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 تقدیم

. میموزایب تا ینهاد انوجودم در را آموختن دوباره شوق که مییگو یم اسسپ 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 نی مااری 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

 

 

 

 

 



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

 زالل که بودند ما همراه قیشف یدوستان ریمس نیا در و میکرد تجربه را سبز 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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 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

 هبتی استلوم موبه نشر و پژوهش در عبه افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال 

 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 ژوهشپ يا مطالعه 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 رايب بهتري روش حتما! کن تامل خود تدريس روش در

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

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

 در دوباره و اصالح را طرح ، کنيد نقد را آزمايش نتيجه ، بيازماييد طبيعي بصورت و درس کالس رد را پژوهش

 .  دهيد قرار ديگران اختيار در و منتشر را خود پژوهش نتايج ، نماييد اجرا را آن ديگر کالس يك
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 را شما و شماست يا فهحر مستمر  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

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 شکل 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 تيقموف رمز

 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 سکال

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

 سيتدر نينو يوهاالگ ي هدرجشنوار 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 نهگا 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 ییتدااب 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 هازشار و هادانش 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 مطالعه مورد را خود روش ، رشته  هم معلمان از گروه یک با بلکه تنهایی، به نه بار این اما

 شناخت جهت 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 نتایج ، نمایید اجرا را آن دیگر کالس یک در دوباره و اصالح را طرح ، نیدک نقد را آزمایش
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 پایه که روشی اید نهاده پژوهی درس مسیر در گام شما ترتیب این به.  دهید قرار دیگران اختیار در و منتشر

 ! دارد می وا حرکت به فکور و ای حرفه معلم یک مسیر در را شما و شماست ای حرفه مستمر  توسعه

 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

 .شدبایم 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 ه بر چرخه یاددرس پژوهی  فرایندی است پژوهشی ک.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 رسداست و بهبود در کالس درس در درجه اول اهمیّت است.

 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 سدر 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 معلمان یریادگی یپژوه درس تیموفق در سنجش مالک

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

 : 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 يلي به شمار مي رود به همين دليآنها از اهميت خاص برخوردار است و مهم ترين مقطع تحص

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 کودها و قابليت ها شناختي به طور عام و آموزش و آماده کرد پرورش را فقط در توسعه مهارت

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 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

 یپژوه درس دوره کی

 موضوع کی انتخاب  -1

 درس سیتدر یبرا یزیر برنامه  -2



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 رانیفراگ یعموم جمع در سیتدر  -3

 مستند یده گزارش  -4

 گروه تفکر براساس نظر دیتجد و یشیبازاند  -5

 شده نظر دیتجد درس سیتدر  -6

 مستند یده گزارش مجدداً  -7

 یانیپا گزارش هیارا  -8

 : برنامه ریزی درس پژوهشی

 کامل درس و برطرف شدن اشکاالتفهوم آشنايي کامل دانش آموزان با م

 : 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



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 بردن قوه تفکر در دانش آموزانباال  -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

 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

 وبيانات  لم ازره ي دانش آموزان و بيان آن ها به روش هاي مختلف و استفاده ي معو روزم  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    

 بين دانش آموزان  توجه ويژه به تفاوت هاي فردي در       ·



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 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         ·

 دانش آموزان جهت تدريس .  وز و در دسترساستفاده از تجربيات نو و به ر         ·

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

 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 



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
 

17 
 

 موضوع نبودن زمان کافي براي بررسي 

 : 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 

 جام شد.ير اننفر هستند وظايف به صورت ز ....وهي آموزشگاهشد. با توجه به اينکه اعواي گروه درس پژ

  مجري )مدرس( : 

  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 هقن درس پژوهي روي چند برگه تايپ شده و در تقويت دانش آموزان ارائه شود. پس جلسه عنوا

 مختلف مدرسه در معرض ديد دانش آموزان نصب شد.

 طرح درس

 درس اول )جدول تناسب(   5موضوع یا عنوان تدریس: فصل 



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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     پایه ی : ششم            مقطع :ابتدایی                     نام کتاب : ریاضیات

 مکان تدريس: کالس درس       دقيقه      45زمان تدريس:

 يادگيري )براساس گام هاي گانيه(،دريافت مفهوم،تفحص گروهي  -: روش فعال ياددهي روش تدریس

 پاياني  -تکويني-تشخيصي-تعداد فراگيران :          نوع ارزشيابي: ارزشيابي ورودي

 :  هدف نویسی

 آموزش جدول تناسب :اهداف کلی

 : اهداف جزیی

  نسب وممفه یادآوری

 گوناگون  نمادهاي با نسبت بيان-2    

 مجموعه  يك جزء سه بين نسبت بيان -3           

 کسر  مفاهيم از يکي عنوان به نسبت مفهوم شناخت-4           

       يافتن نسبت بين اجزاي مختلف يك مجموعه وبيان آن   -5

 حل مسئله هاي مربوط به تناسب  -6

 بيان نسبت     هاي هاي صحيح کسري  به نسبت  -7  

 ها  نسبت ٔ  مقايسه براي کسر مفهوم کارگيري به -8



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 صحيح  هاي نسبت به کسري هاي نسبت تبديل9- 

 ديگر  هاي نسبت داشتن دست در با مجموعه يك اجزاي برخي نسبت يافتن -10

  چيز سه بين نسبت آشنايي با -11

 : اهداف رفتاری  

 شناختي: 

 نسبتها را با توجه به شکل بنويسند  -1

 مجيد پول سبتن و 4 به 3 مجيد به حميد پول نسبت  مشترک رادر مسئله  با توجه به کسرها بنويسد)نسبت-2

 ( .کنيد پيدا را سه نفر اين پول است نسبت 5 به 6 سعيد به

 جدول هاي رديف به  کل نام به رديف يك بايد يعني آورد، دست به  کل از را فرد هر سهم نسبت-3

 است  نسبت سه مجموع برابر جدول اين به مربوط عدد که اضافه کند

 نسبت .شود توجه ها عدد واحد به کسر نوشتن در .شود مي تبديل کسرها ٔ  مقايسه به ها نسبت ٔ  مقايسه-4

 تساوي كي با را موضوع اين دليل10 (به 4 مقدار دو اين نسبت بگوييم توانيم مي است، 5 به 2 مقدار دو

 دهند(  نشان کسري

 تبديل بيعيط هاي عدد به را  کسري هاي عدد که اين به عدد طبيعي بنويسند)براي کسري را ها  نسبت-5

 بين ببريم(  رااز آنها مخرج بايد کنيم



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 گوناگوني باشد ايه شکل به تواند مي  ها نسبت اين نسبتها را به نمادهاي گوناگون بگويد وبنويسد)بيان -6

 توان مي رياضي يانب در اما کنيم مي استفاده ها نسبت فارسي نوشتن در را 3 و 1 يا 3 به1 نسبت :کنيد توجه

 يا به صورت کسر(  1:3 :نوشت

 تناسب را به راحتي حل کند  به مربوط هاي مسئله حل-7

 :عاطفي  

 آموزان براي طرح مسئله ازخودعالقه نشان ميدهند دانش*

 ه سخنان معلم گوش فرا ميدهندآموزان با احترام ب دانش*

 

 :حرکتي.رواني

 کنند  آموزان باکمك وراهنمايي معلم ميتوانند براي نسبتهاشکل ترسيم دانش*

 

 وظرافت به کمك وسايل آموزشي سعي درحل مسئله کنند  بادقت*

 

 هاي گروهي به صورت هماهنگ با گروهکار گروهي انجام بدن  درفعاليت*

 ،گروه بندي 

 زان را گروه بندي مي کنيم سعي مي کنيم به صورت اختياري باشد . سسس دانش آمو

   

 وسايل ورسانه هاي آموزشي الزم:   

 ( طرح درس ،تابلوي کالس، گچ رنگي 1



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 (کتاب درسي، تمرين هاي کتاب 2

 (خود بچه ها،کارت تشويق 3

 (کارت گروه بندي 4

 (ميوهاي پالستيکي 5

 له را نشان دهد (تصاوير مستطيل که نسبت هاي يك مسئ6

ند دانش کوزان مي نش آمآغازين ) قبل از تدريس ( معلم ابتدا شروع به احوالسرسي با دا  فعاليت رفتار ورودي :

 آموزان با سالم و احوالسرسي گرم با ذکر صلوات در جاي خود مينشينند. 

 خانوماي  من  حالتون خوبه؟ سالم ،سالم برقراري ارتباط:   -الف

  نخوريد  رماهمگي خوبيد.ازخونه که درمياييد بيرون حتما لباساي گرم بسوشيد تاس شکرکهبله....خدارو

 ببينم. وسايلموجابه جا ميکنم شما تکاليف جلسه ي قبلتون رو بزاريد روي ميزتابيام خب  تا  من

  حوور وغياب داشته باشيم اما قبلش

اطفي عتباط ع جسمي و روحي و برقراري ارحوور غياب دانش آموزان با در نظر گرفتن وض حوور وغياب: -

 باآنان  . 

گي ا ويژپرسش آغازين:بچه ها از درس قبل کسي چيزي يادش هست  از چند نفر که ب-ارزشيابي ورودي-

 درسيشون آشنا هستيم ميخواهيم که بيايند که درس قبلي رو توضيح بدهند  

ريبيبود ه شما برو پاي تخته ،  گروه تق عددهاي ضرب اول:تکليفتون فعاليت گروه ديدن تکاليف:-د

  برو پاي تخته آفرين به تالشتون خب شما هم تقريبي عددهاي تفريق يا جمع دوم:تکليفتون فعاليت

آفرين دختراي من .بنويسد تقريبي مخلوط عدد صورت به را اعشاري تقريبي کسر 4سوم:تکليفتون  گروه



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 را عدد و کرده بندي تقسيم واحد به توجه به را ليفتون  محورهاچهارم:تک پاي تخته         گروه عزيزم شما برو

 بودشمابعد از اين افراد که پاي تخته هستند بريد وتوضيح بديد. .دهيد  نشان اعداد محورها ي روي

 )کسر جمخر بر صورت تقسيم با( .بنويسد اعشاري عدد صورت به را مخلوط گروه پنجم)تکاليفتون عدد

  بودشما بريد بعداينا

گروه شما، تو  بنويسد بود توي تقريبي اعشاري کسر صورت به را تقريبي اعشاري گروه ششم )تکاليفتونعدد

 بعد اينا برو پاي تخته 

اي هر محور ميکرديدبر  رسم 0 /1 و 100 و 10 و 1 واحدهاي با را عددها محورهايبايدگروه هفتم شما  

د وشما  يکي توضيح نفري برين شکلها رو بکشي4يکردين شما عدد هايي داده بودم که بايد روي جدولها پياده م

 بديد 

ستيد نمونه هکه پاي تخته  دختراي من آفرين برهمه ي شما دختراي من که تکاليفتون خوب انجام داديد.

 سواالتتونوحل کرديد؟تك تك بگيد چه جوري حل کرديد؟و.... 

 گانيه گام اول درتدريس

 جاد انگيزهاي                           

ه  ک  اطر اين فت بخبا داستان شروع )ايجاد چالش باسوال آخر(روزي يه مرد دانايي به  اوستاکار  بيسوادي گ

 بت سهمه  نسحق کارگرات ضايع نشه، در محاسبه دستمزد       کار گرات رو اينطوري بايد  حساب کني ک

ت واين اوستا ي ما بدي مرد عاقل رف 18به 8رو  ونسبت سهم اولي  به سومي 13به 4کارگراولي رو به دومي    

 منظور اونو متوجه نشد حاال مونده بود بايد چي کار کنه؟        

 شما بايد بهش کمك کنيد وبگيد چه کار کنه؟ 



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 جوابش بمونه  براي آخر کالس بچه هاي گلم 

 )دريافت مفهوم( 

   

 گام دوم)آگاه ساختن يادگيرنده از هدف( 

 مروزما خوب گوش کنيد تابتونيد به اوستاي قصه ما کمك کنيد حاال به درس ا

 گام سوم )يادآوري پيش نيازها ودانش قبلي( 

 :) آنچه دانش آموزان کالس ششم ميدانند( ارزشیابی تشخیصی

  1-(41الي 36با نسبت وتناسب کالس پنجم آشنا شده اند)صفحه 

 نند ک مي استفاده رياضي هاي مسئله حل رد آن از و کشند مي درستي به را تناسب و نسبت جدول-2

يد رو رس جددسسس آزموني کتبي تك سوالي،به صورت  گروهي به عمل مياوريم تا ببينيم چقدر پيش زمينه 

نها بلو برده واز آنفر از هر گروه يك نفر( راانتخاب کرده تك به تك پاي تا7نفره )5گروه  7دارن ، ازبين 

 هيم   توضيح چگونگي حل آن را مي خوا

 گرداني  ا رمزگام چهارم)تحريك ذهن به وسيله مواد آموزشي(آنقدر کار شود درمراحل مجسم ونيمه مجسم ت

 شود 

 مرحله مجسم 

نارنگي پالستيکي رو سر کالس مي آوريم وازدانش آموزيك گروه  ميخواهيم نسبت  هر 10پرتقال6سيب5

 يك از آنها را به ديگري وبه کل ميوها بگويد 



  این فایل برای مشاهده است .

درس پژوهی با قیمت  برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این

 .فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید 
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 اين کار رو تکرار ميکنيم واز دانش آموزان ميخواهيم که جواب را بگويند  چند بار

وه رو د؟ يك گري افتمحال مي گوييم که اگر ما سيبها را دو برابر کنيم چه اتفاقي براي پرتقال و نارنگي ها 

 انتخاب ميکنيم تا اين کار را به صورت عملي انجام دهند وبچه ها ببينند پاسخ دهند 

 ميشوند  داده نمايش شکل با زيررا هاي يمه مجسم نسبتمرحله ن  

 که بينيد يم کنيد نگاه صفحه اين بينيماگر به فعاليت مي را مجموعه يك جزء سه نسبت 83 صفحه در ) 

 خواسته( بنابراين را نفر سه اين نسبتسول ما از و است ۵ به ۶ سعيد به حميدد و ۷ به 4 مجيد حميدبه پول نسبت

 مجيد بين مشترک نسبتي که حميد به بايد بياوريم دست به هم به نسبت را نفر سه اين پول سبتن اينکه براي

 کنيم  توجه است وسعيد

 

 بخش ۶ رب هم و 4بر هم که عددي ترين کوچك است تا ۶ دوم نسبت در و تا 4اول   نسبت در حميد سهم

 است  12 دعد باشد، پذير بخش 6 بر هم و 4 بر هم که عددي باشدوچکترين پذير

  21به     12نسبت حميد به  نسبت مجيد    

 شد 10به12نسبت حميد به سعيد

 بخشي از تمرينهاي کتاب را باهم در کالس حل ميکنيم 

 گام پنجم)فراهم ساختن  هدايت در ياددهي يادگيري( 

يتها کشد فعالآن بردطبق گروهبندي  هرگروه از قبل مستطيلهايي ازجنس مقوا آورده تا شکل نسبتهاي مسئله را 

کي شکل ده  يزوکار در کالسها را حل ميکنند وشکل نسبتهاي آن را ميکشند واز هر گروه دو نفر را صدا 

 تناسب رانشان ميدهد ويکي توضيح ميدهد  )در واقع رمز بر گر داني ميشود( 
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رزيابي ا -دفراهم ساختن بازخور -درحال اجرا بوده)فراخوان عملکرد 5و4از مرحله ي 8و7و6گامهاي 

  عملکرد(

اييد تادن سرش دتکان اگر دانش آموزان  خوب کارشان را انجام  ميدادن  معلم با  درگام فراهم ساختن بازخورد

گروها   ديگر ميکند ولي اگر مشکلي بود آن را توسط اعواي گروه رفع واگر اعواي گروه نتوانستند توسط

  رفع مشکل ميشود

 مرور درس( گام نهم )افزايش يادگيري و  

يد چي صه ما باتاي قبچه هاي خوبم حاال ديگه شما شديد يه خانم عاقل مثل مرد عاقل قصه مون بگيد ببينم اوس

 کار کنه؟ 

 جمع بندی، رفع نقص، مرور درس 

انش دسيله و بعد از دانش آموزان پرسيده مي شود که امروز چه فهميديد .هر جا مشکل احساس شد به و

 د گرفته اند توضيح داده ميشود آموزاني که خوب يا

 امتحان کتبي يك سوالي که کل محتواي درس درآن باشد  :ارزشیابی پایانی  

 : تعیین تکلیف

ول به اتاق ،ط ه عرضتکليف خالقانه:اتاق خود را اندازه گرفته نسبت عرض به طول اتاقش ،نسبت  اندازه طول ب

 محيط وعرض به محيط را بنويسد. 

 برنامه مکمل :تمرينهاي کتاب در دفتر نوشته وحل شودتکليف تمريني و 
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 :  تدریس اول

 گروه بندي دانش آموزان  -1

 سالم و احوال پرسي و حوور و غياب -2

 ايجاد انگيزه  -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 شستن 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 را خود

  صحبت ست،ا داشته مشکل ها آن نظر به که سیتدر از ییها متقس 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 توجه با یپژوه درس گروه آموزگاران

 رییتغ را موارد نیا ی همه ای شده حمطر 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.

 یافت. 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

 و کسري براي تدريس نبود.کم 

 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 اهدبوجود دارد در مدت زمان محدود و عدم یادگیری دانش آموزان و رساندن دانش آموزان 

 مورد نظر 

 م گرفتهابزارهای الزم جهت نقد و بررسی انجا -

 برای تدریس هماهنگی های الزم انجام گرفت -

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

فت و پذیر تدریس با حضور همکاران محترم رئیس گروه و دبیر گروه و... توسط مجری گروه انجام -

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

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

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

 : 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 

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

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

 نحوه برخورد معلم با فراگیران بسیار خوب بود. -1

 ه صحیح از وسایل کمک آموزشی استفاد -2

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

 استفاده از دانش آموزان خیلی زرنگ و فراگیران دیر آموز -4

 نحوه کالس داری معلم به نحوه احسن بود. -5

 : معایب تدریس

 استفاده نکردن از دیتا در کالس درس -1

 صامت و مصوت  لفظی توسط مجری اشکاالت  -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

 مشکالت در آموزش دانش آموزان دير آموز 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

 درس پژوهی روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی

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

را  هاناوت آت متفدر کالس و حضور همکاران ناظر به اصالح مجدد نیاز بود که مجری طرح می تواند با سواال

دهایی یشنهاپجوی شاداب به وجود آورد که  از جو به وجود آمده خارج کند و کالس حالت عادی درآورد و

 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         •

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

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

 .شوند شمرده

 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 نند،ک 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 اندانش آ همراه با تدريسحوور داشتيم از تدريس ايشان استفاده کرديم. مورد  ...........در کالس 

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

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

 .............                                 ............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 دآموزان خيلي همکاري مي کردند. ايشان نيز با تالش و شوق بسيار در کالس فعاليت داشتند

                         الزم را به دانش آموزان دادند.   

                 

 بسمه تعالی 
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 ............  جلسه اول درس پژوهی

 دتدريس به چن .  اشتم .................انجامن شد حوور ددر جلسه ي درس پژوهي که توسط  ...........اينجانب 

ند نکته خوب بود. چ -درسارائه  –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  ...........در اين جلسه تمام مراحل کامل صورت گرفت و همه ي دانش آموزان و 

 هيچ گونه کم و کسري براي تدريس نبود.

 عالیبسمه ت

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

 ه ذکر بود که انجام شود.بود چند نکته ريز الزم ب

 جلسه دوم درس پژوهی

 خوب بود. ريس خيليکل تد تدريس تمام مراحل به اضافه نکات از قلم افتاده انجام شد و در ............در تاريخ 
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 یادگیری  –راهبرد های یاد دهی 

 راهبرد فعالیت محور 

 اين طرح با استفاده از فعاليت محله محور استفاده شده است .  .1

 

 

 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 يث ، ابزارهالابالودن مبحال يالكگرفته بالا توجاله باله تئور

 باشد  : يم

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

از اعوالالا فالالراهم  يکالاليتوسالالط  يبالالردار يلمفالال يندوربالال يستالالدر ياز صالالحنه  يبالالردار يلمفالال يبالالرا     -

 يالالرودب يسران ) خالالارج از گالالروه بالاله عنالالوان نالالاظر ( ، رئالالاز همکالالا يکالاليبالالا حوالالور  يستالالدر     -. يالالدگرد

از مراحالالل  يبالالردار يلمفالال يالالقو پالالس از مشالالاهده از طر يرفتگالالروه  انجالالام پالالذ يگالالروه و توسالالط مجالالر
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 يالالاددهيو  يالالادگيري يهالالا يالالتاز فعال يستالالدر يندر حالال يبالالردار يادداشالالتمجالالدد و  يو بررسالال يستالالدر

نکالالات ضالالعف و قالوت بالاله بوتالاله  يالاند و در پامعلالالم و دانالالش آمالوز  پرداختالاله شالال بالينمتقابالالل  يو کالنش هالالا

 بحث گذاشته شد  . ي

 :یدرس پژوه یاجرا یجنتا یاثر بخش یینتع روش

لالالم برخالالورد مع يالالل، بالاله دل داشالالتيم – يهمانالالانبالالا حوالالور م -  يالالزن يگالالرد ياجالالرا ، دو اجالالرا ينقبالالل از آخالالر 

تعالالادل د سالالب و منقطالاله و عالالدم حرکالالت فعالالال منا 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 مجالري

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

 آن ها به وجود آورد  . يشاداب و جذاب برا يجو

  : گروه یازامکانات مورد ن      •

 به عنوان ناظر حوور داشتند  . يسکه در تدر يهمکاران آموزش      -

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

  يبردار يلمف ينامکانات خارج از مدرسه : دورب     -
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 :حاصله نتایج 

اهده و مشالال يو اسالالتفاده از روش پرسالالش و پاسالالخ و بالالارش مغالالز يساز انجالالام مراحالالل مختلالالف تالالدر پالالس

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

و  معلالالم ينبالال روش و البتالاله انالالس و الفالالت يالالناز ا يآمالالوزان بالالا اسالالتفاده  کالاله دانالالش يالالدشالالده ، معلالالوم گرد

رات نظالال يالالانمختلالالف هالالدف دار و ب ي، پالالس از پرسالالش هالالا يعالالاطف يارتبالالاط قالالو يجالالادا ودانالالش آمالالوز 

جاله دانالش شالده ،. معلالم گاهالا  تو يالينتع يشنظالرات باله سالمت اهالداف از پال يتتوسط دانش آمالوز و هالدا

 ين نمالآمتوجاله وجالود  يهسالت حتال کاله تالا وقتالي –را  درس يالتمو اه يالدنما يآموز را به خالود جلالب مال

 يمالال يسالالکال 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  يلباشد،تکم

انالش آمالوز د يملکالرد روزاناله در ع 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 –عملی برای مدیران و معلمان ) ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی ( تهران  -2

 ( ) سواد پژوهشی معلم ( تهران دانش آفرین 1388ساکی ، رضا )  -3

 لوح زرین –( درس پژوهی پژوهش مشارکتی کارکنان تهران  1388، بهمن )  حوریزدا -4

 ( سند تحول راهبردی وزرات آموزش و پرورش. 1388دبیرخانه شورای عالی وزرات آموزش و پرورش )  -5



  این فایل برای مشاهده است .
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