
 فایل برای مشاهده است . ن یا

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

 به سایت مراجعه کنید .هزار تومان دوفقط 

1 
 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 ...........اداره کل آموزش و پرورش استان 

 ...........اداره کل آموزش و پرورش شهرستان 

 

 

 عنوان درس پژوهی

 ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

 .............آموزشگاه 

 ...........سال تحصیلی 

 



 فایل برای مشاهده است . ن یا

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

 به سایت مراجعه کنید .هزار تومان دوفقط 

2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فایل برای مشاهده است . ن یا

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

 به سایت مراجعه کنید .هزار تومان دوفقط 

3 
 

 

 

 ژوهی  :اعضای گروه درس پ

 تایپ  –مدیر گروه                        -1

 مدرس                       -2

 منتقد تدریس                      -3

 عکاس و فیلمبردار                      -4

 ناظر                       -5

 همکاری در تهیه طرح درس                       -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 فایل برای مشاهده است . ن یا

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

 به سایت مراجعه کنید .هزار تومان دوفقط 

4 
 

 

 

 

 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 ودندنم 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

 

 

 

 

 

 



 فایل برای مشاهده است . ن یا

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

 به سایت مراجعه کنید .هزار تومان دوفقط 

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 شانوجود

 . 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

ت وهبتی اسلوم مبه افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در ع

 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 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 براي بهتري 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 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 حرفه 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 

 ه برطرف گردد.مشکالت و معايب تدريس در اين بار
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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 تيموفق 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 کالس

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

 سيتدر نينو يوهاالگ ي درجشنواره 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 يوزشآم 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 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 ار پژوهش نتایج ، کنید پژوهش ممکن روش بهترین

 را خود پژوهش نتایج ، 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

 ! دارد می وا حرکت به 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 یاهشهیاند

 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 درس پژوهی  فرایندی است پژوهشی که بر چرخه یاد.میآور دست به آموزاندانش با رکا یبرا

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

س درس ر کالکامسئله شروع می شود. اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثر بخش ترین جا برای این 

 یا رفهح ی توسعه از یا هیاول شکل یپژوه درساست 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 رحط 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 هرندیادگی 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

 چنین 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 آنها از اهميت خاص برخوردار است و مهم ترين مقطع تحصيلي به شمار مي رود به همين دلي

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

وزش و ره آمت امروزه ضرورت و نقش دوبراي پرورش کامل استعدادهايشان در اغلب ممالك شناخته شده اس

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

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

 گي و اقتصادي مي دانند.در عرصه رشد و توسعه اجتماعي فرهن

 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

 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 اشکاالتآشنايي کامل دانش آموزان با مفهوم 

 : 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

 انش آموزانپرورش قوه تخيل در د -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
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 : ) 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 م گرفت که با توجه به استفادهاين درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوين بارش مغزي انجا

 وبيانات  لم ازو 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

 (  ای طرح درس ) سناریوویژگی ه    

 توجه ويژه به تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان        ·

 اهميت نحوه ي رفتار معلم با دانش آموز          ·

 ايجاد جو دوستانه جهت جلوگيري از خستگي دانش آموزان          ·
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 استفاده ي بهينه از حداقل امکانات          ·

 و کم حرف .  موزان ويژهتوجه به دانش آ         ·

 دانش آموزان جهت تدريس .  استفاده از تجربيات نو و به روز و در دسترس         ·

 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 سالالالم و احوالسرسالالي و حوالالور و غيالالاب و توجالاله بالاله حالالاالت روحالالي و روانالالي دانالالش آمالالوزان و آ

 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

 ان دير آموزمشکالت در آموزش دانش آموز 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

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

اب وهي انتخرس پژمجري د به عنوان درس و پايه مورد نظرپايه مورد تدريس انتخاب شدند. با توافق همکاران 

 جام شد.ير اننفر هستند وظايف به صورت ز ....شد. با توجه به اينکه اعواي گروه درس پژوهي آموزشگاه

  مجري )مدرس( : 

  دبير : 

  فيلم بردار : 

   ناظرين : 

  مدير آموزشگاه 

هت ناسبي جماهکارهاي قرار شد با هم فکري همکاران ر.در نظر گرفته شد  در اين جلسه چالش مورد نظر 

اي سمت هقتقويت دانش آموزان ارائه شود. پس جلسه عنوان درس پژوهي روي چند برگه تايپ شده و در 

 مختلف مدرسه در معرض ديد دانش آموزان نصب شد.

 طرح درس

 موضوع روش حل مسئله   

 مشخصات طرح درس:  

 /    دقيقه ۵۰کتاب: رياضي/ پايه: ششم/ درس : حل مسئله  زمان : 
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  ابزارو وسايل کمك آموزشي:  

در –رپرگا-خط کش  –چند قرص نان گرد -قيچي–مداد رنگي  -کاغذ رنگي وسفيد -کتاب رياضي ششم»  

ازي بس يا خمير مقداري گِل رُ –مقداري آب  -ليتري سفيد رنگ يا وسيله مشابه و مناسب ۲۰صور امکان گالن

 « نخ ضخيم -چوب کبريت دو بسته  –

 : روهبندینحوه ی گ

و گروه دا در در آغاز سال تحصيلي بر اساس نحوه ي عملکرد دانش آموزان گروهبندي صورت گرفته و بچه ه

 علم صورتوسط مچهار نفره قرار گرفته و هر يك براي گروه خود نامي را انتخاب ميکند وانتخاب سرگروه ت

 ميگيرد. 

 : رفتار ورودی

 برقراري ارتباط ؛ 

ذکر صلوات بر وارد کالس شده و دانش آموزان با ورود او از جا برخواسته و با مدرس سر ساعت مشخص 

محمد و آل محمد بر جاي خود مي نشينند و )مدرس مي گويد:بفرماييد بچه ها(و با ياد و نام خداي مهربان 

رو شکر و شروع به احوالسرسي ميکند)سالم بچه هاي گلم/سالم/حالتون خوبه/بله/خدا «درس را آغاز ميکند

اميدوارم که روز خوب و خوشي رو شروع کرده باشيد؛از اينکه اين فرصت روپيدا کردم که يه روزديگه در 

کنار شما باشم خوشحالم( خب بچه هاي گلم حاال براي اينکه مطمين بشم همتون حاضرين يه حوور و غياب 

مي کنم 

سلخوري/حاضر/صالحي/حاضر/امامقل)غياثوند/حاضر/عبدلي/حاضر/کمالي/حاضر/نوري/حاضر/اميري/حاضر/

ي/حاضر(و به اين ترتيب مدرس نام بچه ها را يکي پس از ديگري مي خواند و بچه ها دستهاي خود را باال 

گرفته و به اين ترتيب حوور خود را اعالم ميدارند؛خب خدا رو شکر که همتون سالم و حاضرين ؛حاال تکاليف 

 دقيقه( 5گروه ها ببينند؛ )جلسه قبلتون رو بزارين روي ميز که سر 
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 : ارزشیایی تشخیصی

اوي مي اي مسسواالتي از دروس قبل به ويژه نمايش اعداد کسري با رسم شکل وتقسيم يك واحد به قسمت ه

ها مي بل از آنلسه قپرسيم.تك تك بچه ها را پاي تابلو آورده و به منظور اطمينان يافتن ازيادگيري مطالب ج

 دقيقه( 5پرسيم. )

 دقيقه(  35ايجادانگيزه ونحوه ارايه تدريس )  

 : آموزش کالمی

 فاوتيدانش آموزان عزيز؛ دروسط هر فصل کتاب رياضي دو صفحه حل مسئله با روش و راهبردهاي مت

گي ه در زندکائلي گنجانده شده تا روش هاي حل مسئله را با کمك هم به خوبي ياد بگيريم وبتوانيم ساير مس

 مي شويم به راحتي حل نماييم. مان با آن مواجه 

 نجام دهيم: امرحله کار  ۵براي اين که بتوانيم هر مسئله اي را به راحتي پاسخ مناسب بدهيم بايد  -

 مسئله را کامل بخوانيم ودرک درست وفهم معناداري از آن کسب نماييم.  -۱

 داشت نماييم. معلوم ها يا داده هاي يك مسئله را تشخيص و به طور خالصه و منظم ياد-۲

 مجهول هاي يك مسئله را تشخيص و منظم يادداشت و جلوي آن عالمت ؟ بگذاريم.  -۳

 براي حل مسئله روش يا راهبرد مناسب ،انتخاب و با کمك آن مسئله را حل نماييم.  -۴

 بازگشت به عقب داشته باشيم ودرستي يا نادرستي پاسخ ها را مشخص نماييم.  -۵
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 : ایجاد انگیزه

ت ي را قسمشاورزکبطور مثال  کشاورزي را در نظر بگيريدکه  گاهي براي اين که بخواهد يك قطعه از زمين -

 بندي نمايد ومحصوالت متنوع وپربازده اي از کشاورزي در آن کشت کند. 

اک خذ يا اول براي درستي و پيش بيني ملزومات و مقدمات آن به جاي روي زمين، شکل آن را روي کاغ

 د. احي وبراي کشت هرمحصول تقسيم مي کند وبر اساس اين نقشه زمينش را کشت مي نمايمسطح طر

ل مسئله حراهبرد  هترينبدر رياضي ما هم مي تونيم بعوي از مسئله ها را بدون استفاده از اعدادکه ساده ترين و 

 مي باشد حل نماييم. 

ه طريقي ک همان طريق رسم شکل حل کنيم به در اين صفحه از کتاب همه اين مسئله ها را مي خواهيم فقط از

 توضيح داديم 

ان انش آموزدذهن  ي)ازيکي از دانش آموزان ميخواهيم که راهبردهاي حل مسيله را يکبارتکرار کند تا ملکه  

ت ها را گفيم آنشود]مريم جان راهبرد هاي حل مسيله را يکبار براي دوستانت توضيح بده/بعد از اينکه مر

 تشکر و قدر داني ميکند؛ممنون دختر گلم( مدرس از او 

 :  ۱مسئله 

 ئله تر مسمسئله را يك بار يکي از دانش آموزان بلند مي خواند و معلم توضيحات الزم براي درک به

ه هتر مسيلدرک ب ستاره جان مسيله را با صداي بلند براي دوستانت بخوان؛سسس معلم بمنظور»ارائه مي دهد 

 ه شرح ذيل توسطمرحله ذکرشده را ابتدا به صورت دست ورزي و بعد تصويري ب ۵ند و توضيحاتي را بيان ميک

 دانش آموزان انجام مي دهند. 

 دست ورزي: 
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يد برداريد واونو سف 4aبچه هاي گلم يك برگه کاغذ »بعد از طي کردن اين  مراحل از دانش آموزان ميخواهيم 

نرابه يمي از آيد ونا با خط کش به دو قسمت مساوي تقسيم کنبعنوان نماد زمين کشاورزي علي آقا از وسط تا ي

 عنوان نماد کشت گندم طاليي رنگ کنيدوبرش بزنند 

ز پر وم سبدونصف باقيمانده را با همين روش به سه قسمت تقسيم کنيدکه يك قسمت زرد)نماد جو(،قسمت 

 رنگ )نماد يونجه(وبرش بزنيد. 

ره ت (ودوبابزيجاساوي تقسيم کنيدو نيمي از آنرا سبز کم رنگ)نماد قسمت سوم باقيمانده را به دو قسمت مس

 برش بزنيد 

اريد تا ا را بشمطعه هدرپايان قطعه هاي گندم،جو و يونجه را به اندازه قطعه سبزي تقسيم و برش بزنند وهمه ق

 مجهول )پاسخ( را کشف کنيد. 

 تصويري:  

ار با يك ير کتاب همه مراحل باال را طي کنند تاز دانش آموزان مي خواهيم به کمك خط کش روي تصو

 ديگر پاسخ را کشف کنندتايادگيري در آنها پايدارشود. 

يا به کنيد. آ قايسهمبچه هاي گلم حاال شما ميتونيد پاسخ هاي هردو روش را جهت درستي يا نادرستي حل مسئله 

 جواب يکساني رسيديم؟ 

 :  ۲مسئله 

نيم و با حل مي ک و روشيي را طي مي کنيم.با اين تفاوت که اين مسئله را  به دبه روش مسئله قبلي مراحل ابتدا

ز چهارم ا و يك که آيا مي توانيم يك سوم قرص ناني را به رضا)نماد کارگر اول( -طرح کردن اين سوال که

 همان نان را به علي 
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 کنيم.  و به اين طريق در ذهن بچه ها چالش ايجاد مي -)نماد کارگر دوم( بدهيم؟  

 

 دست ورزي:  

ز آن سمت اقروش اول : ازدانش آموزان مي خواهيم يك قرص نان را به سه قسمت مساوي برش بزنند و يك 

 را رضا بخورد 

ضا رز آن را متي ادر ادامه باطرح اين پرسش که حاال يك چهارم از نان را مي خواهيم به علي بدهيم ولي قس

الش چمرحله )چگونه باقيمانده نان را به يك چهارم تقسيم کنيم؟ خورده است؟)واحد کامل نيست( .  پس 

وزان را نش آمواکتشاف( در ضمن اينکه به پاسخهاي بچه هاتوجه ميکنيم وسعي بر اين داريم که همه ي دا

 دربحث شرکت دهيم 

سمت از و دو قد م کننآنها را راهنمايي ميکنيم که  دو قسمت باقيمانده را جداگانه به چهار قسمت مساوي تقسي

 هشت قسمت باقيمانده را به علي بدهند 

بدهند  ه عليبوبه جاي يك چهارم قسمت اول که رضا خورده بود ، يك قسمت ديگر از قسمت هاي باقيمانده 

 تا به علي سه قسمت از دوازده قسمت کل نان برسد. 

 زده قسمته دوابه قرص نان را روش دوم : به هر يك از بچه ها يك قرص نان ميدهيم و از آنها ميخواهيم ک

مرحله  -ساويممساوي تقسيم کنند وچهار قسمت به رضا و سه قسمت به علي بدهند.)با استفاده از کسرهاي 

 درک انتزاعي(مرحله مجسم 

 تصويري : 
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ر به مرحله برحله بچه هاي عزيز به کمك پرگار دو تا دايره در کتاب  خود رسم کنيد و هردو روش باال را م

 .  يمه مجسمنمرحله هرکدام از دايره ها با رنگ هاي متنوع انجام دهيد)با استفاده از کسر هاي مساوي (روي 

 :  ۳مسيله 

 دانش آموان بايد مراحل مقدماتي روش حل مسئله را مانند قبل تکرار کنند. 

 

 : دست ورزی

تقسيم کنيد ا رسم خطمه برا به دو ني بچه ها شما بايد ديواره بيروني گالن بيست ليتري سفيد رنگ يا وسايل مشابه

که اگردوباره به همين  ليتربنزين(و معلم با طرح اين پرسش ۲۲وتا نيمه آب بريزيد) به عنوان نمادباک ماشين و 

ل را از مجهو بچه ها نيمه ديگر ظرف را پرآب مي کنند تا-مقدار آب بريزيم گنجايش اين ظرف چقدر است؟

 کتشافي روش اکتشاف مشخص کنند.روش ا

 : تصویری

از  د و نيميم کنيمستطيلي را در دفتر خود رسم کنيد )نماد باک(و آن را با خط کش به دو قسمت مساوي تقسي

سئله پي به حل م ليتر بنزين(کنيد و با رنگ کردن نيمه دوم و از روش پرسش و پاسخ ۲۲آنرا سرخ رنگ )نماد

 ببريد 

 :  ۱۱ص  ۱مسئله 

و روش ده هم از ن مسئلآموزان را به راهبرد رسم شکل به نماد آنها جلب مي نماييم.ايدر اين مسئله توجه دانش 

 حل مي شود. 

 دست ورزي: 
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او يا )نماد گ کوچك يروش اول:بچه ها اين بار شما بايد با استفاده ازمقداري رُس يا خمير بازي،بيست گلوله 

در  کنيد که رو ميفعدد چوب کبريت )نماد پا(  مرغ( بسازيد اگر گلوله ها را مرغ فرض کنيد روي هرگلوله دو

 پا برسد .  ۴۰مجموع به 

يگر ددو پاي  ر مرغهحال شما بايد اختالف پاهاي مرغ را با کل پاها محاسبه نماييد و با کمك چوب کبريت به 

کشف  انا خودشوها راضافه کنيد تا هرمرغ چهار پا و تبديل به گاو شود در پايان مي خواهيم تعداد مرغ و گا

 نمايند. 

ه گاو با تبديل تاييد روش دوم: اگرشما گلوله ها را گاو فرض کنيدد بايد به هر گلوله چهار چوب کبريت فرو نم

رغ مم تا به م کنيشوند و عدد حاصل اختالف مجموع پاهاي گاو با کل پاها را بايد از پاهاي هر گاو دوتا ک

 تبديل شوند. 

 تصويري: 

ك )گاو( ر شاخش آموزان به جاي گاو يا مرغ از نماد گردي با دو شاخك)مرغ( وچهادر آموزش اين روش دان

 رسم 

 دد. مي کنند و همه مراحل باال را به هر دو روش انجام  مي دهند تا تثبيت يادگيري صورت گر

 : ۱۱ص  ۲مسئله 

 دانش آموزان مسئله را مي خوانند و معلو م ومجهول آن را مشخص مي کنند.  

  دست ورزي:
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ا گره هر تا ر ومحل بچه ها شما بايد نخ ضخيمي را با استفاده از روش تا زدن به سه قسمت مساوي تقسيم کنيد

قدار بزند مي تواند م کيلومترراه( .} اگر دانش آموز دو قسمت را روي هم تا ۴۰بزنيد)فاصله بين دو گره نماد 

 مجهول را کشف نمايد{. 

 تصويري: 

ت مساوي سانتي رسم کنند و به سه قسم ۱۲که با کمك خط کش يك خط راست  از دانش آموزان ميخواهيم

ز ابتداي ل يك بردار و اکليو متر راه(.وقتي که از نقطه صفر تا پايان قسمت او ۴۰تقسيم نمايند) هر قسمت نماد 

 قسمت دوم تا انتهاي آن دومين بردار را رسم نمايد به راحتي پي به حل مسئله مي برند. 

 ويسي : هدف ن  

 : دانش آموزان با روش حل مسئله از طريق راهبرد رسم شکل اشنا شوند. هدف کلی درس

 : هدف های رفتاری

 انتظار مي رود در پايان تدريس اين درس دانش آموزان بتوانند: 

 با انتخاب راهبرد رسم شکل بتوانند مسئله ها را حل نمايند.مهارت  -۱

 دن به پاسخ مناسب ، مرحله به مرحله طي نمايند. راه هاي حل مسئله را براي رسي -۲

  کاربرد رسم شکل و منحصرا استفاده ازرسم نماد اشکال در اين راهبرد را درک نمايند. -۳

انجام  رد رابتوانند با استفاده از اشيا ساده و قابل دسترس به صورت نمادي ودست ورزي اين راهب -۴

 دهند.مهارت 

 ندن مسئله پيدا کنند. فهم ودرک درستي از خوا -۵
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 بتوانند داده ها يا معلوم هاي مسئله ها را تشخيص دهند.  -۶

 بتوانند قسمت مجهول مسئله ها را تشخيص دهند.  -۷

آن از  دد حلمسئله هاي رياضي را در واقع بخشي از پيچيدگي هاي روزمره زندگي خود بدانند که درص -۸

 طريق راهبرد هاي رياضي باشند 

ل حه راحتي رزي بد بعوي از مسئله ها را بدون استفاده از اعداد و تکنيك، با رسم شکل و دست وبتوانن -۹

 نمايند. 

 :  ارزشیابی تکوینی

 موزان. آ ا نش دمعلم در حين تدريس سواالتي را از بچه ها مي پرسد ؛بمنظور اطمينان يافتن از يادگيري 

 : رفع نقص و مرور درس

 وجود هرگونه نقص ؛معلم به رفع اشکال مي پردازد. در پايا ن تدريس در صورت 

 : ارزشیابی پایانی

و  مي کنيم مطرح متناسب با زمان باقيمانده، مسئله هايي خارج از کتاب جهت تشخيص يادگيري دانش آموزان 

 دقيقه(  4از آنهامي خواهيم با راهبرد رسم شکل حل نمايند.)

 :  تکلیف پایانی  

سم شکل رهبرد ين هاي مربوط به حل مسئله در کتاب کار)دست ورزي(را،از طريق رااز آنان مي خواهيم تمر

 دقيقه( 1در منزل حل نمايند.)

 : ارایه تکلیف خالقانه
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اسخ از او پ هند واز دانش آموزان ميخواهيم که هر يك مسيله اي را مطرح کرده و آنرا به هم گروهي خود بد

 بخواهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تدریس اول

 بندي دانش آموزان گروه  -1

 سالم و احوال پرسي و حوور و غياب -2

 ايجاد انگيزه  -3

  مناسبت هاي اخير توضيح راجع به  -4
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 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 را 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 ظرن 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 مطرح لیمسا و ها ها،سوال تیفعال ،یموزشآمواد تعدادی از آنان. نمودند.

 رییتغ رضرورتب 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

 کم و کسري براي تدريس نبود.
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 تعیین امکانات مورد نیاز

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

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

 مورد نظر 

 ابزارهای الزم جهت نقد و بررسی انجام گرفته -

 برای تدریس هماهنگی های الزم انجام گرفت -

 ین فیلمبرداری فراهم گردید.برای فیلمبرداری از صحنه ی تدریس دورب -

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

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

ه شد رداختپلم و دانش آموز تدریس از فعالیت های یادگیری و یاددهی و کنش های متقابل بین مع

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

 : ارزشیابی تدریس

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

 استفاده صحیح از وسایل کمک آموزشی  -2

 معلم و فراگیران وجود داشتکالس پر از جنب و جوش بود سوال و جواب بین دانش آموزان و  -3
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 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  اشکاالت لفظی توسط مجری  -2

 موضوع و... روی تابلو –یادداشت نکردن تاریخ  -3
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 را روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاچالش های ف

 مشکالت در آموزش دانش آموزان دير آموز 

 کمبود وسايل کمك آموزشي 

 نبودن زمان کافي براي بررسي موضوع 

 روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ن ود دوربیل وجان به دلیقبل از آخرین اجرا یک اجرای دیگر باحضور همکاران محترم داشتیم که دانش آموز

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

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

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

 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 دفه         •

 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 ههم 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

 ن نقاط قوت و ضعفدیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامو

 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 ختدريس خود خيلي مسلط بود خيلي  در .....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 د تدريس بسيار خوبي بودتمام مراحل را خيلي خوب نکته به نکته انجام دادن ...........

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 

 ............  جلسه اول درس پژوهی
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 دتدريس به چن .  اشتم .................انجامن شد حوور ددر 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 

 ...........  لسه دوم درس پژوهیج

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.

 بسمه تعالی

 ............  جلسه اول درس پژوهی

ع کرد با ورتدريس را ش ...........سه ي درس پژوهي شرکت داشتم. در جل...........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. ريس خيليکل تد ه اضافه نکات از قلم افتاده انجام شد و درتدريس تمام مراحل ب ............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  –درس ماکت مربوط به  –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 يستدرانجام  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
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 :یدرس پژوه یااجر 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 نقطالاله و عالالدم حرکالالت فعالالال مناسالالب و م يالالكثابالالت مانالالدن معلالالم در  يگالالريبالا دانالالش آمالالوزان و د

 اظران نالالهمکالالار در کالالالس و حوالالور 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 ياز جو باله وجالود آمالده خالارج کنالد ، آنگالاه باله راحتال

 رد  .آن ها به وجود آو يشاداب و جذاب برا يجو

  : گروه یازامکانات مورد ن      •

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

 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  يو اسالالتفاده از روش پرسالالش و پاسالالخ و بالالارش مغالالز يسمراحالالل مختلالالف تالالدر از انجالالام 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
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نظالالرات  يالالانمختلالالف هالالدف دار و ب ي، پالالس از پرسالالش هالالا يعالالاطف يبالالاط قالالوارت يجالالادا ودانالالش آمالالوز 

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  يلباشد،تکم

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
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