 . میبردار گام تو یرضا ریمس در تنها دانش نیا از تا کن مان یاری

 ییناتوا میرسان یم انیپا به را درس پژوهی نیا تو چون ییخدا مهربان یاری به که اکنون

 بجا ار یقدردان و تشکر کمال نمودند ی ماناری ریمس نیا در که یزانیعز همه از تا ده مان

 . میآور

 د.واقع شو ر ثمراین درس پژوهی را به همکاران آموزش ابتدایی تقدیم می نماییم. امیدواریم که مثم
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 تقدیر و تشکر

 زالل که بودند ما همراه قیشف یدوستان ریمس نیا در و میکرد تجربه را بزس یشیرو دیاسات تک تک محضر در

 . کرد ماندگار را سبز ریمس نیا خاطرات وجودشان

 . میسپاسگزارکه در تدوین این درس پژوهی به ما یاری رساندند صمیمانه   زانیعز همه از
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 33....................................................................................................................................................... مآخذ و منابع فهرست

 

 چکیده 

تواند بماید تا وشن نآدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه ر

ت وهبتی اسلوم مشتغال به نشر و پژوهش در عبه افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان ا

 ین جماعتاردوش ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را ب

 قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.

 kenkyu. است شده تشکيل پژوهش يا همطالع بمعني jugyokenkyu  ژاپني واژه برگردان پژوهي درس

 .  است Lesson study پژوهي درس انگليسي معادل.  است پژوهش يا مطالعه بمعناي jugyo و درس بمعني

 و بيا اي حرفه معلم يك بعنوان.  است تدريس عمل پيرامون جمعي پژوهش و مطالعه ساده زبان به پژوهي درس

 با بلکه تنهايي، به نه بار اين اما.  دارد وجود تدريس براي هتريب روش حتما! کن تامل خود تدريس روش در

 و موجود شرايط قدن با هم با ، دهيد قرار آزمون و مطالعه مورد را خود روش ، رشته  هم معلمان از گروه يك

 نتايج ، دکني پژوهش ممکن روش بهترين شناخت جهت در ، نماييد مساله طرح موجود وضع به نيل جهت در

 در دوباره و صالحا را طرح ، کنيد نقد را آزمايش نتيجه ، بيازماييد طبيعي بصورت و درس کالس در را شپژوه

 .  دهيد قرار ديگران اختيار در و منتشر را خود پژوهش نتايج ، نماييد اجرا را آن ديگر کالس يك

 را شما و شماست يا حرفه تمرمس  توسعه پايه که روشي ايد نهاده پژوهي درس مسير در گام شما ترتيب اين به

 ! دارد مي وا حرکت به فکور و اي حرفه معلم يك مسير در
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ند و ا گردآشن کامل درسدر اين درس پژوهي سعي بر اين است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهيم 

 مشکالت و معايب تدريس در اين باره برطرف گردد.
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 : مقدمه

 آن عمده دفه که باشد يم معلمان يا حرفه ي توسعه از يا هياول لشک يپژوه درسهمانطور که مي دانيم 

 گروه.اموزنديب يتر ثرمو ي وهيش به را مطالب بتوانند آموزان دانش که يا گونه به باشد يم سيتدر مستمر بهبود

 يمشارکت رسد طرح. دينما اصالح نهيبه وهيش به و يبررس و نقد را خود درس طرح کند يم تالش پژوه درس

 دانش دنيهمف و يريادگي ست،ين مهم کتاب کردن تمام پژوه درس معلم يبرا. باشد يم معلمان تيموفق مزر

 زين رندهيادگي کهبل نباشند اددهندهي صرفا کالس در که دهد يم ادي معلمان به يپژوه درس. است مهم آموزان

 بهتر رسد طرح هيته. درس كي ديتول نه است معلمان يريادگي يپژوه درس تيموفق در سنجش مالک.باشند

 .آن هياول هدف ند اما. است نديفرآ يثانو و يجانب جهينت

 ،يکار نينچ يبرا جا ترين-بخش اثر بخشيد، بهبود را آموزش خواهيد-يم اگر است ساده يپژوه درس منطق

 در تحقيق نتايج کاربرد يچگونگ ي-مسئله کنيد، شروع ها-درس با را کار اين شما اگر. است درس کالس

 از يکي يپژوه درس .است اهميت اول ي-درجه در درس کالس بهبود اينجا در.شود يم ناپديد درس کالس

 نيمعلم.  است يسنت يروشها و ها وهيش گذاشتن کنار و سيتدر نينو يها وهيش به يابيدست و ارتقا يراهها

 سيتدر نينو يوهاالگ ي جشنوارهدر شرکت با بتوانند بلکه تا کنند يم تالش که است يسال چند ييابتدا مقطع

 . باشند کرده يمکک کشور ساز ندهيآ رکن نيمهمتر عنوان به کشور تيترب و تعلم نظام به راستا نيا در يخدمت

 ، درس طرح مانه اي يآموزش منظم يطراح ، اول:  ميا پرداخته مبحث سه به ينظر و يعلم يمبان قسمت در ما

 . تيوترب ميتعل ي گانه سه  ي؛هدفها سوم ، سيتدر ي؛روشها دوم
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 بیان مسئله

 درس نیا.تاس شده اجرا..... شهرستان .... مدرسه در   یپژوه درس نوع از یفیک صورت به حاضر پژوهش

 .رآمدد اجرا به مذکور موضوع با یفرهنگ همکاران از نفر 7 مشارکت با و یگروه صورت به یپژوهش

 هم و شودیم یمتفاوت یهاوهیش از استفاده ازمندین ییابتدا یهاهیپا در کودکان آموزش مسأله که جا آن از

 و( … و هیفرض یبررس کردن، ینیبشیپ کردن، مشاهده) هامهارت از یامجموعه از یدرس یمحتوا و نیچن

 فهم و شهودم جینتا به معطوف یعقالن کنش بروز به را کودکان تینها در که شودیم یسازمانده معلومات

 چگونه ام که بود نیا حوزه نیا در گروه یرو شیپ یهاچالش لذا. دهدیم سوق هاارزش و اهدانش قیعم

 به ستهیشا یصورت به را درس تیاهم و کرده عمل موثر صورت به مرتبط دروس سیتدر در میتوانیم

 سیتدر کالس در ویرسنا تاًینها آن، ینیبازب و( ویسنار) هیاول درس طرح یاجرا از پس. میبفهمان آموزاندانش

 .شد گذاشته لیتحل و نقد و مشاهده به گروه یاعضا توسط و

 ای حرفه معلم یک بعنوان.  است تدریس عمل پیرامون جمعی پژوهش و مطالعه ساده زبان به پژوهی درس

 .  دارد وجود تدریس برای بهتری روش حتما! کن تامل خود تدریس روش در و بیا

 قرار آزمون و العهمط مورد را خود روش ، رشته  هم معلمان از گروه یک با بلکه تنهایی، به نه بار این اما

 شناخت هتج در ، نمایید مساله طرح موجود وضع به نیل جهت در و موجود شرایط نقد با هم با ، دهید

 نتیجه ، بیازمایید طبیعی بصورت و درس کالس در را پژوهش نتایج ، کنید پژوهش ممکن روش بهترین

 را خود پژوهش ایجنت ، نمایید اجرا را آن دیگر کالس یک در دوباره و اصالح را طرح ، کنید نقد را آزمایش

 پایه که روشی اید نهاده پژوهی درس مسیر در گام شما ترتیب این به.  دهید قرار دیگران اختیار در و منتشر

 ! اردد می وا حرکت هب فکور و ای حرفه معلم یک مسیر در را شما و شماست ای حرفه مستمر  توسعه
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 و یهایدشوار به توجه با.است پرورش و آموزش سطح در خاص و جالب اقدامات از یکی یپژوه درس

 از دهاستفا و همکاران یهمه مشارکت و یهمکار دارد وجود آموزش و سیتدر راه سر در که یمشکالت

 .باشدیم مدارس سطح در گرفته صورت اقدامات نیبهتر از یکی گریهمد یهاشهیاند

 ییایمیش راتییتغ یدرباره که میگرفت میتصم همکاران یهمه درس، بهبود و یپژوه درس نقش به توجه با

 یبهتر یهاروش تا میکرد همت و میبپرداز پژوهش به هم با شودیم اتالق یمهم یمسئله که یکیزیف و

گیری گروهی وهشی که بر چرخه یاددرس پژوهی  فرایندی است پژ.میآور دست به آموزاندانش با کار یبرا

ژوهی کار با عمل بازاندیشی و بازبینی یافته ها استوار است. در درس پ –مداوم  –مشارکتی  –کیفی  –

س درس ار کالمسئله شروع می شود. اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثر بخش ترین جا برای این ک

 یا رفهح ی توسعه از یا هیاول شکل یپژوه درساست. است و بهبود در کالس درس در درجه اول اهمیّت

 بتوانند آموزان دانش که یا گونه به باشد یم سیتدر مستمر بهبود آن عمده هدف که باشد یم معلمان

 به و یبررس و نقد را خود درس طرح کند یم تالش پژوه درس گروه.اموزندیب یتر موثر ی وهیش به را مطالب

 تمام ژوهپ درس معلم یبرا. باشد یم معلمان تیموفق رمز یمشارکت درس طرح. دینما اصالح نهیبه وهیش

 دهد یم ادی معلمان به یپژوه درس. است مهم آموزان دانش دنیفهم و یریادگی ست،ین مهم کتاب کردن

 .باشند زین رندهیادگی بلکه نباشند اددهندهی صرفا کالس در که

 تربه درس طرح هیته. درس کی دیتول نه است انمعلم یریادگی یپژوه درس تیموفق در سنجش مالک

 .آن هیاول هدف ند اما. است ندیفرآ یثانو و یجانب جهینت

 نینچ یبرا جا ترین-بخش اثر بخشید، بهبود را آموزش خواهید-یم اگر است ساده یپژوه درس منطق

 نتایج کاربرد یچگونگ ی-مسئله کنید، شروع ها-درس با را کار این شما اگر. است درس کالس ،یکار

 .است اهمیت اول ی-درجه در درس کالس بهبود اینجا در.شود یم ناپدید درس کالس در تحقیق
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 : تبین ضرورت و اهمیت موضوع

اغلب  يي دربررسي ويژگي هاي نظام آموزش و پرورش کشورهاي مختلف نشان مي دهد که آموزش دوره ابتدا

سي انون اساقل در طع تحصيلي به شمار مي رود به همين دليآنها از اهميت خاص برخوردار است و مهم ترين مق

دکان مه کوهو قوانين آموزشي همگاني که شامل آموزش و پرورش دوره ابتدايي نيز هست، حق برخورداري 

وزش و ره آمبراي پرورش کامل استعدادهايشان در اغلب ممالك شناخته شده است امروزه ضرورت و نقش دو

 کان براين کودمهارت ها و قابليت ها شناختي به طور عام و آموزش و آماده کرد پرورش را فقط در توسعه

ين حول آغازونه تورود به مدارج تحصيلي باالتر خالصه نمي کنند بلکه آن را به طور خاص عامل و اساس هرگ

 در عرصه رشد و توسعه اجتماعي فرهنگي و اقتصادي مي دانند.

 نینچ یبرا جا ترین-بخش اثر بخشید، بهبود را آموزش واهیدخ-یم اگر است ساده یپژوه درس منطق

 نتایج کاربرد یچگونگ ی-مسئله کنید، شروع ها-درس با را کار این شما اگر. است درس کالس ،یکار

 .است اهمیت اول ی-درجه در درس کالس بهبود اینجا در.شود یم ناپدید درس کالس در تحقیق

 یپژوه درس دوره کی

 وضوعم کی انتخاب  -1

 درس سیتدر یبرا یزیر برنامه  -2

 رانیفراگ یعموم جمع در سیتدر  -3

 مستند یده گزارش  -4

 گروه تفکر براساس نظر دیتجد و یشیبازاند  -5
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 شده نظر دیتجد درس سیتدر  -6

 مستند یده گزارش مجدداً  -7

 یانیپا گزارش هیارا  -8

 : برنامه ریزی درس پژوهشی

 کامل درس و برطرف شدن اشکاالتن با مفهوم آشنايي کامل دانش آموزا

 : اهداف کلی

 ادگيريي –ايجاد تفکر و خالقيت در فرايند ياد دهي  درس و آشنايي کامل دانش آموزان با مفهوم 

 : هدف درس پژوهی

 ايجاد تفکر در دانش آموزان -1

 پرورش قوه تخيل در دانش آموزان -2

 تثبيت يادگيري با کمك تقويت تفکر -3

 : حیطه عاطفی

 باال بردن قوه تفکر در دانش آموزان -1

 ايجاد عالقه در دانش آموزان براي شرکت در کار گروهي -2

 و يادگيري ايجاد نگرش مثبت در فراگيران و تاکيد بر خواندن  -3

 : ) تعيين وظايف محوله به افراد گروه ( نحوه تقسیم کار
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 تایپ  –مدیر گروه                        -1

 مدرس                       -2

 منتقد تدریس                      -3

 عکاس و فیلمبردار                      -4

 ناظر                       -5

 همکاری در تهیه طرح درس                       -6

 تجربيات ي از اين درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوين بارش مغزي انجام گرفت که با توجه به استفاده

يانات و بلم از و روزمره ي دانش آموزان و بيان آن ها به روش هاي مختلف و استفاده ي مع  ساده و شخصي

،  عيين شدهتهداف ايده هاي دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبي توانست معلم را به ا

 .   برساند

 (  ویژگی های طرح درس ) سناریو    

 ردي در بين دانش آموزان توجه ويژه به تفاوت هاي ف       ·

 اهميت نحوه ي رفتار معلم با دانش آموز          ·

 ايجاد جو دوستانه جهت جلوگيري از خستگي دانش آموزان          ·

 استفاده ي بهينه از حداقل امکانات          ·

 و کم حرف .  توجه به دانش آموزان ويژه         ·
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 دانش آموزان جهت تدريس .  و به روز و در دسترساستفاده از تجربيات نو          ·

 مشارکت کليه ي دانش آموزان در امر تدريس .         ·

 گون تقويت هوش بينايي ، شنوايي و گويايي در دانش آموزان با طرح پرسش هاي گونا         ·

 زمان بندی نحوه اجرا 

مالالاده روانالالي دانالالش آمالالوزان و آسالالالم و احوالسرسالالي و حوالالور و غيالالاب و توجالاله بالاله حالالاالت روحالالي و 

 دقيقه  ( 3کردن جو کالس براي شروع درس و بررسي تکاليف   )  

 دقيقه (  3ارزشيابي تشخيصي :  ) 

 چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

 مشکالت در آموزش دانش آموزان دير آموز 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 بررسي موضوع نبودن زمان کافي براي 

 : ارزشیابی تدریس

و  رس پژوهيروه دگبرگزار شد. در اين جلسه اعواي ............اولين جلسه جهت انجام درس پژوهي در تاريخ

ب هي انتخارس پژودبه عنوان مجري  درس و پايه مورد نظرپايه مورد تدريس انتخاب شدند. با توافق همکاران 

 ام شد.ير انجنفر هستند وظايف به صورت ز ....درس پژوهي آموزشگاهشد. با توجه به اينکه اعواي گروه 

  مجري )مدرس( : 
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  دبير : 

  فيلم بردار : 

   ناظرين : 

  مدير آموزشگاه 

هت جمناسبي  قرار شد با هم فکري همکاران راهکارهاي.در نظر گرفته شد  در اين جلسه چالش مورد نظر 

اي سمت هقه عنوان درس پژوهي روي چند برگه تايپ شده و در تقويت دانش آموزان ارائه شود. پس جلس

 مختلف مدرسه در معرض ديد دانش آموزان نصب شد.

 طرح درس

 مشخصات کلی 

نام              25ت : مد               نام درس : ریاضی             تفریق با انتقال          کالس : سوم

 مدرسه   

  هدف کلی  

 دانش آموزان تفريق هاي با انتقال را ياد بگيرند . 

 عنوان هاي فرعي : 

 ال مفهوم تفريق  1

 ال يادآوري جدول ارزش مکاني و نوشتن اعداد در آن  2
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 ال تبديل دسته هاي ده تايي به يکي و صدتايي و ده تايي  3

 ال تفريق اعداد دو رقمي بدون انتقال و با انتقال  4

 اد آمادگي براي تفريق هاي سه رقمي با انتقال ال ايج 5

 هدفهاي جزئي : دانش آموزان درفرآيند آموزش و تدريس معلم 

 ال با مفهوم تفريق اعداد دو رقمي از دو رقمي با انتقال آشنا شوند .  1

 ال براي درک تفريق هاي سه رقمي از سه رقمي آماده شوند .  2

 ي درک کنند . ال تفريق با انتقال را به صورت عمل 3

 ال چگونگي استفاده از جدول ارزش مکاني را در تفريق با انتقال بفهمند .  4

 ال دسته هاي ده تايي را به يکي و صدتايي را به ده تايي تبديل کنند.  5

 ال کاربرد تفريق را درمساله روزمره درک کنند.  6

 :  هدفهای رفتاری

 بتوانند در کالس درس :  دانش آموزان پس از پايان آموزش و تدريس معلم

 هند . دنجام ال عمل تفريق را با استفاده از ابزاري نظير ) ني ، چوب ، مکعب هاي کويزند و ...( ا 1

 ال عمل تفريق را روي شکل به درستي انجام دهند .  2

 قيقه تکميل کنند . د 5گان به يکان را درمدت ال جداول مربوط به انتقال ازمرتبه هاي صدگان به دهگان و ده 3

 دقيقه روي تابلوانجام دهند .  4ال يك نمونه تفريق دورقمي باانتقال رابا استفاده ازجدول ارزش مکاني درمدت 4
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 دقيقه انجام دهند .  3ال نمونه تفريق دو رقمي با انتقال را بدون جدول در مدت  5

 را طور درست حل کنند. ال مسائل مربوط به تفريق با انتقال  6

 ال متناسب با تفريق داده شده مسئله مورد قبول را بسازند .  7

 ال هنگام انجام تفريق : چگونگي عمليات را توضيح دهند .  8

 حيطه شناختي : 

 ال تفريق با انتقال را به صورت عملي درک کنند .  1

 ال بتواند تفريقها را روي تخته حل نمايند .  2

 يقها را بنويسند . ال بتواند تفر 3

 ال مفهوم تفريق اعداد دو رقمي از دو رقمي با انتقال آشنا شوند .  4

 حيطه عاطفي : 

 ال براي حل تفريق داوطلب شود .  1

 ال به درس بعدي عالقع نشان دهد .  2

 حيطه رواني حرکتي : 

 ال تفريق با انتقال روي تخته را بتواند حل کند .  1 

 تخته را بنويسد .  ال بتواند تفريقهاي روي 2

 ال بتواند تفريقهاي با انتقال را جدا کند .  3
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 :  روش های تدریس

 ايفاي نقش ، بحث گروهي ، پرسش و پاسخ ، توضيحي ، تحرير و تقدير ، ... 

 رسانه هاي آموزشي : 

 ، کتابد يت برکش حلقوي تخته سيا ه يا سفيد ، گچ سفيد و رنگي يا ماژيك واني هاي پالستيکي آموزشي ،

 درسي ، مکعب هاي کويزند و چند بسته ده تايي و تعداد يکي مدادو ... 

 :  رفتارهای ورودی

 از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد : 

 ال جمع ها و تفريق هاي اساسي نوع دوم را با تسلط و به سرعت انجام دهند .  1

 به يکي را در اعداد انجام دهند . ال تبديل بسته هاي صدتايي به دوتايي و ده تا  2

 ال تفريق هاي بدون انتقال به خوبي حل کنند .  3

 ال تبديل يك بسته ده تايي به يکي را در اعداد دو رقمي به تسلط کامل انجام دهند .  4

 ال جمع هاي با انتقال را با دقت انجام دهند .  5

 :  انجام کارهای مقدماتی

مي شويم . با دانش آموزان سالم و احوالسرسي مي کنيم و با ذکرنام ياد خداوند با چهره شادو بشاش وارد کالس 

و نوشتن آن در گوشه سمت راست تابلو به بررسي وضعيت جسمي و روحي دانش آموزان مي پردازيم . 

همچنين محيط کالس را از نظر دما ، نظافت ، ... بررسي مي کنيم حوور و غياب کرده و علت غيبت بعوي از 

نش آموزان در جلسه قبل را جويا مي شويم و تکاليف آنان را بررسي مي کنيم . مانند جلسات قبل کالس را به دا



 این فایل برای مشاهده است . 
ان توم ویرایش فقط با قیمت دوهزاربرای خرید فایل و ورد قابل 

 به سایت مراجعه کنید .
 

21 
 

گروه پنچ نفري تقسيم مي کنيم و از هر گروه مي خواهيم نام مناسبي براي گروه خود انتخاب کنند. ) زمان به  4

 دقيقه (  5مدت 

 :  ارزشیابی تشخیصی

رس سبت به دنان ني قبل دانش آموزان در زمينه درس قبل و تعيين ميزان آمادگي آبراي اطالع از دانسته ها

 جديد انتظار دارم به سوال هاي زير پاسخ دهند : 

 ت ؟ نفر از آنها پياده شدند چند نفر در اتوبوس مانده اس 23مسافر داشت  48ال يك اتوبوس  1

 ؟ ال جمع ها وتفريق هاي مقابل را به تسلط کامل حل کنند  2

               =9 – 12                  =26 – 58                 =99  +78  

 ال در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد ؟  3

 ده تايي ......... يکي  3برابر است با  42الف : 

 ب : جدول هاي زير را به طور مناسب از سمت چپ به راست کامل کنيد : 

 صدگان  دهگان  يکان 
   

 صدتايي  تايي  ده يکي 
   

 ده تايي  يکي 
   

 دهگان  يکان 

00  00  00  6  12  7  00  1  3  2  

   

 زمينه سازي و ايجاد و انگيزه 

( مداد داشته باشد و  35( مداد بخرد اگر کتاب فروش )  19طرح مسئله : حميد به يك کتابفروشي رفت تا ) 

ا انجام خواهد داد ؟ هر يك از گروهها براي حل مسئله به بحث و بخواهد به حميد مداد بدهد چگونه اين کار ر
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( مداد که  35گفتگو مي پردازند ) ايجاد تفکر براي حل مسئله ( آيا مي توانيد به کتابفروشي کمك کنيد تا از )

 مداد را به حميد بدهد ؟  19يکي است  5ده تايي و  3شامل 

شکاالت ارفع  ورزشيابي از رفتار هاي ورودي دانش آموزان ارائه درس : ) اجراي تدريس ( پس از اجراي ا

دانش  کي ازياحتمالي نقطه ي شروع تدريس خود را پيدا نموده و تدريس به بدين صورت شروع مي کنيم . 

مايش مي نرائه آموزان را در نقش فروشنده و ديگري را در نقش خريدار مشخص مي کنيم . بدين ترتيب به ا

 5ي خواهد از مداد درخواست مي کند فروشند ه م 19مداد دارد تعداد  35فروشنده که پردازيم مشتري از 

داد سد که تعيکي به حميد ) مشتري ( بدهد و با کمك اعواي گروه خود به اين نتيجه مي ر 9يکي تعداد 

واهيم خن مي وزانش آممدادهاي مورد نياز کم است . بنابراين به دنبال راه حل مي گردد و در اين هنگام از دا

ادآوري در ارزشيابي و همچنين ي 6راه حلي را پيشنهاد  کند دانش آموزان با توجه به آموختهاي خود در صفحه 

ايي ت( ده  3 )جاي  تشخيص يك بسته ده تايي را باز مي کنند و روي يکي ها مي ريزند بدين ترتيب فروشنده به

يد بدهد ) تفريق يکي به حم 9يکي  15ده مي توانند از يکي دارد بنابراين فروشن 15ده تايي و  2يکي  5و 

راي فروشنده باقي مي يکي ب 6ده تايي و  1ده تايي به حميد مي دهد و  1ده تايي هم  2اساسي نوع دوم ( و از 

د پيدا کرده ان ا انتقالريق بماند . بعد از اتمام نمايش و اطمينان از اينکه دانش آموزان درک درستي از مسئله ) تف

 از همه گروهها مي خواهيم که تفريق رادرجدول ارزش مکاني به صورت   انجام دهند. 

 از يکي از شاگردان مي خواهيم تا همين تفريق را بيرون از جدول انجام دهد . 

با طرح مثال ديگري در قالب يك مسئله مي خواهيم که آن را روي شکل انجام دهند ) نيمه مجسم ( مثال 

مهره انجام دهند . براي حصول اطمينان از انجام عمل درست تفريق روي شکل توسط  42ه از مهر 18برداشتن 

گروه ها شکل مقابل را روي تابلو مي کشيم و با پرسش و پاسخ مناسب آنان را به سوي هدف سوق مي دهيم . 

زش مکاني و بيرون جدول به صورت زيرهم  انجام از همه گروه ها مي خواهيم تا همين تفريق را در جدول ار

 دهند . 
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  42عدد اول     

  -  18عدد دوم 

 باقيمانده 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 در اين جلسه عبارت است از : نتيجه فعاليت هاي ياددهي و يادگيري 

مثال وحيد ( بدهد تا  )ني را به ديگري  23ني به يکي از بچه ها مي دهيم ) مثال رضا ( و از او مي خواهيم  52

بيرون  ر جدول ودابلو جريان و مفهوم انتقال در تفريق عمال تکرار شود و همين تفريق را با کمك بچه ها روي ت

 .  زير را روي تابلو مي کشيم و با کمك بچه ها تکميل مي کنيم جدول توضيح مي دهيم . جدول

   

 صدتايي  ده تايي  يکي 
 

 صدتايي  ده تايي  يکي 

10  00  00  0  0  6  

وانند بخ ههاي خودر گرودارزشيابي پاياني   : از بچه ها مي خواهيم که   کتاب خود را باز کنند ومتن درس را   

ا به ي دهيم تمسئله مو پيرامون مسئله مطرح شده بحث کنند و تمرينات   را انجام دهند . سسس به هر گروه يك 

ي مذاري گکمك هم حل کنند و راه حل هاي هر گروه راکه يك تفريق با انتقال است جمع آوري و ارزش 

 کنيم . 

 تعیین تکلیف 

 نند. را در منزل حل ک 2يعني تمرين  13هاي صفحه ال از دانش آموزان مي خواهيم بقيه تمرين  1

 هند: دا دقت انجام ب( گروه تکاليف زير را مي دهيم و از آنها مي خواهيم که آنها را  4ال به هر يك از )  2

 ده تايي  يکي 

12  3  

2  4  

8  1  -  

4  1  
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کتاب از انواع  جلد 25جلد و پدرش  15: مسئله را حل کنند : مادر مريم براي هديه جشن تکليف او 1گروه 

لد از آنها را مطالعه ج 18هفته مريم  3آنها روي هم رفته چند کتاب به او هديه دادند؟ پس از مختلف خريدند . 

 کرد چند جلد ديگر را مطالعه کرده است ؟ 

 : براي تفريق مقابل مسئله بسازيد ؟  2گروه 

باغي ...... هلو و ند : در ( کامل کرده و حل کن 70( و ) 40: مسئله زير را با دو تا اعداد دو رقمي بين ) 3گروه 

 درخت انگور وجود دارد . تعداد درختان هلو چند تا از درختان انگور بيشتر است ؟ 

 : جدول سمت راست را با توجه به جدول ست چپ کامل کنيد :  4گروه 

 صدتايي  ده تايي  يکي 
 

 صدتايي  ده تايي  يکي 

00  9  00  0  0  8  

 )ب کنيم. الس نصکگروه چهارم مي خواهيم کارشان روي مقوا با خط درشت وتميز بنويسند تا روي ديوار از   

 دقيقه (  2

 پایان دادن درس 

با  وشتند در آخر با تشکر از بچه هايي که در فعاليت هاي کالس شرکت کردند و خوب به درس توجه دا

ن معدل شا ه بعداز گروه ها که در آزمون رياضي جلس آرزوي موفقيت و سالمتي براي آنها مي گويم هر کدام

دن دعا با خوان شد و بيشتر از ديگران باشد به عنوان گروه  برتر نامشان در تابلو تشويقات مدرسه نصب خواهد

 پايان درس کالس را خاتمه مي دهيم . 
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 :  تدریس اول

 گروه بندي دانش آموزان  -1

 سالم و احوال پرسي و حوور و غياب -2

 يجاد انگيزه ا -3

  مناسبت هاي اخير توضيح راجع به  -4

 بررسي تکاليف دانش آموزان  -5

 ارزشيابي از قبل -6

 مستند یده گزارش* 

 پرداختند. خود مشترک کار نقد به نشست کی یط آموزگاران

 نظر و کند بتصح همه از اول شد  داده اجازه ،شد داده آموزش را درس که یمعلم به معموالً جلسه نیدرا

 گروه گرید آموزگاران سپس دینما نظر اظهار آن ی عمده لیمسا و درس یاجرا یچگونگ ی درباره ار خود

  صحبت ست،ا داشته مشکل ها آن نظر به که سیتدر از ییها قسمت ی درباره یانتقاد گاهید از معموالً

 نمودند.

 گروه تفکر براساس نظر دیتجد و یشیبازاند*

 نظر دیتجد درس طرح در رانیفراگ یها بازخورد و مشاهدات به هتوج با یپژوه درس گروه آموزگاران

 رییتغ را موارد نیا ی همه ای شده مطرح لیمسا و ها ها،سوال تیفعال ،یموزشآمواد تعدادی از آنان. نمودند.
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 رییتغ برضرورت یمبن یقیشواهددق درس کالس انیجر در که بود یموارد رییبرتغ اغلب ها آن دیتاک.دادند.

 افت.ی آنها

 جلسه دوم درس پژوهی

ه هيچ گون دند ودر اين جلسه تمام مراحل کامل صورت گرفت و همه ي دانش آموزان تدريس را باهم انجام دا

 کم و کسري براي تدريس نبود.

 تعیین امکانات مورد نیاز

الس کدرس یک درس مهم می باشد و همچنین تفاوت های فردی که در این با توجه به این که  -

اف ه اهدبارد در مدت زمان محدود و عدم یادگیری دانش آموزان و رساندن دانش آموزان وجود د

 مورد نظر 

 ابزارهای الزم جهت نقد و بررسی انجام گرفته -

 برای تدریس هماهنگی های الزم انجام گرفت -

 برای فیلمبرداری از صحنه ی تدریس دوربین فیلمبرداری فراهم گردید. -

فت و پذیر ترم رئیس گروه و دبیر گروه و... توسط مجری گروه انجامتدریس با حضور همکاران مح -

ین حی در پس از مشاهده از طریق فیلمبرداری از مراحل تدریس و بررسی مجدد و بادداشت بردار

ه شد رداختپتدریس از فعالیت های یادگیری و یاددهی و کنش های متقابل بین معلم و دانش آموز 

 به بحث گذاشته شد. و در پایان نقاط ضعف و قوت

 : ارزشیابی تدریس
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و  ز جنبادر مرحله اول تدریس خیلی راهکار های آموزشی و محیط مناسب بود و همچنین فراگیران پر 

ه کجوش و شادی بودند و در آموزش درس همکاری می نمودند ولی یکسره مشکالت خاص وجود داشت 

 درس جدید.می بایست برطرف شود کم بودن زمان آماده سازی برای 

 اول و دوم که توسط منتقد درس تجزیه و تحلیل شد : :  محاسن تدریس

 نحوه برخورد معلم با فراگیران بسیار خوب بود. -1

 استفاده صحیح از وسایل کمک آموزشی  -2

 داشت کالس پر از جنب و جوش بود سوال و جواب بین دانش آموزان و معلم و فراگیران وجود -3

 لی زرنگ و فراگیران دیر آموزاستفاده از دانش آموزان خی -4

 نحوه کالس داری معلم به نحوه احسن بود. -5

 : معایب تدریس

 استفاده نکردن از دیتا در کالس درس -1

 صامت و مصوت  اشکاالت لفظی توسط مجری  -2

 موضوع و... روی تابلو –یادداشت نکردن تاریخ  -3
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 چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

 شکالت در آموزش دانش آموزان دير آموزم 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

 روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ن ود دوربییل وجقبل از آخرین اجرا یک اجرای دیگر باحضور همکاران محترم داشتیم که دانش آموزان به دل

ا رها نوت آت متفابه اصالح مجدد نیاز بود که مجری طرح می تواند با سواالدر کالس و حضور همکاران ناظر 

دهایی یشنهاپاز جو به وجود آمده خارج کند و کالس حالت عادی درآورد و جوی شاداب به وجود آورد که 

 که در مرحله اول داده شد در مرحله آخر به اجرا درآمد و به هدف مورد نظر رسیدیم.

 یانیپا گزارش هیارا

 کرد منتشر و یرآو جمع کتابچه کی در توان یم را اند کرده بحث آن درباره آموزگاران که یدرس ان،یدرپا 

 .ابندی یآگاه آن از زین گرید آموزگاران تا

 ست؟یچ باشد داشته ذهن در با یپژوه درس گروه که یدیکل نکات

 .یشیانم درس کی هیهیت نه ، است آموزان دانش تفکر ینحوه از یآگاه ،یپژوه درس هدف         •

 برنامه بر نه اشد،ب متمرگز گروه توسط شده میتنظ یها هدف بر دیبا ها شهیاند و ها هیتوص نظرات،         •

 .خاص معلم کی

 محترم دیبا ها دهیا و نظرات همه و باشند داشته مشارکت درس هیته در دیبا گروه یاعضا ی همه         •

 .شوند شمرده
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 یدرس طرح با ارندد یسع اغلب آموزگاران. نکنند عجله کار ندیفرآ در آموزگاران که شود یم هیتوص         •

 .شوند دنبال دیبا که ییها هدف با نه کنند، آغاز را کار دارند خود ذهن در که

 دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

 بسمه تعالی

  ........                              ...............جلسه ی اول درس پژوهی   

جام موزان انآدانش  همراه با حوور داشتيم از تدريس ايشان استفاده کرديم. مورد تدريس ...........در کالس 

انش دوب به خدر تدريس خود خيلي مسلط بود خيلي  .....شد. دانش آموزان خيلي خوب همکاري مي کردند. 

 فهماندند. نکته هاي خيلي ريز که در تدريثس بود به ايشان گفته شد. آموزان مي

 .............                                 ............جلسه ی دوم درس پژوهی    

م دانش اده کردياستف تمام مراحل را خيلي خوب نکته به نکته انجام دادند تدريس بسيار خوبي بود ...........

رينات ر آخر تم. و دلي همکاري مي کردند. ايشان نيز با تالش و شوق بسيار در کالس فعاليت داشتندآموزان خي

 الزم را به دانش آموزان دادند.                           

                 

 بسمه تعالی 

 ............  جلسه اول درس پژوهی
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 دتدريس به چن .  اشتم .................انجامن شد حوور د در جلسه ي درس پژوهي که توسط ...........اينجانب 

ند نکته خوب بود. چ -ارائه درس –نحوه ي تدريس  –روش انجام شد. تدريس خوب بود اصول کالس داري 

 گفته شد که در کالس گفته نشده بود. ..........ي الزم نيز به 

 ...........  جلسه دوم درس پژوهی

ند و نجام داداهم ابتدريس را  ...........حل کامل صورت گرفت و همه ي دانش آموزان و در اين جلسه تمام مرا

 هيچ گونه کم و کسري براي تدريس نبود.

 بسمه تعالی

 ............  جلسه اول درس پژوهی

ع کرد با ورتدريس را ش ...........در جلسه ي درس پژوهي شرکت داشتم. ...........در تاريخ ............اينجانب 

خيلي خوب  پرسش از درس قبل و آمادگي براي درس جديد در اين مورد. –ورود به کالس و حوور و غياب 

 بود چند نکته ريز الزم به ذکر بود که انجام شود.

 جلسه دوم درس پژوهی

 خوب بود. يليريس خکل تد تدريس تمام مراحل به اضافه نکات از قلم افتاده انجام شد و در ............در تاريخ 

 یادگیری  –راهبرد های یاد دهی 

 راهبرد فعالیت محور 

 اين طرح با استفاده از فعاليت محله محور استفاده شده است .  .1
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 گروه یازابزار و امکانات مورد ن

 کتاب  –ماکت مربوط به درس  –چ سفيد و رنگي گمواد و وسايل الزم : 

 چند تصوير مربوط به درس 

 :  گروه یفرا رو یچالش ها

نجالالام ا يستالالدر يالزم جهالالت نقالالدو بررسالال ابزارهالالايموضالالوع  يالالكاز  دانالالش آمالالوزان  عالالدم درک مشالالابه

 ياللذمالوارد   در دسالترس و منالابع موجالود از جملاله يبالودن مبحالث ، ابزارهالا يالكگرفته بالا توجاله باله تئور

 باشد  : يم

 . انجام گرفت  محترم  يرالزم با مد يها ي، هماهنگ يسانجام تدر يبرا     -

راهم فالالاز اعوالالا  يکالاليتوسالالط  يبالالردار يلمفالال يندوربالال يستالالدر ياز صالالحنه  يبالالردار يلمفالال يبالالرا     -

 يالالرودب يسئالالراز همکالالاران ) خالالارج از گالالروه بالاله عنالالوان نالالاظر ( ،  يکالاليبالالا حوالالور  يستالالدر     -. يالالدگرد

راحالالل از م يبالالردار يلمفالال يالالقو پالالس از مشالالاهده از طر يرفتگالالروه  انجالالام پالالذ يگالالروه و توسالالط مجالالر

 ددهييالالاو  يالالادگيري يهالالا يالالتاز فعال يستالالدر يندر حالال يبالالردار يادداشالالتمجالالدد و  يو بررسالال يستالالدر

بالاله بوتالاله  نکالالات ضالالعف و قالوت يالانمعلالالم و دانالالش آمالوز  پرداختالاله شالالد و در پا بالينمتقابالالل  يو کالنش هالالا

 بحث گذاشته شد  . ي

 :یدرس پژوه یاجرا یجنتا یاثر بخش یینتع روش
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لالالم برخالالورد مع يالالل، بالاله دل داشالالتيم – يهمانالالانبالالا حوالالور م -  زيالالن يگالالرد ياجالالرا ، دو اجالالرا ينقبالالل از آخالالر 

تعالالادل د نقطالاله و عالالدم حرکالالت فعالالال مناسالالب و م يالالكثابالالت مانالالدن معلالالم در  يگالالريبالا دانالالش آمالالوزان و د

 اظران نالالدر کالالالس و حوالالور همکالالار ينوجالالود دوربالال يالاللبالاله دل يالالزدانالالش آمالالوزان ن يرکالالالس ،  و از طرفالال

 به اصالح مجدد بود  .،  ياز، لذا ن

آن هالالا را  برخالالورد کنالد و بالالا سالواالت متفالالاوت ، يطالالرح اگالر چنانچالاله بالالا دانالش آمالالوزان باله راحتالال يمجالر

 ر آورد ود يتوانالد کالالس را باله حالالت عالاد يمال ياز جو باله وجالود آمالده خالارج کنالد ، آنگالاه باله راحتال

 آن ها به وجود آورد  . يشاداب و جذاب برا يجو

  : گروه یازامکانات مورد ن      •

 به عنوان ناظر حوور داشتند  . يسکه در تدر يان آموزشهمکار      -

 سه کالس ، دانش آموزان و مدر يكما قرار داد ،  يارکه مدرسه در اخت يامکانات     -

  يبردار يلمف ينامکانات خارج از مدرسه : دورب     -

 :حاصله نتایج 

و مشالالاهده  يارش مغالالزو اسالالتفاده از روش پرسالالش و پاسالالخ و بالال يساز انجالالام مراحالالل مختلالالف تالالدر پالالس

مطالالالب گقتالاله  يتوسالالط اعوالالا ، و بررسالال ينقالالاط ضالالعف  مجالالر يالالانآن  توسالالط نالالاظران همکالالار ، و ب ي

معلالالم و  ينروش و البتالاله انالالس و الفالالت بالال يالالناز ا يکالاله دانالالش آمالالوزان بالالا اسالالتفاده  يالالدشالالده ، معلالالوم گرد

نظالالرات  يالالانمختلالالف هالالدف دار و ب ي، پالالس از پرسالالش هالالا يعالالاطف يارتبالالاط قالالو يجالالادا ودانالالش آمالالوز 
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شالده ،. معلالم گاهالا  توجاله دانالش  يالينتع يشنظالرات باله سالمت اهالداف از پال يتتوسط دانش آمالوز و هالدا

 يمتوجاله وجالود آن نمال يهسالت حتال کاله تالا وقتالي –را  درس يالتو اهم يالدنما يآموز را به خالود جلالب مال

 يمالال يکالسالال يبحالالث هالالا و گفتگوهالالا يمنالالزل کالاله همالالان ادامالاله  يالالفتکل يالالينتع  يالالزن يالالاندر پا. – يمشالالو

 .  يدآ يدلخواه به دست م ي يجهاهداف بوده و نت يکننده  يلشد،تکمبا

انالش آمالوز د يدر عملکالرد روزاناله  يسالتبا يهالا مال يگوناله هالدف گالذار يالنا ي يجالهنت ينکالهتوجه به ا با

 کند  يداظهور و بروز پ

 : فهرست منابع و مآخذ

 ( درس پژوهی راهنمایی 1389استیپانک و همکاران ) -1

 حکمت علوی –علمان ) ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی ( تهران عملی برای مدیران و م -2
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