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یادداشت رسدبیر

معلمان، هویت تحول
ــد  ــر در فراین ــل مؤث ــن عام ــانی مهم تری ــل انس عام
ــول در  ــی پیش برندۀ تح ــروی اصل ــت. نی ــی اس تحول
ــدی  ــول فراین ــتند. تح ــان هس ــرورش معلم آموزش وپ
ــت که به برنامه نیاز دارد. اجرایی شدن برنامۀ تحول  اس
ــان و مدیران  ــارکت همۀ معلم ــرورش مش در آموزش وپ
ــی درونی،  ــتلزم آمادگ ــارکت مس را می طلبد. این مش
همراهی فکری و همیاری عملی است. زمانی همراهی 
ــارکت به  ــه طرفین مش ــرد ک ــکل می گی ــاری ش و همی
یکدیگر «اعتماد» داشته باشند؛ اعتماد به توانایی های 
ــتان ها،  یکدیگر، اعتماد به ظرفیت های موجود در اس
ــتادی به مدیران  ــهرها و روستاها، اعتماد مدیران س ش
ــر اعتماد به  ــدارس و از همه مهم ت ــتانی و مدیران م اس
معلمان در مشارکت اثربخش آن ها برای تدوین، تولید و 
اجرای محتواهای آموزشی بر اساس اسناد باالدستی. 
اعتماد متقابل سرمایۀ اجتماعی ارزشمندی است که 
ــدر آن را بدانند. آنچه می تواند بقای این  طرفین باید ق
ــویه  ــت. ارتباطی دوس گنج را تضمین کند، ارتباط اس
ــتاد و  ــوی س ــش و مبانی نظری از س ــال دان ــرای انتق ب
تجربه های زیستۀ معلمان از صف. اگر ارتباط از طرف 
ــه ای برای  ــتر و زمین ــود، بس ــویه تعریف ش ــتاد یکس س
اندازه گیری ارتقای دانش و تغییر نگرش وجود نخواهد 
ــت. اثر دیگر اعتماد این است که دانش آموز ما در  داش
فضایی تنفس تربیتی و علمی می کند که اعتماد مانند 
ــد. با  ــیژن هر لحظه به پیکر آن جان تازه می بخش اکس
ــی از وظایف مجلۀ  ــاد، از آنجا که یک ــه بر این اعتق تکی
ــد معلم کمک به تبیین بهتر و کاربردی برنامه های  رش
تحولی آموزش وپرورش است، شورای برنامه ریزی مجله 
ــن و اجرای  ــد محتوا، تدوی ــاد به معلمان، تولی با اعتم
نمونه هایی از فعالیت های آموزشی و تربیتی را با توجه 
ــف در اولویت برنامه های  به ظرفیت های مناطق مختل

خود قرار داد. 
در تولید ویژه نامۀ پایۀ هشتم، به مرحلۀ عین الیقین 
ــیدیم که بحمدالله در استان ها توانایی های زیادی  رس
ــتیم.  وجود دارد و ما گاهی غافل از این قابلیت ها هس
ــده  ــروع ش ــه تحول در بین معلمان ش ــن یافتیم ک یقی

ــود دارد، از  ــی وج ــت و اگر نقص ــاری اس ــاری و ج و س
ــتی  ــر آموزش به درس ــت. اگ ــرف آموزش های ماس ط
ــرای اجرایی و  ــاخت های الزم ب صورت گیرد، اگر زیرس
عملیاتی شدن فرایندهای تحول دقیق طراحی شوند، 
معلمان ما تنها انتقال دهندۀ دانش نخواهند بود، بلکه 
فرصت های تربیتی را سازمان خواهند داد. معلمان ما 

در فرایند برنامه ریزی درسی تصمیم ساز هستند.
ــته برای  ــان صلب و بس ــی معلم برنامه های آموزش
ــتیابی به اهداف  ــان برای دس ــت، بلکه آن تربیت نیس
ــای فردی  ــرایط بومی و تفاوت ه ــه به ش ــود، با توج خ
ــد. معلمان  ــای منعطفی دارن ــوزان، برنامه ه دانش آم
ــرش حرفه ای  ــش و تغییر نگ ــال ارتقای دان ــا به دنب م
ــتر  ــا خودارزیابی برای یادگیری بیش ــتند و ب خود هس
می کوشند. معلمان ما از مشارکت همۀ افراد توانمند 
و باتجربه برای یاددهی بهتر کمک می گیرند و در یک 
کالم، ما شاهد معلمانی بوده و هستیم که شخصیتی 

علمی و تربیتی دارند.

مرکز گریزی
سعی ما بر این بود که برای تولید ویژه نامه از همکاران 
ــتفاده کنیم. به پنج  ــتان ها اس ــایر اس (معلمان) در س
استان کشور سفر کردیم. انتخاب این پنج استان کامًال 
ــتان  ــه و معلم از طرف اس ــی بود. معرفی مدرس تصادف
ــده، دربارۀ  ــد. پس از تماس با معلم معرفی ش انجام ش
موضوع با ایشان گفت وگو شد. سپس معلم با توجه به 
ــرح درس (فعالیت) را طراحی  توانایی های منطقه، ط
ــدل جامع  ــات تفصیلی چرخۀ م ــرا کرد. توضیح و اج
کیفیت بخشی به فرایند یادگیری در بخش «سفرنامه در 
ــت. توصیه می شود قبل از خواندن  یک نگاه» آمده اس

بقیۀ بخش ها، حتمًا ابتدا آن کنش را مطالعه کنید.
ویژه نامۀ هشتم شروعی است برای ارتباط بیشتر بین 
ــتاد و صف. منتظر نظرها و انتقادهای شما هستیم.  س

امیدواریم ما را از دیدگاه های خود بی بهره نگذارید.

۲۲
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بسم الله الرحمن الرحیم
همانا تبذیرکنندگان برادران شیاطین بودند و شیطان 
همواره نســبت به پروردگارش بســی کافر (و) ناسپاس 

بوده است (اسراء/ آیۀ ۲۷).

ــان داد دگربار  ــد را که توفیقم ــد و ثنا می کنیم خداون حم
ــدم در راه نهیم و با بضاعتی ناچیز و دلی امیدوار و با توکل  ق
ــم تا نظاره گر لبخند پرمهر  ــفری را آغاز کنی به درگاه حق، س
معلمانی باشیم که بزرگ ترین سرمایه و نعمت الهی را توانایی 
و استعداد خدادادی فرزندان این مرز و بوم می دانند؛ معلمان 
عاشقی که آیۀ فوق را سرلوحۀ کار خود قرار داده اند و اتالف 
ــان را که سرشار از درک و شعورند،  وقت و توانایی شاگردانش
ــر آن باوریم که معلم امانت دار وقت  ــر می دانند. ما نیز ب تبذی
و توانمندی های بی نظیر فرزندان این سرزمین است. تالش 
ــد معلمان را در  ــت که می توان ــکوفایی راهی اس برای خودش

مسیر ادای حق این امانت یاری دهد.
ــی که خود را رهبر مردم  امام علی(ع) می فرمایند: «کس
ــران پردازد، خود را  ــرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگ ق
ــد، با کردار تعلیم  ــش از آنکه به گفتار تربیت کن ــازد، و پی بس
ــزاوار  ــد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، س ده
ــت از آنکه دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد»  به تعظیم اس

(نهج البالغه، حکمت ۷۳).
ــیرۀ  ــتی که س ــور بهش ــارده ن ــار چه ــالممان نث درود و س
ــق لحظه های زندگی مان  ــان همواره الگو و سرمش عملی ش
 است. درود و  سالمی خاص و دوباره نثار امام رئوف، شمس 
ــی الرضا علیه آالف  ــی بن موس ــموس، ثامن الحجج عل الش
التحیه و الثناء که دل به کرمش بستیم و سفرنامۀ هشتم را با 
توسل به درگاه کریمانۀ آن حضرت از مشهد الرضا، خراسان 

رضوی، آغاز کردیم.
ــرار دادن مخلوقش در  ــان داریم که رب العالمین، با ق ایم
ــوۀ او را در  ــتعدادهای بالق ــکان بروز اس ــرایط مختلف، ام ش
ــت فراهم می کند؛ مسیری  ــیری که روزی اش کرده اس مس
ــت و  ــا در آن قرار می گیرد، منحصربه فرد اس ــه هر یک از م ک
میزان سنجش اعمالمان نیز توانایی ها و آگاهی های ماست 

که در سایۀ تالش پرثمر همراه توکل و توسل به دست می آید. 
بخشی از این رزق و روزی معنوی، معلمان دلسوزی هستند 
ــد و می توانند الگوی عملی و  ــر راهمان قرار می ده که بر س

رفتاری سازنده ای برایمان باشند.
ــتان  ــفرهای متعددی که به پنج اس ــن رویکرد، در س ــا ای ب
ــت یاری به سوی عزیزانی  ــرزمین پهناورمان داشتیم، دس س
ــی پرمهر و  ــتان خالی، دل ــاور داریم با دس ــه ب ــم ک دراز کردی
ــانی، طالب  ــچ نام و نش ــروردگار و بدون هی ــه لطف پ ــد ب امی
ــمند میهن عزیزمان ایران هستند و  ــرمایه های ارزش رشد س
ــت، نهایت  ــان کرده اس از فرصتی که خالق بی همتا نصیبش
ــکوفایی این توانایی ها به کار می گیرند  تالش خود را برای ش
ــت توانمند سرمایه های  ــرزمین کهن به دس که آیندۀ این س
ــن بزرگواران  ــت خالصانۀ ای ــده با هم ــدیافته و تربیت ش رش

ساخته می شود.
ــام تعلیم وتربیت صحیح،  ــم، در نظ ــه اعتقاد داری صادقان
مهم ترین نقش را معلم عهده دار است که او نیز بیش از همه 
ــی را معلم  ــاز دارد. فرصت های آموزش ــکوفایی نی ــه خودش ب
ــًا با بودجه و امکانات!  ــازد، نه صرف با تالش و خالقیت می س
برای اثبات ادعای خود به سراغ نقاط دورافتاده ای رفتیم که 
ــختی روی نقشه دیده می شوند،  حتی تعدادی از آن ها به س
ــرورش داده اند.  ــا از همان جنس معلمان را در دل خود پ ام
سعی بر این بود کمترین امکانات و شرایط آموزشی انتخاب 
ــود تا بدین ترتیب بر نقش و جایگاه معلم تأکید شود. چرا  ش
که استفادۀ شایسته و توجه به موقعیتی که رب العالمین در 
اختیار این قشر مخلص و پویای جامعه قرار داده است، آنان 

را از مصادیق آیۀ کریمه مبرا می گرداند.
ــت عمیقی که در دل  ــۀ عزیزان تقاضا داریم با معرف از هم
نسبت به آیات وحی دارند، با این مجموعه همراه شوند و این 
ــفرنامه را که حاصل تالش شبانه روزی تعدادی از معلمان  س
ــئوالن شایسته در این  ــنا، و با همراهی معلمان و مس دردآش
ــت، با دقت مطالعه و ما را در این مسیر  ــتان بوده  اس پنج اس
پرفراز و نشیب همراهی کنند. این رود خروشان جاری است 
ــیلۀ امتحان و آزمایش  و ادامه دارد و خدای مهربان آن را وس
ــوارتر و  ــون معلمان دش ــع آزم ــرار داده و بالطب ــش ق بندگان

سفرنامه در یک نگاه

با این ویژه نامه یک 
لوح فشرده نیز همراه 

کرده ایم که فیلم 
خالصه ای از هر اجرا را به 

نمایش می گذارد تا شما 
هم لحظات باشکوه و 

هیجان انگیز یادگیری در 
این سفر را با ما همسفر 

بوده باشید و خود شاهد 
تالش این معلمان عزیز 

باشید. 

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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۱

صفحۀ نخست معرفی 
محور به صورت 
تصویری است.

۴

صفحۀ آخر فصل، طرح درس 
یکی از معلمان بزرگوار است 

که در طول سفر با ایشان 
آشنا شدیم.

۲

صفحه های دوم و سوم آن معرفی مصداق هایی از آن 
محور است که بیشتر آن ها در طول سفرها تجربه و 

به صورت اینفوگرافی به تصویر کشیده شده اند.

۳

هشت صفحۀ بعد به جزئیات آموزشی دو اجرا با 
توجه به محور انتخاب شده پرداخته است.

 مفید بودن آموزش، 
مرتبط ساختن محتوا 

با زندگی

محور ششمحور پنجمحور چهارمحور سهمحور دومحور یک

کــارگروهـی
(یادگیری اجتماعی)

یادگیری فعال، تولید 
مفهوم به وسیلۀ  

یادگیرنده
(ساختن گرایی)

تأکید بر فعالیت های 
عملی و فکری، و 
مهارت های فرایندی

استفاده از تکنیک های 
ارزشیابی مستمر

استفاده از روش های 
جایگزین و متفاوت 
برای ارزشیابی پایانی

(نتیجه مدار)

اجرشان افزون تر است.
ــفرنامۀ هشتم در جهت بخشی به این هدف  پروژۀ ملی س
ــود و مخاطبانش  ــورت روبه رو تعریف می ش ــمند و به ص ارزش
تمامی معلمان مشفقی هستند که ناامید از هرگونه امکانات 
و تجهیزات آموزشی، تنها به لطف بی کران الهی امیدوارند تا 
آنان را در فرایند یاددهیـ  یادگیری به جدیدترین تجربه های 

آموزشی مسلح گرداند.
فرایند یاددهیـ  یادگیری در شش محور خالصه می شود:

ــده اند و هرجا در  ــای زیر معرف محورهای یاد ش آیکون ه
متن استفاده شوند، به معنی این است که در آن اجرا به این 

محور توجه شده است. 

ــطه می توان  ــام درس های ابتدایی و متوس در تدریس تم
این شش محور را مدنظر قرار داد تا فرایند یاددهیـ  یادگیری 
ــامل ویژگی هایی است که در  ــود. هر محور ش اثربخش تر ش
فصلی جداگانه در این ویژه نامه به معرفی آن ها پرداخته ایم. 
ــش محور تقریبًا در تمام اجراها مورد توجه  هر یک از این ش
بوده  است، اما با توجه به محدودیت وقت اجرا و فضای ارائۀ 
مطالب، در هر اجرا روی یک یا دو محور تأکید ویژه داشته ایم، 
به گونه ای که در هر محور تنها اجرای دو درس به عنوان نمونه 

ــت. به این صورت، تمام عنوان های درسی  ــده اس مطرح ش
هشتم پوشش داده شده  است که در بعضی از آن ها، با تأکید 
بر روش اجرا، گاهی از موضوعات درس هفتم استفاده شده 
است. در نهایت، کل ویژه نامه به صورتی تدوین شده است که 
ــیوۀ کلی آن در کالس خود  عموم معلمان عزیز بتوانند از ش
ــف، مخاطب کل مطالب ویژه نامه،  بهره گیرند. با این توصی

عموم معلمان هستند. 
هر فصل شامل ۱۲ صفحه است.

مرتبط ساختن 
محتوا با زندگی

تولید مفهوم 
توسط یادگیرنده
(ساختن گرایی)

استفاده از 
تکنیک های 

ارزشیابی مستمر

روش های 
جایگزین در 
ارزشیابی پایانی

تأکید بر فعالیت های 
عملی و فکری و 
مهارت های فرایندی

کار گروهی
(یادگیری 
اجتماعی)

چرخۀ مدل جامع 
کیفیت بخشی به 

فرایند یادگیری

۴
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دریای خزردریای خزر

کرمان

ھرمزگان

بوشھر

ــد ــه و بویراحم کھکیلوی

چھارمحال 
و بختیاری

یزد

سمنان

سیستان و 
بلوچستان

خوزستان

ایالم

لرستان اصفھان

قم
مرکزی

ھمدانھمدانھمدانھمدانھمدانھمدانھمدان

قزوین البرز
مازندران

گلستان

خراسان 
شمالی

خراسان 
جنوبی

گیالن
آذربایجان غربیآذربایجان غربیآذربایجان غربیآذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

زنجان

خــلــیــج فــــــارس
زهرا تقی زاده

معلم درس علوم 
شهر شوشتر

 حسن عباسی
معلم درس کار و فناوری اطالعات 

روستای اسالم آباد

کاوه خداکرمی
 معلم درس سالمت و تربیت بدنی
روستای چشمه کبود

حمیده شعفی
معلم درس تفکر و سبک زندگی

شهر چناران 

سیمین افشار
 معلم درس ریاضی

شهر الر

محمدتقی کلیدری
معلم درس ادبیات فارسی 

شهر مشهد

الهام ارباب پوری
 معلم درس مطالعات اجتماعی
شهر بیستون

فردوس علی اکبریان
 معلم درس ریاضی 

شهر تهران

کاظم فاضلی مقدم
 معلم درس علوم 

شهر شوش

مهناز زارعی
معلم درس هنر 
شهر فیروزآباد

گلریز خادم مرادی
معلم درس قرآن، دینی و عربی

روستای باباریز 

حامد فیضیان
معلم زبان انگلیسی 

شهر حسین آباد 

فارس

تشکر و سپاس بی دریغ خود را نثار همۀ عزیزان و مسئوالنی 
می کنیم که در این پروژۀ ملی با همت واالیشان صمیمانه 
و مخلصانه ما در پیشبرد اهداف مشترک یاری رساندند. با 

معرفی معلمان همدل و همراهی که در این سفرنامه همسفر 
ما بودند، موفقیت و سالمتی همۀ این عزیزان را از خدای منان 

و ودود مسئلت داریم.

کردستان

کرمانشاه

تھران
خراسان 

رضوی
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مدلی برای تمامی در س ها
محمود امانی طهرانی

مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی

ــطح  ارتقای س ۱
دانش آموزان  ــری  یادگی
ــت.  ــن دغدغۀ ماس مهم تری
یادگیری مؤثر، عمیق و ماندگار و 
دستیابی به اهداف همه  جانبۀ برنامۀ 
ــان، اخالق، علم،  ــی و توجه به ایم درس
ــط همۀ دانش آموزان  عمل و عقل ورزی توس
ــی  ــی، آرزوی تمام ــات درس ــی موضوع در تمام

مربیان، پدران و مادران است.
ــت؟ آیا معلم تنها با  ــت یافتنی اس ۲ آیا این آرزو دس
ــد زیادی چنین  ــود می تواند تا ح ــه به توانایی های خ تکی

هدفی را دست یافتنی کند؟
اگر بله، چگونه چنین کاری ممکن است؟

ــت که در  ــه معنای مجموعه ای از ایده هاس ۳ مدل، ب
ــری و تعمیم دارد. معموًال  ــرایط مختلف قابلیت به  کارگی ش
ــکل هندسی نمایش می دهند.  مدل ها را به کمک یک ش
ــخ به  ــوان راه حلی برای پاس ــن مجله به عن ــی که در ای مدل
ــش محور اصلی دارد و  ــت، ش ــده اس ــش فوق ارائه ش پرس
ــا قابلیت به کارگیری و  ــود که در تمامی در س ه ادعا می ش

تأثیرگذاری دارد.
ــان- و  ــات عینی معلم ــاس تجربی ــدل براس ــن م ۴ ای
ــت. لذا از قابلیت اجرای  ــت معلمان- تولید شده اس به دس
ــوده خاطر  ــرایط مختلف تا حد زیادی می توان آس آن در ش
بود. شش محور اصلی مدل به منزلۀ استخوان بندی اصلی 
و غیرقابل حذف آن به شمار می آیند. اما در هر محور تعداد 
زیادی فعالیت قابل اجرا پیشنهاد شده است که بخش نرم 

و انعطاف پذیر مدل را می سازند. این بخش ها قابل کاهش، 
تغییر یا افزایش هستند و هر معلم می تواند انتخاب خود را 

در آن داشته باشد.
۵ عنوان های محورهای شش گانۀ مدل عبارت  اند از:

۱. مفید بودن آموزش و مرتبط ساختن محتوا با زندگی
۲.کــارگروهـی (یادگیری اجتماعی)

ــیلۀ  یادگیرنده  ــری فعال، تولید مفهوم به وس ۳. یادگی
(ساختن گرایی)

ــد بر فعالیت های عملی و فکری و مهارت های  ۴. تأکی
فرایندی

۵. استفاده از تکنیک های ارزشیابی مستمر
ــاوت برای  ــن و متف ــای جایگزی ــتفاده از روش ه ۶. اس

ارزشیابی پایانی (نتیجه مدار)
ــل اختصاص داده  ــن ویژه  نامه به هر محور یک فص در ای
ــود که  ــت. هر فصل با یک اینفوگرافی آغاز می ش ــده اس ش
ــا آن محور  ــل اجرا در ارتباط ب ــم انداز فعالیت های قاب چش
ــای عینی و واقعی از  ــش می دهد. در ادامه، نمونه ه را نمای
ــده  اند که  ــتان های گوناگون در چندین صفحه آورده ش اس
نشان دهندۀ قابلیت اجرای فعالیت ها در سطح کالس هایی 

با امکانات متفاوت است.
ــطح  ــدل، ارتقای س ــری این م ــی به کارگی ــدف کل ۶ ه
ــت. البته هر معلم در  یادگیری و جذاب و مؤثر بودن آن اس
ــخصی کردن این مدل  ــور با تطبیق دادن و ش هر نقطۀ کش
ــطح  ــش، آموزش را از س ــود و دانش آموزان ــرایط خ برای ش

کلی گویی به سطح عینی و منطقه  ای متصل می سازد.
ــگی معلمان در مواجهه با کتاب های  ۷ دغدغۀ همیش ۶
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تجربه ها
و دانش بومی

محمد عطاران
دانشیار دانشگاه خوارزمی و استاد 

مهمان دانشگاه ماالیا (مالزی)

ــران  ــک ته ــمارۀ ی ــدف ش ــتان ه ــال ۱۳۵۴ از دبیرس س
ــار و البته  ــرای اولین   ب ــال ب ــدم. در آن س ــل ش فارغ التحصی
ــی به صورت  ــجو در دورۀ کارشناس ــار، پذیرش دانش آخرین  ب
غیرمتمرکز برگزار شد. در رشتۀ ریاضی فارغ التحصیل شده 
ــب رسم روزگار باید به دنبال حداقل رشته های  بودم و به حس
مهندسی یا پزشکی که آن زمان مجالش فراهم بود، می رفتم؛ 
ــن بود. با اینکه  ــه آرزوی مرحوم پدرم هم همی به خصوص ک
ــگاه مثل مهندسی برق دانشگاه  چند پذیرش از چند دانش
ــتی)، دانشگاه  ــگاه ملی (شهید بهش ــکی دانش تبریز، پزش
صنعتی اصفهان و ریاضی دانشگاه تربیت معلم داشتم، ولی 
ــتۀ علوم تربیتی دانشگاه  ــته  ام، یعنی رش انتخاب اولین رش
ــدید شده  تهران را ترجیح دادم؛ در حالی که دچار تعارض ش

بودم.
درس های دانشکده شروع شد، در حالی که من با فضای 
ــۀ مثال هایی  ــرار نمی کردم. هم ــچ ارتباطی برق درس ها هی
ــور بود. هیچ  ــد، از مدارس خارج از کش ــتادان می زدن که اس
ارتباطی بین خواسته هایم و فضایی که آن ها ترسیم می کردند 
ــردم و این بر تعارض روانی من می افزود که چرا  برقرار نمی ک
ــای غیربومی  ــن تعارض، فض ــده ام؟ ثقل ای ــته آم به این رش
ــدت علیه  ــگاهی بود. فضای کالس ها به ش بحث های دانش
ــتن مبانی علمی بود و  ــش اندک آن ها و ندانس معلمان، دان
من از مثال هایی که زده می شد، به دلیل اینکه با تجربۀ درس 
ــا اینکه آمدن  ــت، راضی نبودم ت ــب نداش خواندن من تناس
ــتان دیگری در این میان که رشته های مهندسی را رها  دوس
ــتۀ علوم  ــگاه های خوب آن زمان به رش کرده بودند و از دانش

ــی با زمان آموزش است.  ــی، تناسب حجم کتاب درس درس
ــئولیت یادگیری  ــون مس ــن مدلی، چ ــری چنی ــا به کارگی ب
ــش موتور  ــرد و معلم نق ــرار می گی ــوزان ق ــدۀ دانش آم برعه
ــده و ارتقادهندۀ  ــم و تکمیل کنن ــری و ترمی ــرک یادگی مح
سطح آن را برعهده می گیرد، فضا و زمان بیرون از کالس و 
زمان فراغت دانش آموزان به فرصت اصلی یادگیری ایشان 
ــوزان می توانند به  ــن ترتیب دانش آم ــود و بدی تبدیل می ش
آموخته هایی بسیار فراتر از آنچه در کتاب درسی آمده است 

دست یابند.
ــنهادی در این مدل، برای  ــی فعالیت های پیش ۸ تمام
ــرا دارد. این  ــی قابلیت اج ــد امکانات کاف ــای فاق کالس ه
ــتند از آنچه معلمان و دانش آموزان  فعالیت ها نمونه ای هس

خود می توانند به خلق و اجرای آن بپردازند.
ــانۀ آموزشی به  ــخۀ ویژۀ اتصال یک رس ۹ این مجله نس
ــه دارای اعتبار زمانی  ــت. لذا ن ــی ملی اس یک برنامۀ درس

کوتاه مدت و نه محدود به موضوع درسی خاص است.
ــق،  ــد درک عمی ــی نیازمن ــی مل ــۀ درس ــی برنام روح کل
ــه است. این  ــطح کالس و مدرس عملیاتی و کاربردی در س
روح چیزی جز توجه به عرصه های چهارگانۀ خود، خلقت، 
ــال و عنصرهای پنجگانۀ تعقل، ایمان،  خلق و خداوند متع
ــای یاددهی-  ــک فعالیت ه ــل و اخالق در تک ت ــم و عم عل

یادگیری در سطح کالس و مدرسه است.
ــودمند و تأثیرگذار،  در چنین فضایی، پرچم یادگیری س
به دست توانای معلمان و با ایفای نقش فعال دانش آموزان، 

همواره در اهتزاز می ماند.

با به کارگيری چنين مدلی، 
چون مسئوليت يادگيری 
برعهدۀ دانش آموزان قرار 
می گيرد و معلم نقش 
موتور محرک يادگيری 
و ترميم و کامل کننده و 
ارتقادهندۀ سطح آن را 
برعهده می گيرد، فضا و 
زمان بيرون از کالس و 
زمان فراغت دانش آموزان 
به فرصت اصلى يادگيری 
ايشان تبديل می شود
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به این سان او جرئت آن را ایجاد کرد که بررسی خصوصیات 
ــد. این رویکرد بعدها در دانش  فردی را ارزش و اعتبار ببخش
ــانی و از جمله علوم تربیتی (در کنار سایر عوامل)  علوم انس
ــد روش روایی،  ــی در تحقیق مانن ــی روش های موجب پیدای
ــد که بر  ــوردی و امثال این ها ش ــۀ م ــی، مطالع پدیدارشناس

تجربه های فردی و جمعی افراد و تحلیل آن تأکید دارد. 
ــن ویژه نامه  ــحالم که فراهم آورندگان ای ــیار خوش حال بس
ــان)، آرزوی من و امثال  ــه نوراللهی و همکارانش ــم فرزان (خان
ــیده اند. به نقطه های دور و نزدیک سرزمین  مرا تحقق بخش
ــهر و روستا به فرزندان  ما ایران رفته اند و از معلمانی که در ش
ــی خود را  ــته اند تجربه های آموزش ما درس می دهند، خواس
ــریک کنند. کاری  بازنمایی و معلمان ایران زمین را در آن ش
ــده اند. این  ــا جمع ش ــت و تجربه ه ــده اس ــترگ انجام ش س
ــرورش درس آموز  ــا می تواند برای معلمان آموزش و پ تجربه ه
ــرمایه ای برای نظرورزی  ــگاه، س ــد و برای معلمان دانش باش
ــان که وقتی  ــی بومی؛ بدان س ــم آوردن دانش ــل و فراه و تأم
ــخن می گویند، معلمان تصور نکنند این ها  دانشگاهیان س
ــن خدمت به  ــان ضم ــاب می خورد و مدرس ــط به درد کت فق
ــگاه  ــد آنچه را در دانش ــگاهی نگوین ــالن دانش فارغ التحصی
ــت.  ــا عرصۀ عمل اس ــون اینج ــد، چ ــد، دور بریزی خوانده ای
استادان دانشگاه هم با فضای بومی آشناتر شوند و به تحقیر 
ــما دانش علمی ندارید. سپاس خود  معلمان نپردازند که ش
ــزارش، روایت  ــی می کنم که در این گ ــم همۀ معلمان را تقدی
ــت. برای فراهم آورندگان این  ــده اس ــان تصویر ش معلمی ش

مجموعه آرزوی کامیابی می کنم. خدا یار و یاورتان باشد.

ــت و بر تردید  ــی آمده بودند، از تعارض ذهنی من کاس تربیت
ــس در فضای  ــم گرفتم از آن پ ــه کردم، ولی تصمی خود غلب
ــان تجربه های بومی  ــرورش قرار گیرم و می واقعی آموزش و پ
ــن ۲۰ سالگی ناظم  و دانش نظری ارتباط برقرار کنم. در س
مدرسه شدم. معلمی دورۀ راهنمایی و سپس دورۀ متوسطه را 
تجربه کردم. سال ها بعد که مرحوم دکتر کاردان در مصاحبه 
برای پذیرش عضو هیئت علمی از من پرسید اگر عضو هیئت 
علمی شدی چه خواهی کرد، به ایشان که پیش از این رئیس 
دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران بود، سرگذشت خود را 
ــم و عرض کردم: «من حتمًا خودم را به آموزش و پرورش  گفت
گره خواهم زد. سعی می کنم میان نظر و عمل ارتباط برقرار 
کنم و ۲۹ سال است که این ارتباط مبارک را داشته ام، چرا که 
معتقدم از تجربه های زیستۀ معلمان خود می توان به دانشی 

بومی دست یافت، بی آنکه تجربه های جهانی را انکار کرد».
ــوی، در کتاب «تتبعات» خود  ــوف فرانس مونتنی، فیلس
ــود که معتقد  ــی رود و پایه گذار ایده ای می ش ــر از این م فرات
ــرح حال خود بپردازیم و در احوال درون  ــت: اگر ما به ش اس
تأمل کنیم، به دانش کلی نیز دست خواهیم یافت. مونتنی 
می نویسد: « دیگران به شرح انساِن کلی می پردازند ، اما من 
انسان را نقل و حکایت می کنم؛ آن انسانی که خصوصیاتی 
ــه انجام  ــود را دارد... آنچ ــای خاص خ ــژه و نابهنجاری ه وی
ــد و ماجراهایی که بر او می گذرند، حوادثی ناپایدار و  می ده
ــتند. اما در همین حوادث گذراست که به او توجه  گذرا هس
می کنم، زیرا او فقط در چنین لحظاتی وجود دارد.من هستی 
ــا و حوادث  ــم، بلکه ماجراه ــدار را تصویر نمی  کن ــا امور پای ی
ــی، ۱۳۸۳: ۱۶). ــم... (مونتن لحظه ای را به تصویر می کش

اين تجربه ها 
می تواند 
برای معلمان 
آموزش و پرورش 
درس آموز باشد 
و برای معلمان 
دانشگاه، 
سرمايه ای برای 
نظرورزی و تأمل 
و فراهم آوردن 
دانشی بومی
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به کارگیری مهارت های بومی چرخۀ زندگی

خوراکی های محلی

طرح درس های ملموس
محیط زیست ما

برای این سؤال بچه ها چه پاسخی دارید:
«این مطالب به چه درد زندگی ما می خورد؟»

 مفید بودن آموزش، 
مرتبط ساخ� محتوا با زندگی

محور اول



مرتبط ساختن محتوا
با زندگى
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واگذاری مسئولیت ها

نصب تابلوهای آموزشی یا 
بازتاب رویدادهای علمی 
و اجتماعی شهر در فضای 
مدرسه توسط دانش آموزان

لحاظ کردن فعالیت هایی 

در جهت رشد عواطف و 

بهره گیری بیشتر از حواس

ت های 
استفاده از فرص

ایجادشده در خوابگاه ها
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ت های 
استفاده از فرص
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نعمت های خدا 
و ادب پارسی

ــکر نعمت در ادبیات  ــتن (از طریق مفهوم ش هدف: تقویت مهارت نوش
فارسی و گسترش آن به زندگی روزمرۀ دانش آموزان)

موضوع: اولین جلسۀ انشا و دفتر کارهای ماندگار کالس؛ 

ــی، به همراه نقالی یکی از دانش آموزان و  جلســۀ اول: شروع کالس درس در آرامگاه فردوس
بازدید از آرامگاه

جلســۀ دوم: تبدیل نظم به نثر به صورت کار گروهی دربارۀ بیت هایی با موضوع شکر نعمت؛ 
تعیین تکلیف منزل

اهميت مهارت نوشتن
ــا دربارۀ موضوع مورد نظر ادبیات  ــدن دانش آموزان در نگارش جمله های صحیح و رس توانا ش

یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ هر کشوری است.

اهمیت توجه به شکر نعمت
ــیار دیده  ــکر بس ــا آموزه های دینی آمیختگی زیادی دارد، مفهوم ش ــن ما که ب ــات که  در ادبی

می شود.

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا
از آنجا که درس ادبیات اولین اجرای ما بود، 

آغاز پروژۀ پایۀ هشتم را با حضور در حرم امام 
رئوف متربک کردیم. روز قبل از اجرا هم جلسۀ 
هºهنگی با آقای کلیدری را در رواق دارالحجه 

برگزار کردیم.

ه« معلمی!
برای سهولت در جابه جایی دانش آموزان ترجیح 
دادیم مدرسه ای را انتخاب کنیم که به آرامگاه 
فردوسی نزدیک باشد، اما آقای کلیدری که از 

قبل به عنوان معلم ادبیات با ما هºهنگ شده 
بود، معلم دانش آموزان این مدرسه نبود. به هر 

حال، قابلیت های معلمی ایشان و اجتºعی بودن 
دانش آموزان، باعث شد خیلی زود ارتباط خوبی 

میان معلم و دانش آموزان برقرار شود. 

ه« معلمی!
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شکر نعمت در کالم بزرگان
ــا الهی»: یعنی  ــی ُتحصی نعماؤک ی ــت: «فمت ــد از زیارت امام رضا (ع) آمده اس ــای بع در دع
ــی و معانی مرتبط با  ــمارش نعمت هایت برآیم؟» این معن ــدای من!، کی می توانم از عهدۀ ش «خ
ــکرگزاری به درگاه حق، چنان در فرهنگ ما بااهمیت تلقی می شود که  نعمت های الهی و لزوم ش
ــاره به  ــده و جای آن دارد در هر فرصتی در کالس، از آن ها برای اش ــیار تکرار ش در ادبیاتمان بس
نعمت هایی که دانش آموزان همواره از آن ها بهره مند هستند، بهره ببریم. این امر در تقویت نگرش 

مثبت به زندگی و پرهیز از تأکید بر محدودیت ها نیز اثر دارد. 

ــت و  ــدری با کمک دانش آموز محمدی که تجربۀ نقالی داش جلســۀ اول: دبیر درس آقای کلی

لباس محلی پوشیده بود، یک پرده خوانی از اشعار فردوسی اجرا کردند. این بخش از کار می تواند 
ــی و به  ــده، در آرامگاه فردوس ــود، که با توجه به هماهنگی انجام ش ــام ش ــم انج در کالس درس ه
ــد: «به نظر شما چرا امروزه حکیم  ــپس این سؤال طرح ش ــد. س همراه بازدید از مجموعه برگزار ش
ــت قرن ها  ــت، پس از گذش ــال پیش زندگی می کرده اس ــی را که حدود هزار س ــم فردوس ابوالقاس
ــیم؟» در پاسخ به این سؤال،  دانش آموزان به شاهنامه به عنوان اثر بزرگ فردوسی و  هنوز می شناس
ماندگاری آن اشاره کردند. در ادامۀ این گفت وگو، به این سؤال رسیدیم که «ما چه کاری می توانیم 
ــویم؟» هر کس پیشنهادی داد و قرار شد دفتر یادبودی برای کالس تهیه  انجام دهیم تا ماندگار ش
ــت دارد در آن دفتر اثر  ــال فرص ــار گرفت. او تا آخر س ــی از آن را در اختی ــر دانش آموز برگ ــود. ه ش
ماندگاری از خود به جا بگذارد. به این ترتیب دست کم معلم و هم کالسی هایش برای همیشه او را با 

آن اثر به یاد خواهند آورد.

ــدی کردند و از  ــاعر بزرگ گروه بن ــوزان را به نام چهار ش ــای کلیدری دانش آم جلســۀ دوم: آق
ــینند تا بتوانند با هم به فعالیت بپردازند. به هر گروه  ــتند در کنار هم بنش اعضای هر گروه  خواس
ــرار گرفت تا مضمون  ــان ق ــکر نعمت داد و فرصتی در اختیارش ــعر با موضوع ش یک یا دو بیت ش
مطرح شده در آن را به نثر بنویسند. سپس از هر گروه یک نفر حاصل کار را برای اعضای کالس 

 خواند و بچه ها دربارۀ آن صحبت کردند.

اما مجموع فعالیت های کالس در هºن مدت ۵۰ باعث شد کل اجرا بیش از مدت مقرر طول بکشد. دوم کالس به مدرسه بازگردیم. این جابه جایی ها را دچار مشکل می کرد، ناچار شدیم برای نیمۀ بازدید کنندگان در آرامگاه که فیلم برداری از اجرا خاطر رسمای هوا و رس و صدای ناشی از حضور کل طرح درس در ۵۰ دقیقه قابل اجرا بود، اما به برگزار کرد. در عمل، حتی با برگزاری بازدید هم، محتوای این دو جلسه را می توان در یک جلسه نیز نكات قابل توجه حین اجرا
دقیقه به اÅام رسید. 

نكات قابل توجه حین اجرا

آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی 
گوش دادن، سخن گفÇ، خواندن و نوشÇ از طریق 
رمزگشایی و رمزگذاری Èادهای آوایی (شنیداری) و 

خطی (دیداری) و مهارت های فرازبانی (تفکر، نقد و 
تحلیل) و چگونگی کاربست آن ها و نیز ادبیات فارسی 

تأکید دارد.
در این حوزه، دانش آموزان به فهم زبان، باورها، ارزش ها 
و نگرش ها، ساختار زبانی، جایگاه و گشتار زبان فارسی 

و پیکرۀ نظام مند و عنارص سازه ای و عوامل ه«ی و 
زیبایی در منابع اصیل و ادبیات کهن و معارص دست 

می یابند.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۲۵

آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی 

۲۵۲۵
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ــدند متن گروه های دیگر را هم بگیرند. قرار شد هر  تکلیف جلســۀ بعد: سرگروه ها موظف ش
گروه تا جلسۀ بعد متن واحدی شامل کل متن های خوانده شده در کالس را به معلم ارائه دهد. 

نمونه بیت هایی که می توان برای این طرح درس به کار برد: 
ــودی خود با زندگی  ــی به خ پیونــد ذاتی درس ادبیــات با زندگی: درس ادبیات و زبان فارس
ــود که دانش آموزان این پیوند را به طور  دانش آموزان پیوند دارد، اما اگر به گونه ای آموزش داده ش

گروه اول 
به نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کيوان و گردان سپهر

فروزندۀ ماه و ناهيد و مهر

گروه دوم 
ستودن نداند کس او را چو هست

ميان بندگی را ببايدت بست
خرد را و جان را همی سنجد اوی

در انديشۀ سخته کی گنجد اوی

گروه سوم 
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد
ستايش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گيرد به هر دو سرای

گروه چهارم 
خرد چشم جان است چون بنگری
تو بی چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرينش خرد را شناس
نگهبان جان است و آن سه پاس

بهره گیری از مهارت های بومی

اعتºد به نفس دانش آموزان در مواجهه با افراد تازه 

وارد و به ویژه دانش آموزی که برای نقالی داوطلب 

شده بود، بسیار خوب و مثال زدنی بود. مسئوالن 

مدرسه این امر را ناشی از موقعیت گردشگری 

منطقه می دانستند و عقیده داشتند به خاطر 

رشایط موجود، این دانش آموزان به طور معمول با 

افراد گوناگونی روبه رو می شوند که تعامالت آن ها 

را افزایش می دهد. برخورداری از چنین فضاهایی، 

از آن امکاناتی است که گاهی در فعالیت های 

تربیتی به قابلیت ها و تأثیرات آن توجه Èی شود. 



چه عواملی در ضعف مهارت نوشÇ دانش آموزان 
تأثیر دارند؟ نقش شº به عنوان معلم برای کاسÇ از 
این ضعف چیست؟ با انجام دادن چه فعالیت هایی 

می  توانیم در کاهش و برطرف کردن این ضعف 
سهیم باشیم؟

شº بگویید!

ــود و در نتیجه دانش آموزان توان  ــتگی هایی ایجاد ش ــت گسس ــتقیم درک نکنند، ممکن اس مس
به کاربستن آموخته هایشان را در زندگی روزمره نداشته باشند. این پیوند ذاتی از آن رو برقرار است 
که تمام افراد در هر سطح و زمان و مکانی برای ثبت خواسته ها و افکارشان باید از قواعد نگارش 

ــبت، دانش آموزان هم  استفاده کنند. به همین نس
ــش های درس های  ــتن پاسخ پرس حتی برای نوش
ــا، ناچارند از  ــی و آزمون ه ــای کالس ــر، کاره دیگ
ــتفاده  ــی اس ــان و نگارش فارس ــتور زب قواعد دس

کنند. 
ــود،  ــته نش ــرای اینکه پیوند ذاتی این درس با زندگی دانش آموزان گسس پیونــد محتوایی: ب
ــطوح دیگری نیز پیوند برقرار کرد. برای  می توان میان درس ادبیات و زندگی دانش آموزان در س
ــر درس و ارتباط آن با زندگی گفت وگو کرد. در  ــال می توان در کالس درس دربارۀ محتوای ه مث
اینجا دربارۀ موضوع شکرگزاری بحث شده است، اما موضوع درس هر عنوان دیگری هم باشد، 
معلم می تواند پیش از شروع درس با طرح یک پرسش، چند دقیقه ای از وقت کالس را به بحث 
دربارۀ آن موضوع اختصاص دهد. به این ترتیب، معلم رشتۀ افکار دانش آموزان را به دنبال خود 

می کشد و در طول ساعت کالس از همراهی فکری آن ها بهره می برد.

ــا و امکانات موجود برای ملموس تر  ــطحی دیگر می توان از فضاه پیوند زمانی- مکانی: در س
ــه به آرامگاه  ــزرگان ادبیات بهره برد. برای مثال، در اینجا از فرصت نزدیک بودن مدرس ــردن نام ب ک
ــت. در شهری دیگر، ممکن است از  ــتفاده شده اس ــی برای حضور فیزیکی در این فضا اس فردوس
ــی اجرا کرد یا فیلمی  آرامگاه یکی دیگر از بزرگان ادبیات بهره برد یا در همان کالس درس نمایش
ــی از تاریخ ادبیات،  ــع تاریخی مربوط به دوران مهم ــان دادن وقای ــش داد و از طریق آن با نش نمای
زمانه ای را که ادیبان آن دوره در آن می زیسته اند، برای دانش آموزان ملموس تر کرد. در نبود چنین 
ــعرا  ــهر که به نام یکی از ش امکاناتی برای این منظور، حتی می توان از تابلوی نام یک خیابان در ش

نام گذاری شده است هم برای پیوند دادن محتوای درس با زندگی روزمرۀ دانش آموزان بهره برد. 

فرصت هایی به همین نزدیکی
آقای صادق زاده، کارشناس آرامگاه، ضمن همکاری 

بسیار خوبشان با گروه برای برگزاری کالس 
درس در آرامگاه، با اجرای نقالی در مقابل نقش 

برجسته های داخل محوطه، خاطرۀ خوبی برای ما 
به جا گذاشتند.  

شº بگویید!

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو را ای گراÈایه، دیرینه ایران

تو را ای گرامی گهر دوست دارم
تو را، ای کهن  زادبوم بزرگان

بزرگ آفرین نامور دوست دارم
ه«وار اندیشه ات رخشد و من

هم اندیشه ات، هم ه« دوست دارم
...

ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافروخت
در آفاق فخر و ظفر دوست دارم 

...
نه رشقی، نه غربی، نه تازی شدن را

برای تو ای بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهان است، پیروز باشی

برومند و بیدار و بهروز باشی

فرصت هایی به همین نزدیکی
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 I like kebab, What`s your favorite food? What`s your favorite fruit? :اصطالحات جدید
ــوند. دانش آموزان با دقت  ــته می ش بخــش اول: کلمات و جمالت جدید روی تختۀ کالس نوش
ــن دانش آموزان کامًال درگیر  ــند آن ها را بخوانند. ذه به کلمات روی تخته نگاه می کنند و می کوش
ــنگی، غذا و میوۀ  ــت. معلم لغات و اصطالحات جدید دربارۀ گرس ــده  اس مفاهیم و لغات جدید ش
مورد عالقه را همراه با معنای آن ها می خواند و نام بعضی غذاها را که معموًال همه دوست دارند، به 

انگلیسی می گوید؛  مثل کباب، شیر، کیک و ساالد.
ــد تکرار می کنند.  ــد از معلم با صدای بلن ــوند. دانش آموزان بع ــن بار خوانده می ش ــات چندی لغ
ــی پخش می شود. بچه ها  ــده اند. گفت وگوی کتاب درس ــنا ش بنابراین، تا حدی با لغات جدید آش
ــنوند و شناسایی کنند و بتوانند بعد از چندین بار  ــاکت با تمرکز گوش می سپرند تا کلمات را بش س
تکرار، مفهوم جمالت را به صورت کلی درک کنند. در آخر، معلم با کمک خود دانش آموزان جمالت 
ــتی های خود  ــت که دو  به  دو با بغل دس ــورت گام به گام ترجمه می کند. حاال نوبت بچه هاس را به ص
ــؤال «غذای مورد عالقۀ  ــخ به س دربارۀ میوه ها و غذاهای مورد عالقه گفت وگو کنند. بچه ها در پاس
ــما چیست؟» می توانند از فهرست لغاتی که تازه یاد گرفته اند، به موارد مورد عالقه اشاره کنند.  ش

هدف: آموزش لغات و اصطالحات جدید انگلیسی همراه با کاربرد آن ها 
در زندگی

موضوع: یادگیری و درک مواضع کاربرد لغات و اصطالحات انگلیسی با 
مفاهیم گرسنگی، میوه و غذای مورد عالقه و معادل کلمات 

ورود به مدرسه 
برای اجرای درس زبان با محوریت ارتباط با زندگی، وارد 

مدرسۀ شبانه روزی پرسانۀ حسین آباد در ۴۵ کیلومرتی 
شºل سنندج شدیم. زبان مادری بچه ها کردی است. 

آن ها با ورود به مدرسه و در دورۀ ابتدایی، زبان فارسی 
را آموخته اند و حال نوبت آموخÇ زبان انگلیسی است. 

کالس های مدرسه موضوعی هستند و حیاط آن برای 
بازی های مورد عالقۀ پرسبچه ها نسبتاً خوب است. جمالت 

انرژی بخشی هم بر دیوارهای راهروها نوشته شده اند. 
زنگ تفریح اول، با دعوت بچه ها، برای Åاشای مسابقۀ 

طناب کشی رفتیم. مسابقات کامالً جدی بودند و بچه ها 
رسشار از شور و هیجان برای رقابتی جواÈردانه.

ورود به مدرسه 

تفاوت بین تصورات از توانایی بچه ها و واقعیت موجود
برخالف تصور معلم مبنی بر ناتوانی دانش آموزان در تهیۀ 
ساالد، آن ها به خوبی و با ظرافت و شور و شوق خاصی از 

عهدۀ این کار برآمدند. دقت و عالقه شان در چیدمان میوه ها 
(به ویژه در آراسÇ سیب و پرتقال) باعث تعجبºن شده بود 

و این نشان از توانایی های پنهان بچه ها داشت.

ساالد انگلیسی

۱۶
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ــت و  ــراری نیس ــان تک ــه برایش ــن، مکالم بنابرای
ــن بچه ها حضور  ــت دارد. معلم هم در بی جذابی
ــوۀ مورد عالقۀ  ــد درمورد غذا و می دارد و می توان
ــتن  ــد. بچه  ها با دانس ــا آن ها صحبت کن ــود ب خ
اطالعات سادۀ این چنینی از معلمشان، مکالمه 

را با عالقۀ بیشتر ادامه می دهند.

ــه، مژدۀ یک روز  بخش دوم: در ابتدای جلس
ــده  است. بچه ها کاهو، هویج، خیار، کلم، سیب و پرتقال را برای  ــمزه به دانش آموزان داده  ش خوش
داشتن یک روز شاد و مهیج به کالس آورده اند. پوسترهایی در کالس نصب شده اند که دیکتۀ لغات 
را در کنار شکل هاشان نشان می دهند. گروه های دو نفری دانش آموزان، لغات موادی را که همراه 
ــترها می یابند و یادداشت می کنند. معلم تلفظ لغات یادداشت  شده را هم  خود آورده اند روی پوس

آموزش می دهد.
ــود. همۀ بچه ها در فرایند انتخاب  ــت کردن ساالد شروع می ش حال بخش عملی کار یعنی درس
ــاالد، پوست کندن و درنهایت چیدمان، شرکت می کنند. در واقع، در حین تمرین مشارکت  نوع س
ــت ورزی و دقت در انجام کار را هم تمرین می کنند. حتی در  ــت، دس در کارگروهی و رعایت بهداش
نوع چیدمان هم با یکدیگر رقابت می کنند. در تمام مراحل، دانش آموزان مدام معانی واژگان جدید 
ــان،  ــم در این بخش بین گروه ها حرکت می کند و دربارۀ میوه ها، رنگش ــرار می کنند. معلم ه را تک
سبزیجات و حتی مقایسۀ اندازه های اجزای سازندۀ ساالد گفت وگو و بین آموزه های جدید و قدیم 

دانش آموزان تلفیق ایجاد می کند.
ساالدها آماده شده اند و بچه ها منتظر لحظۀ نوش جان کردن هستند. مجوز خوردن، تکرار نام 
ــت دارند! این بخش هم مثل یک بازی است که به  ــت که برای خوردن در دس یا رنگ آن چیزی اس
ــان  ــت که چه بخواهند و چه نخواهند، همۀ واژه ها در ذهنش آن عالقه دارند و ظاهرًا نتیجه این اس

ثبت شده است. 
ــده است مفاهیم  ــاالد در کالس زبان، باعث ش ــاده و تهیۀ س ــد اجرای یک ایدۀ س به نظر می رس
ــود. این  ــود. بنابراین، برای او کاربردی و قابل تکرار می ش ــری با زندگی دانش آموز مرتبط ش یادگی
هدفی است که کتاب های دورۀ متوسطۀ جدید بر اساس آن نوشته  شده اند و به جای توجه به دستور 
زبان، بیشتر بر مهارت های شنیدن و صحبت کردن تأکید می کنند. یادگیری زمانی مؤثر و دلنشین 
است که با زندگی روزانه مرتبط باشد و دانش آموزان بتوانند به راحتی کارامدی و کاربردی بودن آن 
را حس کنند. این شیوه کمک می کند بچه ها خود به تولید و تکرار موضوعات درسی کمک کنند و 
با اشتیاق بیشتری در کاربرد آن سهم داشته باشند. دانش آموزان در این کالس با ایده ای عملی و 
ساده، به دلیل ملموس بودن محور ارتباط با زندگی، هم کلمات جدید را یادگرفتند و هم از خوردن 

میوه ها و ساالدها لذت بردند.
تأثیر کالس هایی از جنس متفاوت

 حس و حال بچه ها در فضای پرانرژی 

کالس حکایت از عالقۀ آن ها به این 

شیوۀ یادگیری، یعنی کاربردی کردن 

لغات و درگیر شدن با مسائل مرتبط 

با زندگی داشت. به قول یکی از آن ها: 

« کالس امروز با شوق و محبت بود.

ای کاش همۀ کالس ها این طوری برگزار 

می شد». یاسین هم گفت: «این مدل 

وقت گیر است، اما میوه ها و رنگ ها را 

خوب یاد گرفتیم».

گفت وگوهای دانش آموزی
 هاوِر: زود باش! ریبوار و عمر کارشون داره Åوم 
می شه! مگه ماست و خیار می خوای درست کنی که 

این قدر ریز می کنی خیارها رو؟!
 مهران: عیب نداره، بجاش ساالد ما قشنگ تر می شه

 هاوِر: آقا معلم گفت خیار خیلی دوست داره، ما 
خیارمون بیشرته

Cu... مهران: خیار چی بود...؟ 
 هاوِر: Cucumber دیگه!

 اَهَون: چاقو Èی خوای تو؟!
 افشین: نه با دست هم می شه کلم ها رو خرد کرد! 

اصالً چاقو Èی خواد.
 اَهَون: من آشپزی بلد نبودم، اما االن دیگه آشپز شدم!

 افشین: منم این هفته که برم خونه، برای مامانم ساالد 
درست می کنم، کاری نداشت که!

 Cucumber و Lettuce اَهَون: من می گم می خوام با 
و Cabbage براتون Salad درست کنم.

 افشین: من apple هم واسه تزئینش میذارم روش!

برای یادگیری واژگان انگلیسی در 
مکاملات روزمره، استفاده از فرمان های 

تلفن همراه به زبان انگلیسی روش 
مناسبی است یا خیر؟ چرا؟

شº بگویید!

تأثیر کالس هایی از جنس متفاوت

آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأكید دارد 
به گونه ای كه فرد پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط 

با استفاده از Åامی مهارت های چهارگانه زبانی (گوش 
كردن، سخن گفÇ، خواندن و نوشÇ) برای دریافت و 

انتقال معنا گردد.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۳۷

آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأكید دارد آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأكید دارد 
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هدف:  به کارگیری ظرفیت های موجود در فضای جمعی دانش آموزی
موضوع: بهره مندی از فایده های مشارکت و کارگروهی در انجام تکالیف

شیوه: بیان مشاهدات صورت گرفته در بازدید و ارائۀ راهکارهای متناسب با هر یک

ــت یا ده نفره داشت. وقتی در  ــش اتاق هش خوابگاه دو طبقه و ش
ــتیم، به مشاهدۀ ۱ ــکوتی که انتظارش را نداش راهرو ها قدم می زدیم،  س

ــوز بود و اتاق های  ــرد. راهرو ها تقریبًا خالی از دانش آم ــدت جلب توجه می ک ش
کوچک و سادۀ ۱۶تا ۲۰ متری همۀ  بچه ها را در خود جای داده بودند. روی 
ــا جمله  های  ــه در آن ه ــزرگ مناظر زیبا ک ــای ب ــا، تابلو ه ــای اتاق ه دیواره
ــک از این جمله ها  ــرده بودند. هر ی ــده بود نصب ک ــته ش حکیمانه ای نوش
توانایی این را داشتند که مدت ها ذهن را مشغول کنند و تمرین عملی خوبی 
ــیقِی قلب  ــند، جمالتی نظیر: «برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موس باش

شماست».
ــس و مطلب آموزندۀ  ــوزان از هر نوع تصویر، عک ــی اتاق های دانش آم ول
مرتبط یا غیرمرتبط با مطالب درس خالی بود. حتی در این اتاق ها اثری از 

محل نگهداری کتاب ها (که می تواند به عنوان فضای مشترک ولی خصوصی 
ــاب آید) دیده نمی شد. در عوض، نظم و سادگی بیش از  صاحبان هر اتاق به حس

حد معمول، توجه را به خود جلب می کرد. 
ــادگی بی نهایت  ــفیدی و س راهکار: در صورتی که در و دیوار و فضای داخل اتاق ها از س

ــق و عالقه مندی دانش آموزان را  ــوند، تعل خود به فضاهای رنگی و با مفهوم تبدیل ش
ــا خانواده های خود  ــتر می کنند. این دانش آموزان پیوند عاطفی عمیقی ب بیش

دارند و دوری از آن ها، این پیوند را متأثر کرده است. آرایش اتاق ها و معماری 
داخلی آن ها با ابزارهای در دسترس، حتی با استفاده از متعلقات شخصی 
ــادگاری از خانواده ها،  ــی دیوارها به کمک عکس های ی ــرای مثال طراح (ب
ــای دیواری، کتاب خانه های کوچک حاوی کتاب های مورد عالقۀ  روزنامه ه
آن ها و...)، به هویت بخشی فضا کمک می کند و به دانش آموزانی که بیش 
از ۷۰ درصد از زمان زندگی فعلی خود را در این خانه  ( که در مرز بین خانۀ 
اول و دوم شناور است!) سپری می کنند،  احساس تعلق، هویت، رضایت و 

وابستگی ارزانی می دارد.

ــتفاده از  ــاهدۀ چگونگی اس ــی و مش  هدف اصلی بازدید، بررس
ــوزان بود. مشاهدۀ ۲ ــۀ گروهی دانش آم ــکان در مطالع ــای فضا و م بالقوگی ه

ــخصی برای همکاری های گروهی دانش آموزان  ــفانه در این بازدید، برنامۀ  زمان بندی مش متأس
لحاظ نشده بود. حال آنکه خوابگاه ظرفیت های فوق العاده ای برای فراهم کردن شرایط مشارکت و 
ــتیم که دانش آموزان برای  ــاهد هس ــیاری از مدارس ش مطالعۀ گروهی دانش آموزان دارا بود. در بس
ــترک با دوستان خود- در خارج از ساعات مدرسه- برای مطالعه و انجام دادن  هماهنگی زمانی مش

خــانۀ ســـوم
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 توزیع مجالت رشد نوجوان بین بچه ها شور 
و شوق خاصی در آن ها ایجاد کرد. بعضی از مشاهدۀ ۳

بچه ها فورًا با عالقه مشغول تورق و مطالعه شدند؛ 
ــب از اوقات فراغتشان  ــتفادۀ مناس راهکار: میل بچه ها برای اس
ــیوه های مفید، نباید در البه الی خستگی ها،  بی انگیزگی ها و  به ش
بی رغبتی های ما پنهان و گم شود. شیوۀ  شاد کردن و ارائۀ خدمات ویژه 
ــت، کار پیچیده و دشواری  ــان کم نیس به دانش آموزان عالقه مند که تعدادش
نیست. به سادگی می توان این امکان را برایشان مهیا ساخت: معرفی،  تشویق به 

مطالعه و ارائۀ مجله! به همین سادگی. 

ــکالت  ــاید در جایی مثل تهران، به خاطر مش ــد. فرصتی که ش ــل زیادی دارن ــی تکالیف تمای گروه
رفت وآمد و غیره، به راحتی به دست نیاید. همکاری و مطالعۀ گروهی، عالوه بر ایجاد هم دلی 
و انگیزه برای انجام تکالیف، به بهبود و ارتقای وضعیت تحصیلی و رفع مشکالت کمک 
ــانی و  ــای متفاوت، امکان هم پوش ــی با توانمندی ه ــور دانش آموزان می  کند. حض
هم افزایی فوق العاده ای را فراهم می کند. به نظر می رسد، اختصاص زمان های 
ــخص مطالعۀ گروهی در برنامۀ روزانۀ دانش آموزان، بسیار الزم  خاص و مش
ــت و به سادگی به معلم امکان می دهد که نوعی تکالیف گروهی را برای  اس

کار در منزل (خوابگاه) تعریف کند. 

ــه  ــدن ب ــرای وارد ش ــروه ب ــا از گ ــتقبال بچه ه اس
اتاق هایشان گرم بود. مشخص بود که بسیار دوست مشاهدۀ ۴

دارند اتفاق جدید و متنوعی در محیطشان رخ دهد. چشم های امیدواری 
ــان در خوابگاه، مطلوب و  ــرایط زندگی ش ــتند، اما به نظر می رسید ش داش
منطبق بر شرایط سنی شان نباشد. با توجه به شناختمان از توانمندی های 
بداهه گویی بچه های کالس،  از آن ها خواستیم نمایشی را آماده و برای همه 
اجرا کنند. نمایش فوق العاده ساده ای بود که در آن ایدۀ استفاده از روبالشی 
ــده را بر لب های ما  ــی از بچه ها، تا پایان نمایش خن ــدن یک برای چغندر ش
دوخت! به جز نمایش، یک سرود ُکردی فی البداهۀ دسته جمعی هم برایمان اجرا 

کردند. به وجد آمده و مسرور بودیم از این همه انرژی و استعداد و جسارت.
ــۀ فوق العاده جذاب،  ــدادی از دانش آموزان با لوازم صحن ــرای نمایش خالقانۀ تع اج
اجرای سرود کردی دسته جمعی،  و اجرای قسمتی از مراسم سنتی کردی، مواردی بودند که 
به نیاز آن ها به دیده شدن در فضای خشک و به دور از کانون های گرم خانواده مهر تأیید می زدند. 
ــن (البته نه به اندازۀ محیط خانه)  گرمی و  ــد این مکان باید برای دانش آموزان این س به نظر می رس

صفای خاصی داشته باشد. 

ت!
اس

زیب
ن 

ظ آ
حف

و 
ها 

ت 
سن

ه 
ق ب

عر

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳

۱۹



معصومه صديررومیزی های
مدرسۀ پویش 
شهرستان شوشتر

ــایل  ــه در آن از وس ــم ک ــک فیل ــش ی کالس بانمای
ــری از  ــت، تصاوی ــده اس ــتفاده ش ــی اس دورریختن
ــنتی، رختخواب بندهای قدیمی،  چهل تکه های س
کاغذ کادوهایی که نقوش تکه تکه دارند و سفره های 

مخصوص قند در قدیم شروع می شود.

 بچه ها، ایــن رومیزی هــا و روتختی ها از چه 
چیزی ســاخته شــده اند؟ آیــا نمونه هــای دیگری 

دیده اید؟
خانم اجازه، از پارچه ها و مواد اضافی. در محصوالت 

سنتی انواع چهل تکه را دیده ایم.
معلم از دانش آموزان می خواهد که به گروه های خود 

تقسیم شوند و آمادۀ کار شوند. 

 بچه ها، تکه پارچه هایی را که قرار بود با خود 
بیاورید روی میز بگذارید.

ــای  ــه در آن نقش ه ــت ک ــک پاورپوین ــش ی نمای
ــم قرار  ــاوت کنار ه ــای متف ــف در چیدمان ه مختل

گرفته اند. 

ــد انواع  ــوزان می خواه ــپس معلم از دانش آم س
چیدمان را برای خودشان فهرست بندی کنند.

 بچه ها، به نظر شما بهتر است نقوش چگونه با 
هم ترکیب شوند؟

خانم، پارچه هایی که نقش های شلوغ دارند کنار هم 
قرار نگیرند و سعی شود در قرار دادن رنگ ها دقت شود 

که پراکندگی رنگ در همه جا به خوبی رعایت شود. 
ــپس معلم از دانش آموزان می خواهد در گروه های  س
ــد و در انجام کار  ــا کنن ــه دوختن پارچه ه ــروع ب خود ش

دانش آموزان را راهنمایی می کند.
ــا را در گروه خود  ــن تکه پارچه ه ــوزان دوخت دانش آم

آغاز می کنند.
ــا را کنار هم  ــده در گروه ه ــای دوخت ش ــم  تکه ه معل
ــا از دانش آموزان  ــب آن ه ــورد ترکی ــرار می دهد و در م ق

نظرخواهی می کند.
ــی در مورد  ــوزان با توجه به مبانی زیباشناس دانش آم

نحوۀ قرارگیری تکه های آماده نظر می دهند. 
معلم از سرگروه ها می خواهد دوخت نهایی را انجام 

دهند. 
معلم با جمع بندی مطالب و بیان نکات قوت و ضعف 
ــه گروه ها، تکلیف  ــی ب ــی، و دادن نمرۀ کالس کار کالس

جلسۀ بعد را تعیین می کند.
ــه عنوان  ــروه ، ب ــدۀ هر گ ــه های دوخته ش ــل تک چه

رومیزی گروه در کالس مورد استفاده قرار می گیرند.

طرح درس معلم

چهل تکه

 دانش آموزان چگونگی قرار گرفتن پارچه ها را با توجه به نقوش 
 دانش آموزان با قرار دادن تکه پارچه ها در کنار هم بهترین آن ها کشف می کنند .

  دانش آموزان به تصاویر رومیزی ارائه شده از سوی معلم توجه وضعیت را تجزیه و تحلیل می کنند.
  دانش آموزان از معلم دربارۀ چگونگی پارچه ها برای زیباتر شدن می کنند.

  دانش آموزان با تقلید از معلم خود نحوۀ قرار دادن پارچه ها در آن سؤال می کنند .
  دانش آموزان به تنهایی شروع به دوختن تکه های پارچه کنار هم را تمرین می کنند .

آماده شده را به همراه دیگر هم کالسی ها به   دانش آموزان با رعایت کلیۀ اصول، تکه های کوچک می کنند.
هم وصل می کنند.
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انعطاف پذیری تعامل
چیدمان کالسی

همفکری همیاری

با چه روش هایی فضای کار گروهی را به وجود آوریم؟

کــارگروهـی
(یادگیری اجتÃعی)

محور دوم



کارگروهیکارگروهیکارگروهی
(یادگیری اجتÃعی)

تعداد اعضای گروه

مهارت های گروهی

ارزشیابی کار گروهی

انواع گروه
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امتحان گروهی

چیدمان کالس

گروه آموزشی
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ـســــــــتـان  مشاغل در نـخـل

......
ــای  ــد از گردنه ه ــه بع ــت ک ــتایی اس ــالم آباد روس اس
ــاد قرار دارد؛  ــچ و ارتفاعات بلند و کوتاه فیروزآب پیچ درپی
سرزمینی از نخل؛ نخلستان هایی که از دامنۀ کوه شروع 
ــوند و تا پایین دشت راه می کشند. نخل های پیر و  می ش

جوان و خرماهایی لذیذ و خوردنی.
ــالم آبادی با کشاورزی زندگی   بیشتر خانواده های اس
می گذرانند. در مدرسۀ پسرانۀ روستا از بچه ها پرسیدیم 
می خواهند چکاره شوند؟ آیا دوست دارند مثل پدرانشان 
روی زمین زراعت کنند؟ آیا درس کار و فناوری می تواند 
کمکشان کند پیشه ای را که دوست دارند و مهارت آن را 

دارند، انتخاب کنند؟

ــه  ــه بین نخل های باغ جلوی مدرس ــا روی موکتی ک بچه ه
ــته بودند و ما هم  ــره وار در دو ردیف نشس ــده بود، دای پهن ش

روبه رویشان. 

ـ من بزرگ تر بشم می خوام معلم دبستان بشم.
ـ چه خوب! می دونی جمعیت این روستا چقدره؟

ـ حدودًا هزار نفر!
ــتا  ــتانی توی روس ـ فکر می کنی در آینده اون قدر بچۀ دبس
باشه که تو بتونی به عنوان یك شغل ثابت به معلمی فکر کنی؟

ـ باید روش فکر کرد. االن نمی دونم.
ــه،  ــیم. اگر میل خدا باش ــون می خواد خلبان بش ــا دلم ـ م
ــخت و طوالنی رو پشت سر بگذاریم و بتونیم به  مسیرهای س

رتبه ای که می خوایم برسیم.
ـ ما دوست داریم قاضی بشیم.

ـ مشکالت جدی توی روستاتون بوده که یك قاضی تونسته 
باشه حلش کنه؟ مثًال دعوا، بزن بزن؟

ـ نه، یادم نمی یاد.
ـ خب، اگر نباشه، یه قاضی تو روستا چه کار می تونه بکنه؟

ـ اجازه، ما می خواهیم دکتر کبد شیم.

۲۴ 
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ـ حاال چرا دکتر کبد؟
ــتا  ــی از زن های روس ــت پیش، یک ــن چند وق ــون همی ـ چ
ــده. دکترا گفتن کبدش مشکل داره. دو سه ماه  حالش بد ش

از این ماجرا گذشته، ولی هنوز خوب نشده.
ــون خیلی ها رو  ــیم! چ ــا می خواهیم پلیس ش ــازه، م ـ اج

جریمه می کنه.
ـ اجازه، ما خیلی دوس داریم حاجی آقا بشیم!

ـ خب، حاجی آقا چی کار می کنه به نظرت؟
ــجد برای مردم  ــت. توی مس ــازه! دایی ما حاجی آقاس ـ اج

حرف های خوبی می زنه، خیلی ها دوستش دارن.
از بچه ها خواستیم به مدرسه برگردند و برایمان بنویسند اگر 
جای مؤلف کتاب کار و فناوری بودند، چه مطالبی را در کتاب 
ــه موضوعاتی را حذف می کردند. این فرصتی  می آوردند و چ
ــته باشیم و برای اجرا  ــان گپ و گفتی داش بود تا ما با معلمش

آماده شویم.

ــت: «وقتی ما در  ــم کار و فناوری می گف ــی معل آقای عباس
این روستا یك رایانه هم نداریم، چطور می توانیم بخش سایت 
ــرای همین به آن ها  ــه بچه ها درس بدهیم. ب ــه و IT را ب و رایان

گفته ام که فعًال از این صفحه های کتاب رد می شویم.»
ــای درس به راهکاری  ــت بچه ها در انته ـ آیا پیش آمده اس
ــند و احساس کنند اگر این کار را انجام  دربارۀ موضوعی برس

دهند، می توانند به نتیجۀ دلخواه برسند؟
ــا ارتباط  ــوع درس با زندگی بچه ه ــه، اگر موض ــه ن ـ همیش

برقرار کند، به چنین راهکارهایی می رسند.
ــده  ــدر در زندگی بچه ها وارد ش ــاوری چق ــاب کار و فن ـ کت

است؟
ــردم درگیرش  ــائلی که م ــا یکی از مس ــی زیاد. اینج ـ خیل
ــه بچه ها یاد  ــت. من ب ــتند، کار با موتورهای صنعتی اس هس
ــم برای تعمیر این موتورها چه کار کنند و چطور از پس  می ده

کارهای مزرعه شان برآیند.

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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مدرسۀ کشاورزی

حوزۀ كار و فناوری شامل کسب مهارت های عملی برای 
زندگی کارآمد و بهره ور و کسب شایستگی های مرتبط 

با فناوری و علوم وابسته، به ویژه فناوری اطالعات 
و ارتباطات، جهت تربیت فناورانه و زندگی ساç در 

فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در 
بخش های مختلف اقتصادی و زندگی اجتºعی است.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۲۹

حوزۀ كار و فناوری شامل کسب مهارت های عملی برای حوزۀ كار و فناوری شامل کسب مهارت های عملی برای 

مقدمه
ــاس می شود. زیرا  ــته احس ــتی، بیش از گذش در عصر امروز، نیاز جدی گرفتن مهارت های دس
ــینی انجام می شوند. اگر فعالیتی  ــتر کارها به صورت مجازی و ماش حتی دیگر در خانواده ها، بیش
ــت. به همین خاطر، تأکید می کنیم  ــود، جنبۀ تصنعی آن بیش از طبیعی بودن آن اس هم انجام ش
ــوند. البته  ــوند و به صورت عملی کار ش درس های مهارتی مانند کار و فناوری و هنر جدی گرفته ش
ــد به صورت عملی کتاب را آموزش دهیم، متوجه می شویم که حجم آن برای یك سال  اگر قرار باش
تحصیلی خیلی زیاد است. اگر هم قرار باشد برای به پایان رساندن کتاب به آموزش نظری بپردازیم 
که نقض غرض کرده ایم. اشکال دیگر، تناسب نداشتن مطالب کتاب با موقعیت جغرافیایی شهرها 
ــور زیبای ما، به سبب گستردگی جغرافیایی، آب و هوا،  ــتاهای ایران است؛ در حالی که کش و روس

قومیت و فرهنگ های متفاوتی دارد.
برای نمونۀ اجرای تدریس این کتاب، به روستای اسالم آباد سفر کردیم. پیشۀ اصلی ساکنان این 
روستا کشاورزی است. خرما و نارنج بهترین محصوالت این روستا هستند. فناوری به شکل مرسوم 

در آنجا رونقی ندارد. بنابراین، آموزش واقعًا به صورت غیرکاربردی و نظری انجام می گیرد.

ــوزان در درس کار و فناوری؛  ــت بومی دانش آم موضوع: توجه به موقعی
بررسی شرایط کارآفرینی و اشتغال در محل زندگی

هدف: آشنایی با مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول
ــت  ــه؛ داش ــت نهال هایی به کمك گروه ها در حیاط مدرس شــیوه: کاش

محصول با مسئولیت دانش آموزان

مؤلف كتاب خود باشید!
دانش آموزان گفتند كه رایانه و اینرتنت ندارند تا دو 

پودمان كتاب كار و فناوری را در این زمینه به درستی 
فرا بگیرند. از این رو، این سؤال مطرح شد كه: «اگر قرار 
بود شº كتاب كار و فناوری را تألیف كنید، چگونه آن 

را می نوشتید؟» پاسخ های دریافتی بسیار جالب و قابل 
تأمل بودند.

مدرسۀ کشاورزیمدرسۀ کشاورزی
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چطور می توانید از فضاهای مدرسۀ خود برای آموزش 
عملی تر پودمان های كار و فناوری استفاده كنید؟

شº بگویید!

آقای عباسی، معلم توانمند و باتجربۀ کار و فناوری دبیرستان 
ــتا به بهترین نحو استفاده کرده  حافظ، از موقعیت بومی روس
است و با توجه به فضای بزرگ حیاط مدرسه و توانایی بچه ها در 
ــان نهال هایی در حیاط کاشته است.  ــاورزی، به کمك ایش کش
ــی از باغچۀ مدرسه نیز به کاشت سبزی اختصاص یافته  بخش
است. به نظر می رسد در اکثر مدارس شهرستانی کشور، با 
ــه، این امکان وجود  ــعت فضای حیاط مدرس توجه به وس
ــی از کالس کار و فناوری را  ــت معلم زمان دارد. کافی اس

به آن بپردازد.
ــوند. بنابراین،  فعالیت ها به صورت گروهی انجام می ش
ــی دیگر  ــیابی به صورت گروهی و بخش ــش از ارزش یك بخ
ــا اصول  ــتر بچه ها ب ــه اینکه بیش ــه ب ــت. با توج ــردی اس ف
ــود قبل از آغاز درس،  ــتند، پیشنهاد می ش ــاورزی آشنا هس کش
ارزشیابی مقدماتی۱ صورت گیرد و نتیجۀ آن در پوشۀ کار آن ها ثبت شود. 
ــان در گروه ها تقسیم شوند.  ــب توانایی هایش ــپس دانش آموزان برحس س
ــۀ اعضای یك گروه قوی  ــکیل داد. اگر هم ــت گروه های ناهمگن تش برای کارهای عملی بهتر اس
ــتفاده  ــند، کارایی گروه پایین می آید و برعکس، اگر در گروه ها از انواع توانایی ها اس یا ضعیف باش
شود، یادگیری جمعی شکل می گیرد و مسئولیت یاددهیـ  یادگیری بین همۀ دانش آموزان تقسیم 

می شود.
وظیفۀ مهم معلم در اینجا، نظارت دقیق در پخش مسئولیت بین اعضای گروه است. ارزشیابی 
گروهی، انگیزۀ بچه ها را در انجام دقیق این مسئولیت باال می برد. بنابراین، قبل از شروع هر جلسه 

باید مالك های ارزشیابی به اطالع بچه ها برسد.

تکلیف خانه 
با ظرفیت بسیار باالیی که بچه های روستاها در کشاورزی دارند، دو پیشنهاد عملی می توان داد: 
۱. با هماهنگی اولیا، بخشی از امور کشاورزی در خانه به بچه ها سپرده شود و نتایج آن به شکل 

گزارش در کالس خوانده شود.
ــهیم شوند؛ مسائلی مثل  ــاورزی در روستای خود س ــکالت کش ــائل و مش ۲. بچه ها در حل مس

آفت زدایی و شناخت نژادهای خوب گیاهی.

تذکر
مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول را نمی توان در یك یا دو جلسه انجام داد. این فرایند 
ــت. بنابراین، مراحل انجام کار را توضیح می دهیم. معلمان عزیز می توانند برحسب  زمان بر اس

شرایط موجود، فرایند را به جلسات پنجاه دقیقه ای تبدیل کنند.

پی نوشت
۱. مراحل ارزشیابی مستمر عبارت اند از:

ـ ارزشیابی مقدماتی قبل از آموزش، که دربارۀ آنچه دانش آموزان می دانند انجام می گیرد و در پوشۀ کار ثبت می شود.
ـ ارزشیابی حین اجرا که مشاهدات روند یادگیری دانش آموزان و  بررسی گزارش کار گروه است.

آقای عباسی، معلم توانمند و باتجربۀ کار و فناوری دبیرستان 
ــتا به بهترین نحو استفاده کرده  حافظ، از موقعیت بومی روس
است و با توجه به فضای بزرگ حیاط مدرسه و توانایی بچه ها در 
ــان نهال هایی در حیاط کاشته است.  ــاورزی، به کمك ایش کش
ــی از باغچۀ مدرسه نیز به کاشت سبزی اختصاص یافته  بخش
است. به نظر می رسد در اکثر مدارس شهرستانی کشور، با 
ــه، این امکان وجود  ــعت فضای حیاط مدرس توجه به وس
ــی از کالس کار و فناوری را  ــت معلم زمان دارد. کافی اس

به آن بپردازد.

ــی دیگر  ــیابی به صورت گروهی و بخش ــش از ارزش یك بخ
ــا اصول  ــتر بچه ها ب ــه اینکه بیش ــه ب ــت. با توج ــردی اس ف
ــود قبل از آغاز درس،  ــتند، پیشنهاد می ش ــاورزی آشنا هس کش

در حاشیۀ اجراارزشیابی مقدماتی

وه ریاضی درحین اجرا در آن مدرسه، 
گر

تصمیم گرفتند طرح پیاده سازی شده 

ی با محور ساخÇ گرایی 
س ریاض

برای در

ت از بچه های 
را با هدف شناخ

 آزمایشی و بدون 
منطقه، به صورت

د. آقای 
ی كنن

ی، پیاده ساز
هیچ امكانات

صحاف زاده در یك كالس كوچك و 

ه با بچه ها كه ابتدا 
ور كامالً دوستان

به ط

وارد گفت وگوی 
كامالً اسرتس داشتند، 

س ریاضی شد! بچه ها 
ی از جن

دوستانه ا

ی از 
ر نهایت یك

كم كم گرم می شدند. د

فعالیت های مهم و پرنكتۀ كتاب درسی 

را، با ابتكار و راه حل اكتشافی خودشان، 

كه متفاوت از كتاب بود، حل كردند. 

شوق زیاد موجود در نگاه بچه ها برای 

این كشف ریاضی، وصف ناپذیر بود. 

موقع خروج از كالس، این سه نفر، 

دانش آموزان قبلی نبودند! احساس 

غرور و عالقه كامالً در چشºنشان 

پیدا بود.

در حاشیۀ اجرا

در حاشیۀ اجرا

وه ریاضی درحین اجرا در آن مدرسه، 
گر

وه ریاضی درحین اجرا در آن مدرسه، 
گر

كار تیمی یا كار گروهی (بازی گرگم به هوا یا فوتبال)

برای Åام بازی های دسته جمعی باید کار گروهی بلد 

باشیم، اما کار گروهی در برخی بازی ها مانند فوتبال 

به شکلی است که نقش افراد گروه با هم متفاوت 

است؛ برعکِس بازی هایی مانند گرگم به هوا که در 

آن ها همۀ افراد گروه نقش یکسانی دارند. به طور کلی 

در کارهای گروهی نوع خاصی از کار گروهی را داریم 

که به آن کار تیمی می گوییم. تیم هم یک گروه است 

که در آن نقش و مسئولیت افراد گروه، با توجه به 

تواÈندی هایشان، متفاوت از هم تعریف می شود.

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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شیوۀ ارزشیابی
- سنجش میزان مشارکت بچه ها با مالک هایی که از قبل به ایشان اعالم شده است. 

قبل از اجرا
ــۀ کالسی تربیت بدنی متفاوت خواهیم داشت. اردو همیشه  به بچه ها مژده می دهیم یک جلس
ــم و در مورد پیام های  ــدۀ آن را می دهی ــت. وع ــا با هیجان ها و خاطرات زیاد همراه اس ــرای بچه ه ب

بهداشتی که مهم ترین اهداف مورد نظر در این اردو است، با بچه ها گفت وگو می کنیم. 
سالمتی و نشاط جسم و روح با خوردن غذای طبیعی و سالم در کنار تحرک و فعالیت جسمانی 

محقق می شود.
ــت حاصل از صرف خوراک و  ــرایط برای جذب انرژی های مفید و مثب ــرف دیگر، بهترین ش از ط
فعالیت انجام شده، قرار گرفتن در فضایی شاداب و دوستانه است. پیامبر اسالم (ص) می فرماید: 
«محبوب ترین غذا نزد خدا آن است که دست ها بر آن بسیار باشند. جمعی غذا بخورید و پراکنده 
ــودن و دور هم غذا  ــت.» (مفاتیح الحیات، ص ۱۴۵). با هم ب ــید، چراکه برکت در اجتماع اس نباش
خوردن باعث تحریک اشتها می شود و هورمون ها و آنزیم های ترشح شده نیز به هضم و جذب بهتر 

غذا کمک می کنند.
با مشارکت دادن بچه ها در این قسمت، از ایشان می خواهیم نظراتشان را دربارۀ شرایط برگزاری 
یک اردوی خوب برای رسیدن به اهداف باال بیان کنند. می توانند با فرصتی که در اختیارشان قرار 

می گیرد، به صورت گروهی فکر کنند.

خالصۀ مواردی را که بچه ها اشاره می کنند جمع بندی و با توجه به آن ها، مالک های ارزشیابی 
اردو و کارها و تدارکات الزم برای هر گروه را مشخص می کنیم:

ــرایط همدلی و هم فهمی، خوب شنیدن نظرات دیگران و  ــارکت گروهی، فراهم آوردن ش ۱. مش
گرفتن تصمیم جمعی

۲. تحقیق دربارۀ تغذیۀ سالم و طبیعی برای اردو و تقسیم کار برای تهیۀ آن و ملزومات اردو
۳. تحقیق دربارۀ بازی های محلی دسته جمعی و نمایش دادن چند نمونه در اردو که باتوجه به 

زمان اردو می توان تعدادی یا همۀ آن ها را نجام داد.

چشمۀ کبود حیرت انگیز

ساعت ۸:۳۰ صبح به روستای چشم نواز و حیرت انگیز 

چشمه کبود رسیدیم. وارد مدرسه ای شدیم که در 

حیاطش به هر سمتی که نگاه می کردید، با منظره ای 

زیبا و سبز مواجه می شدید. البته این مدرسه 

کمبودهایی هم داشت. برای مثال، رسویس بهداشتی 

نداشت و کل آب مدرسه از یک چاه تأمین می شد که 

بهره برداری از آن هم به شیوۀ کامالً سنتی بود. 

دانش آموزان در صف هایی در حالت خربدار چند 

رسود را به طور دسته جمعی خواندند. پس از 

اجرای کوتاه کالسی، در صف طویلی که متشکل از 

دانش آموزان، معلºن، مسئوالن و گروه تولید بود، از 

مدرسه بیرون رفتیم و در دل آن طبیعت بی نظیر، به 

همراه باران لطیفی که نم نم می بارید، تا محل اجرا 
پیاده روی کردیم.

هدف
۱. آگاه شدن دانش آموزان از مزایای خوراکی های محلی- بومی و ترغیب ایشان به خوردن آن (توجه به سالمت تغذیه)

۲. افزایش روحیۀ  مشارکت گروهی در فعالیت های دسته جمعی
۳. فرهنگ سازی به منظور ایجاد تفریحات بانشاط و پرهیجان با حداقل امکانات و هزینه ها 

روش: برنامه ریزی برای یک اردوی نیم روزۀ خارج از مدرسه با مشارکت دانش آموزان، شامل مراحل: پیاده روی سبک، خوردن 
صبحانۀ دسته جمعی، و انجام بازی های محلی.

اردو و خوراکی

خالصۀ مواردی را که بچه ها اشاره می کنند جمع بندی و با توجه به آن ها، مالک های ارزشیابی 
اردو و کارها و تدارکات الزم برای هر گروه را مشخص می کنیم:

ــرایط همدلی و هم فهمی، خوب شنیدن نظرات دیگران و  ــارکت گروهی، فراهم آوردن ش ۱. مش
گرفتن تصمیم جمعی

۲. تحقیق دربارۀ تغذیۀ سالم و طبیعی برای اردو و تقسیم کار برای تهیۀ آن و ملزومات اردو
۳. تحقیق دربارۀ بازی های محلی دسته جمعی و نمایش دادن چند نمونه در اردو که باتوجه به 

زمان اردو می توان تعدادی یا همۀ آن ها را نجام داد.

چشمۀ کبود حیرت انگیز

۲۸
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فرهنگ و آداب و رسومشان ، ما را به وجد آوردند.پیوستند و در باقی مراحل اجرا، با تعریف  داستان هایی از یکی از اهالی بزرگوار روستا هم با دیدن ما، با شوق به جمع در گوشه و کنار مسیر روییده بودند، به ما معرفی می کردند. محبت خود قرار می دادند و گیاهان طبیعی دارویی را که در مسیر پیاده روی به سمت محل اردو، بچه ها ما را مورد در مسیر

صبح اجرا
ــنیدن نظرات دیگران،  یادآوری رعایت نظم و ترتیب، ش
ــرایط اردو، به وجود آوردن فضایی  کمک به یکدیگر در ش

خوب و صمیمی برای داشتن اردوی خوب گروهی؛
چک کردن وسایل و ملزومات اردو؛

تقسیم وسایل گروه برای حمل آن ها.

شروع حرکت از مدرسه- برای انتخاب مسیر پیشنهاد می شود:
ــترس برخوردارند، با یک ساعت  ــهرهای کوچک که از منابع طبیعی در دس ــتاها و ش ۱. در روس

پیاده روی می توان به دشت یا صحرا رسید.
۲. در شهرهای بزرگ، اگر امکان پیاده روی به یک فضای محلی نزدیک وجود دارد، خوب است و 
در غیر این صورت بهتر است با وسیله ای مانند اتوبوس، به یک پارک بزرگ یا فضایی در اطراف شهر 

رفت که با صرف زمان کوتاه بتوان به آن رسید و بخشی از راه را پیاده طی کرد.
ــرودها و شعرهای دسته جمعی خوانده شود و فضای گفتن  ــنهاد می شود در طول مسیر س پیش
شوخی های مناسب را ایجاد کرد تا همدلی گروهی افزایش یابد. پس از یک پیاده روی و کوهنوردی 
ــیار لذت بخش خواهد بود. صبحانه را می توان به صورت  ــاعته، خوردن صبحانه بس ــبک یک س س

گروهی، اما در جمع کل دانش آموزان صرف کرد.
ــروع، هر گروه با اشاره به خوراکی هایی که تهیه کرده است، دربارۀ فایده های آن ها به  قبل از ش

اختصار صحبت می کند.
بچه ها به شستن دست ها ترغیب می شوند. در نهایت صبحانه با نام و یاد خدای مهربان و تشکر 

از نعمت های فراوان عطا شده، آغاز می شود.
یکی از بازی های محلی که در اردو انجام شد:

بازی په الن:
ــی ۱۰ متر از هم  ــود. گروه ها با فاصلۀ تقریب ــازی در دو گروه ۳ تا ۵ نفری اجرا می ش ــن ب ای
روبه روی یکدیگر می ایستند. هر گروه سه عدد سنگ اصلی را که در زبان محلی «په ل» نامیده 
ــود پشت سر و به صورت ایستاده در زمین می کارند. فاصلۀ سنگ ها از هم ۱ متر است.  می ش
هر کدام از افراد گروه یک سنگ کوچک به طرف سنگ های بزرگ تیم مقابل پرتاب می کند. 
سپس گروه حریف این کار را تکرار می کند. هر بازیکنی که موفق شود یکی از سنگ های بزرگ 
گروه روبه رو را بیندازد، یک پرتاب دیگر به عنوان جایزه به او داده می شود. بازی تا زمان افتادن 

تمام سنگ های یک گروه ادامه پیدا می کند.

ــت اظهارنظر دربارۀ  ــت که هر گروه فرص ــت. خوب اس ــس از پایان بازی، نوبت جمع بندی اس پ
برگزاری اردویی این چنینی را داشته باشد.

الزم است در انتها، معلم پس از شنیدن صحبت های هر گروه، از ایشان بپرسد اگر قرار باشد بار 
ــود و به چه دلیل؟ در نهایت  ــرایط اردو ایجاد ش ــت دارند چه تغییری در ش دیگر به اردو بروند، دوس

معلم می تواند ارزیابی خود را با توجه به مالک های از پیش تعیین شده به هر گروه ارائه دهد.
اردو فعالیتی ساده و کم هزینه است که در تمامی مدارس کشور با هر وضعیتی، قابل برنامه ریزی 
است. البته الزم است اهداف هر اردو به درستی تبیین شوند. در این اردو، دانش آموزان یک جلسۀ 
ــی در مراحل گوناگون، کار  ــه   در کنار انجام حرکات ورزش ــاوت را تجربه کردند ک ــی متف تربیت بدن

گروهی و همراه شدن با نظرات بقیۀ اعضا را نیز آزمودند.

در ضمن در گروه های اجتماعی بزرگ توجه ویژه به عناصر تربیتی و اخالقی  نظیر صبر، پشتکار، 
ــری در انجام  ــت و پذیرش رهب ــم، رعایت نوب ــرد و باخت، کنترل خش ــت، تحمل ب ــکاری، صداق هم

فعالیت های ورزشی گروهی، قابل حصول است.

صبحانه ای که Èی شد از آن گذشت
در بدو ورودمان به مدرسه، با دوغ های شگفت آوری که 

مخصوص صبحانه بود، از ما پذیرایی شد. در محل اجرا هم 
با صبحانۀ مفصل و طبیعی و بی نظیری شامل دوغ، تخم مرغ 

محلی با روغن کرمانشاهی، خیار و گوجۀ محلی و آبدار 
و لذیذ، و كره محلی ما را حسابی رشمندۀ مهºن نوازی 

پرخلوصشان کردند. با اینکه ما صبح در راه مدرسه صبحانه 
خورده بودیم، اما از این صبحانه Èی توانستیم بگذریم.

برای یافÇ چنین فضا و منظره ای در شهرهای بزرگ و 
دارای امکانات، باید چند کیلومرت راه پیمود؟!

دانش آموزان در خالل فعالیت های بدنی یاد می گیرند 
چگونه در قالب گروه كار كنند، اعتºدبه نفس خود 

را افزایش دهند، برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی 
كنند، خطر كنند، در مسائل درگیر شوند و به كمك 

دیگران مسائل را حل كنند.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۲۸

دانش آموزان در خالل فعالیت های بدنی یاد می گیرند دانش آموزان در خالل فعالیت های بدنی یاد می گیرند 

تعریف شº از اردو چیست؟ برای اثربخش کردن 
اردو به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

شº بگویید!

ــنیدن نظرات دیگران،  یادآوری رعایت نظم و ترتیب، ش

بازی په الن:
ــی ۱۰ متر از هم  ــود. گروه ها با فاصلۀ تقریب ۵ تا ۵ تا ۵ نفری اجرا می ش ــازی در دو گروه ۳ ــن ب ــازی در دو گروه ۳ای ــن ب ۳ای
روبه روی یکدیگر می ایستند. هر گروه سه عدد سنگ اصلی را که در زبان محلی «په ل» نامیده 
ــود پشت سر و به صورت ایستاده در زمین می کارند. فاصلۀ سنگ ها از هم ۱ متر است.  می ش
هر کدام از افراد گروه یک سنگ کوچک به طرف سنگ های بزرگ تیم مقابل پرتاب می کند. 
سپس گروه حریف این کار را تکرار می کند. هر بازیکنی که موفق شود یکی از سنگ های بزرگ 
گروه روبه رو را بیندازد، یک پرتاب دیگر به عنوان جایزه به او داده می شود. بازی تا زمان افتادن 

تمام سنگ های یک گروه ادامه پیدا می کند.

در ضمن در گروه های اجتماعی بزرگ توجه ویژه به عناصر تربیتی و اخالقی  نظیر صبر، پشتکار، 
ــری در انجام  ــت و پذیرش رهب ــم، رعایت نوب ــرد و باخت، کنترل خش ــت، تحمل ب ــکاری، صداق هم

فعالیت های ورزشی گروهی، قابل حصول است.
سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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شیوه
گام اول: نقد و بررسی طرح درس طراحی شده توسط خانم شعفی در شورای دبیران، پیش از 

اجرای طرح 
گام دوم: مشاهدۀ کالس توسط اعضای شرکت کننده در شورای دبیران، هنگام اجرای طرح

گام سوم: تشکیل جلسۀ دبیران، پس از اجرا، برای نقد و بررسی اجرا

گروه های آموزشی
ــفانه  ــتند. متأس ــی هس ــر موضوع درس ــز متفک ــی مغ ــای آموزش ــی، گروه ه ــق آموزش در مناط
ــت کمتر به ظرفیت و توانایی  های گروه های  ــته باعث شده اس ــت در گذش برنامه ریزی های نادرس
ــی توجه شود. انجام فعالیت  درس پژوهی برای هر درس می تواند از موضوعاتی باشد که در  آموزش
ــئوالن محترم مناطق و  ــی بررسی  می شود. بدیهی است، همکاری مس ــات گروه های آموزش جلس

مدیران مدارس می تواند بر غنای فعالیت ها و آثار گروه های آموزشی تأثیرگذار باشد.

درس پژوهی
ــاره می کند.  ــان در کالس درس» اش ــارکتی معلم ــالح درس پژوهی به «پژوهش مش اصط
ــه ای خود را در حین کار  ــیوۀ درس پژوهی، معلمان تالش می کنند صالحیت های حرف در ش
(عمل) بهبود بخشند و به بازسازی فکری و نوسازی خویش و دانش آموزان در فرایند یاددهی- 
یادگیری توجه جدی کنند. درس پژوهی نمونه ای از پژوهش مشارکتی در کالس درس و ایدۀ 
ــت. تجربه های تحوالت آموزشی کشورهای جهان  ــعۀ حرفه ای معلمان اس ژاپنی ها برای توس
ــدت به کیفیت نیروی انسانی وابسته است،  ــت که نوآوری های آموزشی به ش حاکی از آن اس

زیرا بهبود یادگیری و تفکر، بدون سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی محقق نمی شود.

کار نیکو کردن از پر کردن است
سکوت برخی از همکاران در کل جلسات نشان از آن 
داشت که فعالیت هایی گروهی از این نوع، کمرت در 

میان دبیران جریان دارد. هºن گونه که از دانش آموزان 
توقع داریم به مرور و با تکرار و Åرین فعالیت بیشرتی 

در کالس درس داشته باشند، خوب است فعالیت های 
گروهی در میان دبیران را نیز ترویج کنیم تا به مرور و 

با تکرار و Åرین حضور در جمع، دبیران فعال تری داشته 
باشیم. درس پژوهی تنها یکی از شکل های فعالیت گروهی 
معلºن است. معلºن در هر منطقه یا مدرسه می توانند 

به تناسب محیط و رشایط خود کارهای گوناگونی را 
به صورت گروهی برنامه ریزی و اجرا کنند.

خانۀ دوم بچه ها
خانم ترک حسینی نیا، یکی از 

دبیران رشکت کننده در جلسۀ 
پیش از اجرا، Èونه ای از طرح 

درس خود را که در مدرسۀ 
شبانه روزی روستایی اجرا کرده 

بودند مطرح کرد. این طرح 
برویم و از مدرسۀ شبانه روزی مطهره دیدن کنیم.هزارمسجد و در فاصلۀ ۱۸ کیلومرتی شهرستان چناران واداشت بعد از اجرا تا روستای رادکان در دامنۀ کوه های موضوع بلوغ  آماده کرده بودند، آن قدر جالب بود که ما را بروشورهایی که دانش آموزان این مدرسۀ روستایی برای Èونه های بیشرتی از کارهای دانش آموزان خود بیاورند. توجه ما را به خود جلب کرد. از ایشان خواستیم روز بعد 

هدف: ارزیابی گروهی طرح درس توسط همکاران گروه آموزشی، پیش، 
حین و پس از اجرا

ــبک  ــی دبیران تفکر و س موضوع جلســه: درس پژوهی در گروه آموزش
زندگی شهرستان چناران استان خراسان رضوی

فرصتی برای یادگیری
برای آنکه معلºن بتوانند فرایند کار گروهی را در میان 
دانش آموزان هدایت کنند، الزم است خود ایشان تجربۀ 

مشارکت در کار گروهی را داشته باشند. معلºن می توانند 
از فرصت جلسات شورای دبیران برای طراحی و اجرای 

کارهای پژوهشی به صورت گروهی استفاده کنند تا هم از 
تجربیات یکدیگر بهره مند شوند و هم راهی برای ثبت و 

انتشار آن ها بیابند. یکی از این روش های پژوهش گروهی، 
درس پژوهی است که Èونه ای از آن در مجلۀ رشد آموزش 

متوسطۀ شºرۀ  بهمن ۹۲ آمده است. فایل مقاله از این 
نشانی الکرتونیکی قابل دستیابی است: 

 معلºن نیز می توانند نتیجۀ درس پژوهی های گروهی خود 
را ثبت کنند و برای مجلۀ رشد معلم ارسال کنند.

http://www.roshdmag.ir/fa/article/۹۸۹۰

درس پژوهی
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مدرسۀ مطهرۀ رادكان چناران
زیبایی، بهداشت و آرامش حاکم بر فضای این مدرسه ما را 

شگفت زده کرد! در این مدرسه کالس ها به صورت موضوعی 
تقسیم شده بودند و هر کالس متناسب با موضوع درسی 

آن نقاشی و با کارهای دستی دانش آموزان تزیین شده بود. 
کالس درس خانم ترک حسینی، دبیر تفکر و سبک زندگی  به 

درخواست خودشان خارج از ساختºن مدرسه و در اتاقی واقع 
در گوشۀ حیاط تشکیل می شود تا هم بتوانند در موقعیت های 
الزم به خوبی از فضای حیاط استفاده کنند و هم دانش آموزان 

احساس کنند. اینجا با کالس های دیگر فرق دارد.

مدرسۀ زندگی 
 در اینجا می توانند د رس زندگی کردن را یاد بگیرند. معلم 
سه شب در هفته نیز به عنوان رسپرست خوابگاه در کنار 
دانش آموزان حضور دارد و با طراحی نشست های بحث و 

گفت وگو، به خوبی از این موقعیت برای تحقق اهداف تربیتی 
خود استفاده می کند. حضور ایشان در کنار همراهی و 

مدیریت مدیر خوب و با تجربۀ مدرسه، خانم صدیقه کاودار 
قانع، تغییرات خوبی در فضای مدرسه ایجاد کرده که آن را 
واقعاً به خانۀ دوم دانش آموزان تبدیل کرده است. در این 

مدرسه، برعکس بسیاری از شبانه روزی ها، اثری از غم دوری 
از خانواده Èی بینید. بیش از دانش آموزان، خانواده های آن ها 
بی صربانه منتظر روزهای آخر هفته هستند تا ببینند 

این هفته فرزندانشان چه تحفه ای از بوستان تعلیم و 
تربیت با خود به ارمغان می آورند. رعایت بهداشت 
و نظافت کل فضاهای مدرسه  و خوابگاه به عهدۀ 

دانش آموزان است و در کل خوابگاه دِر هیچ کمدی 
قفل Èی شود! در غذاخوری مدرسه به جای آن که 

دانش آموزان در صف غذا از رس و کول هم باال بروند، 
به نوبت مهºندار می شوند و از دوستان خود پذیرایی 
می کنند. به این ترتیب، هم آداب پذیرایی از مهºن را 

می آموزند و هم کرامت انسانی  شان حفظ می شود.

گام اول
ــال ۹۲، استقبال و همکاری و همراهی  ــفندماه س در آخرین روزهای اس
مدیر خوب مدرسۀ حضرت زینب(س) چناران، خانم حوریه شریف مقدم 
ــش در برنامۀ  ــه درس تفکر و پژوه ــت ک ــال اس هم مثال زدنی بود. اولین س
درسی دورۀ متوسطۀ اول وارد شده است.پس از توضیحات مختصری دربارۀ 
ــعفی را به تعداد  ــداف طرح و موضوع درس پژوهی، طرح درس خانم ش اه
ــتیم  همکاران تکثیر کردیم و در اختیار آن ها قرار دادیم. از همکاران خواس
پس از مطالعۀ طرح درس، نظرات خود را دربارۀ محتوا و چگونگی اجرا بیان 
ــه نفره به تبادل نظر پرداختند و نکات  ــپس آن ها در گروه های س کنند. س
اصالحی را یادآور شدند. خانم شعفی دبیر درس با سعۀ صدر و روی گشاده 
ــان وارد  ــنهادی ایش به انتقاداتی که همکاران و گروه ما به طرح درس پیش

ــتفاده از نکات مطرح شده در جلسه، طرح درس خود را بازبینی  ــتند گوش سپرد و با اس می دانس
کرد.

گام دوم
روز بعد، وقتی وارد مدرسه شدیم، فضای مدرسه به خاطر برگزاری مراسم جشنوارۀ سبزه بسیار 
باطراوت بود. شادابی دانش آموزان نیز طراوات کالس را دوچندان کرده بود. از دبیران شرکت کننده 
ــرات تکمیلی خود را پس از  ــم در کالس نیز ما را همراهی کنند تا بتوانند نظ ــورا دعوت کردی در ش
اجرا برای بهبود آن ارائه کنند. جایگاهی در انتهای کالس در نظر گرفته شد تا اعضای گروه بدون 

دخالت در روند اجرای طرح در کالس حضور داشته باشند و اجرا را از نزدیک مشاهده کنند.

گام سوم
شب عید بود و هر کدام از همکاران شرکت کننده در طرح، کارهایی در خانه داشتند، اما پس از 
اجرا، با وجود اینکه وقت تنگ بود، وقت بیشتری در اختیار گروه قرار دادند و در نشستی صمیمانه، 
ــاهده شده را نقد و بررسی کردند. به طور کلی، اهداف درس پژوهی را می توان به  کالس درس مش

این شرح دسته بندی کرد:
- گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس

- فراهم کردن محیط یادگیری معلمان از 
یکدیگر

- ارتقای دانش حرفه ای معلمان
- بازاندیشی در رفتار خود

- ارائۀ مدلی اثربخش برای پژوهش در 
مدرسه

ــعه دادن محیطی انعطاف پذیر  - توس
برای دستیابی به یادگیری سازمانی

- احساس مسئولیت بیشتر در ادارۀ مدرسه
- تشویق معلمان به همکاری با محققان

- ترویج تفکر انتقادی
- به کارگیری راهبردهای اثربخش در ارتقای مدیریت آموزشی

معلم، یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و 
پرورشی است.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۱۲

معلم، یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و معلم، یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و 

- فراهم کردن محیط یادگیری معلمان از 

درس پژوهی
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طرح درس معلم

با توجه به تغيير شيوة كتاب هاى جديد از معلم محورى 
ــدف اين پودمان  ــتاى ه ــه دانش آموزمحورى و در راس ب
ــاورى در دانش آموزان، من  ــاد نگرش نوآورى و فن در ايج
ــال قرار گذاشتيم در  ــم از ابتداى س و دانش آموزان كالس
ــايل مورد  كالس كار و فناورى، تا جايى كه مى توانيم، وس
نياز را خودمان در كالس طراحى كنيم و با هم بسازيم. لذا 
پس از تدريس پودمان اول، براى ارزشيابى آن، طراحى و 

ساخت يك پوشه كار را در نظر گرفتيم.
با توجه به اينكه دانش آموزان از سال هاى قبل با مفهوم 
ــه  كار آشنا بودند و انواع آن را ديده و از كاربرد آن ها  پوش
ــتند، از آن ها خواستم به شكل گروهى  آگاهى كامل داش
ــد كه از نظر  ــه كارى طراحى كنن ــراى گروه خود پوش ب
ــد، ولى همان  ظاهر با نمونه هايى كه ديده اند متفاوت باش

قابليت ها را داشته باشد.

اهداف
 ايجاد روحية خودباورى و عزت نفس در دانش آموزان

 ايجاد تعامل مثبت بين اعضاى گروه
 ايجاد روحية سازندگى

 تهية يك وسيلة نوآورانه
 درك معنى نوآورى و خالقيت  به صورت عملى

 آشنايى با چرخة علم و فناورى
 تبديل كالس به كالسى  پويا

 باال بردن قدرت تحمل پذيرفتن انتقاد

مدت زمان پيش بينى شده: سه جلسه
ــه كار روى كاغذ،  ــى يك پوش 1. جلسـة اول: طراح
به اندازه اى كه يك برگ A4 در آن جا شود. براى اين كار، 
ــعى كرديم از جنس مناسب و شكل جذاب و خالقانه  س

استفاده كنيم و براى آن در هم طراحى كنيم.
2. جلسة دوم: ساخت پوشه كارى را كه جلسة پيش 

طراحى كرده بوديم، شروع كرديم.

3. جلسة سـوم: گروه ها پوشه كارهاى هم را بررسى 
ــازنده، انتقادى و  ــر كردند (نظرات س ــا هم تبادل نظ و ب

پيشنهادى).

معيارهاى ارزيابى نمونه كارهاى دانش  آموزان در ابتدا به 
آن ها تفهيم شده بود:

 ارائة فكر و ايدة جديد
 ابتكار و خالقيت و همكارى اعضاى گروه

 رعايت اندازة استاندارد (برگة A4 در آن جا بگيرد)
 رعايت نظم

 رعايت ادب در برخورد با هم گروهى ها
 انجام كار در زمان مشخص

 رعايت پاكيزگى
 در تمام مراحل اجرا معلم به عنوان راهنما بين گروه ها 

جابه جا مى شد و رفع اشكال مى كرد.

نتيجه
ــة كار،  ــاخت پوش ــحالى دانش آموزان پس از س خوش
ــد. برخى از آن ها  ــت آم ــن نتيجه اى بود كه به دس بهتري
ــبى تهيه كنند.  ــة مناس ــتند كه بتوانند پوش ترديد داش
ــنهاد مى كردند از نمونه هاى آماده  چنان كه در ابتدا پيش

استفاده شود.
پوشه  كارهاى ساخته شده كامًال كاربردى ساخته شدند، 
به گونه اى كه تاكنون بارها استفاده شده اند. از نظر هزينه 
نيز بسيار ارزان تر از نمونه هاى آماده هستند و چون خود 
دانش آموزان براى ساخت آن زحمت كشيده اند، در حفظ 

و نگهدارى شان بسيار دقت مى كنند.
ــد دانش آموزانم به فكر بيفتند  انجام اين كار باعث ش
چيزهاى ديگرى را كه در كالس نياز داريم با هم بسازيم 

و از وسايل دورريختنى وسايل جديد درست كنيم.
با اجراى اين شيوه، مى توان گفت تقريباً تمامى اهداف 

پيش بينى شده محقق شد.

شیوۀارزشیابی
پودمان اول

راضیه افتخاری زاده
مدرسۀ پویش، شهرستان شوشتر
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افزایش توانایی استدالل
پرسش های مفهوم ساز تحلیل، تفسیر و داوری

لذت کشف مفهوم ارائه های متنوع

چقدر از محتوا را به طور مستقیم به دانش آموزان 
آموزش می دهیم؟

یادگیری فعال، تولید مفهوم 
به وسیلۀ  یادگیرنده

(ساخ� گرایی)

محور سوم

لذت کشف مفهوم



یادگیری فعال، تولید مفهوم 
به وسیلۀ یادگیرندهبه وسیلۀ یادگیرنده

یادگیری فعال، تولید مفهوم 
به وسیلۀ یادگیرنده

یادگیری فعال، تولید مفهوم 

(ساخ� گرایی)

راهنما

نقش فعال دانش آموز

یادگیری هدفمند

برانگیختن ذهن در جهت تولید

کنترل حجم گفته های معلم

ایجاد مسئله

توجه به پیش آموخته ها

توجه به پله های یادگیری (تدریج و استمرار)

پایان هر درس، شروع یادگیری بعدی

تولید مفهوم به جای دریافت مفهوم

ایجاد فرصت های 
مناسب یادگیری راهنماراهنما

تأثیر در 
یادگیرنده

نقش
معلم 

فرایند 
آموزشی

ساخ� گرایی
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افزایش خودباوری

افزایش عالقه

تقویت ابتکار عمل

احساس مالکیت

به کارگیری انواع روش ها 
بر حسب شرایط

به کارگیری دانسته ها و تجربیات 
و بازاندیشی دربارۀ آن ها

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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گام اول 
کالس با تالوت سورۀ مبارکۀ کافرون توسط دانش آموزان آغاز شد. در این سوره، به خوبی روشن 
است که ما وظیفه داریم در قبال کسانی که موضعی مغایر با عقاید ما دارند، با قاطعیت و در نهایت 

رعایت ادب، موضع خود را روشن و واضح بیان کنیم. 
ــت، درس را آغاز کرد.  ــکل اس ــه تصمیم گیری در آن مش ــرح موقعیتی ک ــم با ط ــس از آن معل  پ
ــه در چنین موقعیت هایی  ــی دربارۀ چگونگی و چرایی تصمیماتی ک ــوزان در بحث کالس دانش آم

می  گیرند، نظرات خود را مطرح کردند. بخشی از بحث و گفت وگوی کالس به این ترتیب بود:
معلم: «به نظر شما چرا بعضی افراد نمی توانند به درخواست های نادرست دیگران نه بگویند؟ »

- ممکن است اگر به دوستانمان نه بگوییم، آن  ها را از دست بدهیم.
- چون اعتماد به نفس ندارند.

- ممکن است طرف مقابل را دوست داشته باشند.
- ممکن است کاری کرده باشند که بترسند اگر درخواستشان را رد کنند، برایشان بد شود.

- ممکن است از نه گفتن خجالت بکشند.
ــیدند که در موارد الزم باید بتوان به خود و  پس از اینکه با بحث و گفت وگو همه به این نتیجه رس

دیگران پاسخ منفی داد، دربارۀ نحوۀ صحیح رد کردن درخواست دیگران بحث شد: 
معلم: «پس حاال که قرار است نه بگوییم، چه کار کنیم که دوستمان ناراحت نشود؟»

- مؤدبانه بگوییم و او را توجیه کنیم. 
- یک پیشنهاد دیگر بدهیم. 

- مؤدبانه و قاطعانه بگوییم نه. 
معلم: «خوب این قاطعانه یعنی به چه شکل؟ می توانی نشان بدهی؟»

دانش آموزان بحث کردند و به این نتیجه رسیدند که پاسخ منفی قاطع نباید پرخاشگرانه یا همراه 
ــد؛ تا هم احترام و دوستی میان طرفین برقرار بماند و هم خود فرد در موضع ضعف  با کمرویی باش
قرار نگیرد. در انتهای بحث، معلم با اشاره به آیاتی که در ابتدای درس تالوت شد، از یک دانش آموز 

خواست جمع بندی درس را روی تخته بنویسد.

گام دوم 
خانم شعفی از دانش آموزان خواسته بود عروسک هایی را که با استفاده از جوراب برای درس هنر 
درست کرده بودند، همراه داشته باشند. حاال وقت آن بود که هر گروه  با استفاده از شخصیت های 
ــت، نمایش نامه ای طراحی کند که نشان دهندۀ یک موقعیت دشوار  ــکی که در اختیار داش عروس

موضوع: ارائۀ یکی 
از درس های کتاب 

تفکر و سبک زندگی با 
شیوۀ ساختن گرایی
 هدف: تشکیل مفهوم لزوم جرئت ورزی و نه 
گفتن قاطعانه توسط دانش آموزان و رسیدن 

به شیوۀ درست برخورد قاطعانه و تفاوت آن با 
برخورد کمرویانه و پرخاشگرانه  

فرصتی برای رشد
تواÈندی دانش آموزان در طراحی و اجرای Èایش به خوبی 

مشهود بود. این امر نشان می دهد که دانش آموزان پایۀ 
هشتم در سنی هستند که قابلیت های بسیار باالیی دارند. 

می توانیم در طراحی درس ها از این قابلیت ها استفاده کنیم 
تا هم کالس فعال تری داشته باشیم و هم دانش آموزان را 
در تولید محتوای یادگیری مشارکت داده باشیم. این کار 

عالوه بر افزایش اثربخشی یادگیری، اعتºد به نفس و حس 
تواÈندی را نیز در دانش آموزان تقویت می کند.
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تصمیم گیری باشد. هر گروه برای اجرای نمایش خود دو دقیقه وقت داشت. به عنوان نمونه، 
نمایش نامۀ یکی از گروه ها به این ترتیب بود: 

دو عروسک وارد صحنه شدند که یکی از آن ها یک خودکار به همراه داشت. 
راوی: اخالق پرخاشگرانه 

- وای! چه خودکار قشنگی داری! خودکارت رو می دی به من؟ 
ــو؟ از اینجا برو! دیگه  ــودکارم رو بدم به ت ــان؟ برای چی؟ می گی که من خ ــرای چی؟ ه - ب

نمی خوام ببینمت! 
راوی: اخالق خجالت آمیز 

- وای! چه خودکار قشنگی داری! خودکارت رو می دی به من؟ 
- من؟ چی؟ ممممممم. 

راوی: اخالق قاطعانه 
- سالم دوست من. چه خودکار قشنگی داری! خودکارت رو می دی به من؟ 

- سالم دوست عزیزم. منو ببخش که نمی تونم خودکارم رو بدم به تو. آخه مامانم اونو برام خریده. 
اگه می تونستم قطعًا بهت می دادمش. راستی تولدت چه وقتی یه؟ 

- تولد من؟ تولد من تو ماه بعدیه. چطور مگه؟ 
- برات یه خودکار می خرم. حاال بیا بریم با هم بازی کنیم. 

- ممنون.

گام سوم 
ــوزان دربارۀ آن اجرا از جنبه های گوناگون نظر دادند و نقاط  ــس از اجرای هر نمایش، دانش آم پ
ــوی بودن نمایش نامه،  ــامل ق ــف کار آن گروه را مطرح کردند. برخی از این جنبه ها ش ــوت و ضع ق
اجرای خوب، محتوای خوب و توانایی در نشان دادن برخورد مناسب در هر موقعیت می شود. برای 

مثال، نظرات دانش آموزان راجع به نمایشی که در گام قبلی به آن اشاره شد، به این ترتیب بود: 
معلم: «خب بچه ها نظرتان راجع به نمایششان چه بود؟» 

- عالی بود! 
- عالی بود؟ یعنی چه نکات خوبی داشت؟ اول نکات خوب را بگویید. 

- خانم حرکت هایشان خوب بود. 
- قشنگ صدا در می آوردند. 

معلم: «بچه ها رفتارها را درست نشان دادند؟ مثًال به نظر شما رفتار قاطعانۀ آن عروسک درست 
بود؟ طرز بیانش درست بود؟»

- بله. 
معلم: «رفتار کمرویانه چطور؟ درست بود؟» 

- بله
معلم: «معموًال وقتی رفتار فرد کمرویانه است، کم می آورد و به تقاضا جواب می دهد. اما بچه ها ما 
گفتیم که در چه مواردی باید بگوییم نه؟ اگر دوستمان واقعًا کمک الزم دارد، باید کمکش کنیم؟»

- بله
معلم: «خب. در صورتی که ضرری به خودمان و او نرسد، باید کمک کنیم. پس اینجا می توانستیم 

خودکارمان را هم بدهیم. درست است؟ به نظر شما بیشتر در چه مواردی باید بگوییم نه؟»
- وقتی شرایط خطرناک باشد.
- به سالمتی مان ضرر برساند.

- خالف دین و اسالم باشد.  
پس از اینکه تمام گروه ها نمایش هایشان را اجرا کردند و هم کالسی ها کار گروه ها را نقد و بررسی 

کردند، خانم شعفی کالس را با دعای دسته جمعی دانش آموزان به پایان برد.

ساخته شدن مفهوم 

در اینجا هدف این است که 

دانش آموزان خودشان به مفهوم 

برسند. بنابراین باید با طرح 

موقعیت، آنان را به سمت لزوم 

برخورد قاطعانه و شکل گیری 

مفهوم نه گفÇ در ذهنشان 

سوق دهیم. هرگونه اشارۀ 

مستقیم به مفهوم می تواند 

معلم را از رسیدن به هدف اصلی دور کند. توجه کنید 

که دانش آموزان کتاب درسی را در اختیار دارند و حداقل با 

عنوان های آن آشنا هستند. بنابراین، نباید مستقیم یا غیرمستقیم 

به عنوان درس اشاره کرد. برای مثال، این بحث می تواند به 

صورت زیر آغاز شود: 

معلم: کارتون «جودی ابوت» را دیده اید؟ آن قسمتی را که 

دوستان جودی می خواستند از بچه های نوانخانه برای رشکت در 

جشن مدرسه دعوت کنند، یادتان می آید؟ 
- بله. 

- دوست دارم بدانم اگر شº جای جودی بودید، چه کار 
می کردید؟ 

 ... -

ــو؟ از اینجا برو! دیگه  ــودکارم رو بدم به ت ــان؟ برای چی؟ می گی که من خ ــرای چی؟ ه - ب

برای اینکه داوری و قضاوت دانش آموزان دربارۀ 
اجرای دوستان خود زمینۀ تنش و درگیری بین آن ها 

را ایجاد نکند، باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟

شº بگویید!

برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش های 
مرتبط با آداب و مهارت های زندگی و خانواده به عنوان 

فرصتی برای به كارگیری آموخته ها در موقعیت های 
واقعی زندگی و متناسب با تفاوت های فردی و رشایط 
و مقتضیات محلی، وظیفۀ آماده كردن فرد برای ورود 
آگاهانه و مسئوالنه به زندگی خانوادگی و اجتºعی را 

برعهده دارد.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۳۸

برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش های برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش های برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش های برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش های 

دانش از تجربه برمی خیزد! 
پس از اجرا، از خانم شعفی پرسیدیم که اگر دوباره بخواهید 
همین طرح درس را اجرا کنید، چه تغییری در آن می دهید. 

نظر ایشان این بود که این طرح درس را  بهرت است بدون 
عروسک و با اجرای Èایش توسط خود دانش آموزان  برگزار 

کرد، زیرا حالت چهره در هنگام بروز واکنِش قاطعانه 
و تفاوت آن با حالت چهره در انواع دیگر واکنش مانند 

پرخاشگری و کم رویی را Èی توان در Èایش عروسکی به 
خوبی نشان داد. به نظر می رسد، شکل های دیگر Èایش، 
مانند بازی توسط خود دانش آموزان یا پانتومیم برای این 

منظور بهرت باشند.

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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اهداف
ــرد  ــا رویک ــوش دادن ب ــوب گ ــارت خ ــت مه ــن  و تقوی ۱. تمری

ساختن گرایی
۲. تمرکز بر مهارت خودآگاهی و پیدا کردن توانایی ها، عالقه ها 

و نقاط ضعف 
شیوه:

 تالش کردیم بچه ها را درگیر فعالیت هایی کنیم که خودشان به 
مفهوم مورد نظر برسند. 

گام اول؛ آماده سازی
ــا را از خوابگاه  ــت. بچه ه ــایر راهی نیس ــا چادر عش ــه ت از مدرس
جمع کردیم و راه افتادیم به سمت دامنۀ کوه. درست همان جایی 
ــایری این ایل به پا بود. این چادر فقط برای  ــۀ عش که چادر مدرس
بچه های دبستانی است که هنوز نمی توانند از ایل و خانواده شان 
ــبانه روزی بروند. چادر دایره ای کوچک  ــوند و به مدرسۀ ش جدا ش
بود؛ شاید دایره ای با شعاع کمتر از سه متر. بچه ها به سختی داخل 

آن  جا شدند. 
ــمان آبی کم کم سرخ شد و دید دوربین ها  نزدیک غروب بود. آس

کمتر و کمتر. 
ــان  ــره ای زدیم و دوزانو زیر چادر جا گرفتیم. برایش ــا هم دای  ب

توضیح دادم که می خواهیم با هم آشنا شویم، ولی طوری دیگر. 
ــنجاق دادم تا  ــۀ کوچکی به همراه یک س ــه تک تک بچه ها برگ ب
اسمشان را روی آن بنویسند و برگه را سنجاق کنند به سینه. به این 
ــم هم را صدا می کردیم و  ــتیم راحت اس ترتیب، هر وقت می خواس
ــم ها را خوب یاد نگرفته  بودیم، روی سینه مان نگهشان  تا وقتی اس

داشتیم. 
حاال همه آماده بودیم. 

گام دوم؛ کار گروهی
ــتمان معرفی  - به بچه ها گفتیم، می خواهیم خودمان را به دوس

ــتی اش  ــا بغل دس ــًا هرکس ب ــم. لطف کنی
ــود  ش هم  گروه 

ــد. بعد خوب گوش بدهد تا  ــه خودش را به او معرفی کن و دو دقیق
ــه او معرفی کند. می توانید  ــتش هم دو دقیقه ای خودش را ب دوس
ــت دارید و ندارید به  ــف و قوت و آنچه را دوس ــا، نقاط ضع مهارت ه
هم بگویید؛ چیزهایی که برایتان با ارزش اند، کارهایی که به انجام 
ــه کمک کند  ــه هرچیزی ک ــد، و خالص ــار می کنی ــان افتخ دادنش

دوستتان شما را بهتر و دقیق تر بشناسد. 
بچه ها مشغول شدند. من هم با یکی از همکاران هم گروه شدم و 

چهار دقیقه با هم گفت وگو کردیم. 

گام سوم؛ مشاهدۀ نمونه 
ــد کار را ببینند. بلند  ــتم خوب توجه کنند و رون ــا خواس از بچه ه
ــت هایم را روی شانه هایش  ــت همکارم. دس ــتادم پش ــدم و ایس ش

گذاشتم و از زبان خودش به بچه ها معرفی اش کردم: 
ــت داشتم. دانشگاه  ــتم. مدرسه را خیلی دوس - من فرزانه هس
تهران فیزیک قبول شدم و بعد هم معلم شدم. چندسالی است که 

پدرم را از دست داده ام و با مادرم زندگی می کنم.»
ــیدم  ــرم را خم کردم به جلو و پرس هر چه را یادم بود گفتم. بعد س
ــتباه  ــه را خوب گفتم؟چیزی را اش ــا نینداختم؟ هم ــزی را ج «چی

نگفتم؟»
ــه چند نکته را که یادم رفته بود، اضافه کرد. بعد جاهایمان  فرزان
را عوض کردیم. من نشستم و او رفت پشت سر من. دست هایش را 
روی شانه ام گذاشت و من را معرفی کرد: «من نفیسه هستم، یکی 
ــیدم. در دانشگاه ریاضی  ــدن بود که به آن رس از آرزوهایم معلم ش
خواندم و االن معلم تفکر و ریاضی هستم. بچه ها را خیلی دوست 

ــرم به این  ــالش  است و با همس ــین هفت س ــرم حس دارم. پس
سفر آمده ام. چندسالی نویسندگی کرده ام و چند کتاب 

نوشته ام.»
صحبت های فرزانه که تمام شد، خم شد روی 

ــم؟ چیزی را جا  ــم: « همه چیز را گفت صورت

گوش تـ



نینداختم؟چیزی را اشتباه نگفتم؟»

گام چهارم؛ ارائۀ نتایج کارگروه ها در کالس
ــاال نوبت بچه ها بود: « بچه ها روند کار را دیدید؟ حاال لطفًا در  ح
همان گروه های دونفری، یکی بایستد پشت دیگری و دوستش را 

معرفی کند. بعد هم جایتان را عوض کنید.»
ــده بودند. هرکس دوستش را  ــروع شد. بچه ها مشغول ش کار ش
معرفی می کرد و بعد من می پرسیدم: « همه چیز را گفت؟ چیزی را 

جا نینداخت؟ چیزی را اشتباه نگفت؟»
یکی دو گروه که جلو رفتیم، وقتی این سؤال را از یکی از اعضای 
گروه می پرسیدم، نفر دیگر با چشم های متعجب و پرسشگر نگاهم 

می کرد: « من اصًال این ها را نگفتم! من گفتم...»
و شروع کرد از اول خودش را معرفی کردن. 

ــن ماجرا تکرار  ــکل های متفاوتی ای ــد هم به ش ــای بع در گروه ه
ــان می رفت یا حتی اشتباه تعریف  ــد. بچه ها چیزهایی را یادش ش

می کردند و هم گروهی بالفاصله آن را درست می کرد. 

     گام پنجم؛ کشف
حاال هوا تقریبًا تاریک شده بود و کم کم چشم چشم را نمی دید. 
ــه  ــرد، مگر اینکه به مدرس ــد ک ــرق ندارند و کاری نمی ش ــایر ب عش

برمی گشتیم. 
ــیدم  ــت همان جا کار را جمع کنم. از بچه ها پرس ــم می خواس دل
ــان را  ــت دوستش ــرا بعضی ها خوب و کامل و درس ــان چ «به نظرت

معرفی کردند، ولی بعضی ها اشتباه داشتند؟»
هرکس چیزی گفت. 

ــان  ــا را در مورد دوستش ــن چیزه ــل ای ــا از قب ــم بعضی ه - خان
می دانستند. 

- بعضی هایشان تکراری بود و بچه ها یادشان ماند. 
ــتباه  ــم اجازه، بعضی ها خوب گوش دادند؛ پس کمتر اش -  خان

کردند و کمتر یادشان رفت.
همین است؛ مهارت خوب گوش دادن. 

- بچه ها شما درمورد این گفتۀ دوستتان چه فکر می کنید؟
ــت است خانم. اگر خوب گوش می دادیم، چیزی یادمان  - درس

نمی رفت. 
ــا ارتباط بهتری با هم  ــس خوب گوش دادن کمک می کند ت - پ

بگیریم. مهارت خوب گوش دادن خیلی به کارمان می آید. 

جمع بندی
ــرای خودمان  ــردم. « می توانیم یک گوش بزرگ ب ــع ک کار را جم
ــام وجود گوش  ــه را از ته قلب و با تم ــت کنیم. حرف های بقی درس
ــن! می خواهید  ــی همی ــوش دادن یعن ــارت خوب گ ــم. مه بدهی
ــی در روابطمان  ــم به این ترتیب چه اتفاق ــش کنیم تا ببینی امتحان
می افتد؟ می توانیم یک هفته روی مهارت خوب گوش دادن تمرکز 
ــب اینجا با  ــما از صبح تا ش ــود؟ ش و تمرین کنیم ببینیم چه می ش
ــتر می توانید این را حس و تجربه کنید.  هم زندگی می کنید و بیش

ــتت گوش بده که دوست  ضرری ندارد. طوری به دوس
داری او به تو گوش بدهد. »

ـاگوش
سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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در ادبیات برنامۀ درسی سه سطح از برنامه وجود دارد: 
ا. برنامۀ درسی طرح ریزی شده؛ 

۲. برنامۀ درسی اجرا شده؛ 
۳. برنامۀ درسی تجربه شده. 

ــت که معلم بدان امید دارد،  برایش ارزش قائل است و می خواهد آن را به  اولی آن چیزی اس
ــاهدات و ثبت و ضبط کلیۀ فرایندهای تعاملی در  یادگیرندگان خود بیاموزد. دومی حاصل مش
ــی در کالس درس است. همان چیزی که در واقعیت و در حین اجرا با  حین اجرای برنامۀ درس
تمام مقتضیاتش رخ می دهد و البته ممکن است با اولی  تفاوت داشته باشد. و در نهایت سومی 
که شاید مهم ترین آن هاست، به تجربیاتی اشاره می کند که دانش آموزان در حین اجرا در کالس 
درس کسب کرده اند. هر دانش آموز بر مبنای عالقه ها، ارزش ها، توانمندی ها و تجربه های قبلی 
خود، نسبت  به مطالب ارائه شده عکس العمل نشان می دهد و دست به انتخاب می زند. بدین 

ترتیب، برنامه ای منحصربه فرد و شخصی برای هر یک از آن ها شکل می گیرد. 

اجرای اول:  استان فارس- شهرستان الر
آنچه در پی می آید، بیشتر از جنس برنامۀ درسی کالس به معنای دوم- برنامۀ درسی اجرا شده- 
ــاهده کننده به روایت درآمده است؛  ــت که البته از زاویۀ دید مش ــی از واقعیت اس ــت. گزارش آن اس

اگرچه نیم نگاهی هم به دو معنای دیگر دارد.

طرح درس ریاضی با محوریت« مشارکت و تولید مفهوم توسط یادگیرنده» 
طراحی و اجرا شد. در واقع، این عبارت تعبیر ساده ای از «ساختن گرایی» 
ــال بودن  ــت که بر فع ــرد یادگیری اس ــی رویک ــاختن گرایی نوع ــت. س اس
یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می کند. مطابق این دیدگاه، افراد 
بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند. 
بنابراین در این رویکرد، معلم می کوشد نقش یک تسهیل کننده و راهنما را 

داشته باشد و در شکل اجتماعی آن مشارکت کنندۀ فعالی باشد. 

هوشمند
زاویۀ 

محاطی و مرکزی

ورود به مدرسه
در یکی از جنوبی ترین نقاط استان فارس شهری است 
زیبا و گرم با مردمانی گرم و بسیار صمیمی. شهرستان 

الر اگرچه در استان فارس است، ولی آب وهوایی بسیار 
نزدیک به آب وهوای هرمزگان دارد. حدود ساعت ۷ عرص 
وارد مدرسۀ شاهد دخرتانه (متوسطۀ ۱) شدیم؛ مدرسه ای 

که در منطقه به هوشمند بودن موفق شهره است؛ 
یکی از هزاران مدرسه ای که در رسارس کشور به تختۀ 

هوشمند مجهز شده است.

مدیری دلسوز
حضور مدیر مدرسه، خانم حجتی، و استقبال گرم ایشان 

حتی در ساعت هفت بعد از ظهر، که ما تازه به آنجا 
رسیده ایم، ما را رشمنده می کند. خانم مدیر واقعاً مثل 

مادری دلسوز فضایی صمیمی ایجاد کرده است و با 
¬ام وجود در ¬ام مراحل، از اجرای این کالس متفاوت 

ح®یت می کند.

سه موضوع جدید
مواجه شدن با سه موضوع جدید به طور 

هم زمان کار بسیار سختی بود:
۱. یادگیری کار با نرم افزار جئوجربا و استفاده از 

آن در کالس
۲. به کارگیری تختۀ هوشمند در سطحی باالتر 

از گذشته
۳. اجرای کالس ریاضی با طرح درسی مبتنی بر 

رویکردی متفاوت (ساخ¹ گرایی)
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ــت. با وجود آنکه از قبل با نرم افزار جئوجبرا آشنایی  ــه اس خانم افشــار معلم ریاضی این مدرس
کمی دارد، با روحیه ای  بسیار عالی مشتاق یادگیری و اجرای طرحی نو در آموزش ریاضی است.  
در فرصت  بسیار کمی که در اختیار داریم- حدود دو ساعت - با هم برخی امکانات جئوجبرا را مرور 
می کنیم. یک بار هم در کالس ریاضی تختۀ هوشمند و استفاده از آن را برای کالس صبح روز بعد 

آزمایش می کنیم. 

موضوع  اصلی درس: زاویۀ محاطی و مرکزی و ارتباط آن ها
خانم افشار کالس را به دو گروه تقسیم کرده است (به دلیل محدودیت تعداد رایانه های سایت) 
ــی دیگر به حل تمرینات ریاضی بپردازند و گروه دوم که حدود ۱۶ نفر  یک گروه می توانند درکالس

هستند، در این کالس حاضرند.
ابتدا خانم افشار به معرفی اجمالی کار می پردازد، بی آنکه عنوان اصلی درس را بیان کند. سپس 
در نیمۀ اول کالس خود، بچه ها را با نرم افزار جئوجبرا و برخی امکانات ساده و در عین حال جذاب 

آن آشنا می کند.
ــا را با کاربردهای  ــپ کوتاه (حدود پنج دقیقه)، ضمن آنکه بچه ه ــش بخش هایی از یک کلی پخ
پیشرفته تری از نرم افزار آشنا می کند، با به کارگیری جنبه های هنری و زیبایی شناسی، در انگیزش 
و عالقه مند سازی هرچه بیشتر آن ها تأثیر قابل توجهی دارد. این را به خوبی می توان از چهره های 

آن ها خواند. 
ــه ای دلخواه،  ــک دایره و زاوی ــم ی ــود پای تخته بیایند تا با رس ــا دعوت می ش ــه، از بچه ه در ادام
حالت های قرارگیری زاویه و دایره را بررسی کنند و در میان آن ها با دو زاویۀ خاص، یکی زاویه ای که 
ــعاع های دایره اند (زاویۀ مرکزی) و دیگری زاویه ای که  ــت و اضالع آن ش رأس آن روی مرکز دایره اس

رأس آن روی دایره است و اضالع آن وترهایی از دایره اند (زاویۀ محاطی) آشنا شوند. 
اکنون فضای کالس آماده است تا معلم و بچه ها فعالیت  اصلی خود را برای کشف مفاهیم بعدی 
به صورت فعاالنه در سایت رایانه ای دنبال کنند . بنابراین، در ادامه بچه ها به محل سایت می روند و 
در قالب هشت گروه دو نفره مقابل رایانه ها می نشینند. ابتدا حدود ۱۵ دقیقه به بچه های مشتاق 
فرصت داده می شود تا آزادانه در محیط جئوجبرا بازی کنند و امکانات آن را خودشان تجربه کنند. 
البته در این مدت فرصتی حاصل می شود تا مشکالت اولیه ای که برخی رایانه ها دارند حل شود و 

همه بتوانند با کار همراه شوند. 
حال برای آنکه فعالیت آنان هدفمند شود، دو خواسته مطرح می  شود: 

ــازند  ــاوت ۳، ۵ و۶) در محیط جئوجبرا بس ــع (مثًال اضالع متف ــه ضل ــتن س ۱. مثلثی را با داش
(احتماًال با همان روش خط کش و پرگار).

۲. یک نقاشی رسم کنند که در آن از امکانات جئوجبرا استفاده شده باشد. 
ــا فعالیت ۱ را  ــام گروه ه تقریبًا تم
ــد و جالب آنکه برخی  انجام می دهن
به خاطر راحت بودن حرکت رأس در 
نرم افزار، شیوه های متفاوتی را به کار 
ــه یکی دو  ــر آنک ــد و جالب ت گرفته ان
ــل از اعالم معلم، در همان  گروه قب
فرصت اولیه، نقاشی زیبایی رسم 

کرده اند. 
سپس از آنان خواسته می شود 

اندر مزایا یا معایب فناوری
وجود امکانات و در واقع فناوری در آموزش، می تواند 

از اتالف وقت های تحمیلی بر روش های سنتی بکاهد و 
رسعت مقدمات الزم برای یادگیری را باال بربد. اما اتفاقاً 

تسلط نداش¹ کاربر به نحوۀ استفاده از این فناوری، 
نتیجۀ عکس خواهد داد؛ یعنی نه تنها رسعت افزایش پیدا 
Åی کند، بلکه به نظر می رسد بدون آن و به صورت سنتی 

مقدمات رسیع تر طی می شوند! 

ک®ن یا ک®ن ابرو!
اسرتس زیاد دانش آموزان موجب تولید حاشیه هایی 

از جنس طنز شد! معلم بخشی از محیط دایره 
را به دانش آموزان نشان داد و جویای نام آن شد. 
دانش آموزان بعد از اعالم نظراتی چون پاره خط و 

محیط دایره، اظهار داشتند که این مورد را در کتاب 
درسی شان نخوانده اند. گروه برای تغییر فضای 

اسرتسی وارد کار شد و از بچه ها پرسید: «بچه ها 
تا حاال ک®ن ابرو نشنیده اید؟!» که ناگهان یکی از 
دانش آموزان رسیع پاسخ داد: «خانم ما تو کتاب 

ک®ن داشتیم، اما ک®ن ابرو نداشتیم !»

هوشمندی تخته 
مثل بسیاری از مدارسی که به تختۀ هوشمند مجهز 

شده اند، این تخته بیشرت برای Åایش فایل پی دی اف  
کتاب درسی استفاده می شود. اینجا فرصتی است تا 

خانم افشار بتواند امکانات بیشرتی را به کار گیرد و برای 
استفادۀ هرچه بهرت از تختۀ هوشمند حرکت کند. وقتی 
دانش آموزان نیز در کالس درس استفاده از این امکانات 
را تجربه می کنند، جذابیت کالس دو چندان می شود و 

آنان فرصتی برای تجربه های تازه می یابند.

ک®ن یا ک®ن ابرو!

ــد و جالب آنکه برخی  انجام می دهن
به خاطر راحت بودن حرکت رأس در 
نرم افزار، شیوه های متفاوتی را به کار 
ــه یکی دو  ــر آنک ــد و جالب ت گرفته ان
ــل از اعالم معلم، در همان  گروه قب

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳

۴۱



ــواه A وB روی آن انتخاب کنند و با انتخاب یک نقطۀ  ــم کنند و دو نقطۀ  دلخ ــره ای دلخواه رس دای
دیگر (C) روی دایره و وصل کردن آن به این دو نقطه، زاویه ای (محاطی) بسازند. همچنین، 
ــزی) روبه روی همان کمان  ــه این دو نقطه (A وB)،  زاویه ای (مرک ــا وصل کردن مرکز دایره ب ب
بسازند. سپس این دو زاویه را اندازه بگیرند و در صفحه نمایش دهند. اکنون از آنان خواسته 
ــاهدات  ــه نقطه و توجه به اندازه های زاویه ها و کمان  AB، مش ــود با حرکت دادن این س می ش
ــر می زند و بدون آنکه مستقیمًا  ــفیات خود را بیان کنند. در این مدت، معلم به گروه ها س و کش
نتیجه ای را بیان کند، می کوشد با پرسش ها و راهنمایی های خود فعالیت  بچه ها را تسهیل کند. 
کمتر از ۱۰ دقیقه طول می کشد تا دو گروه بتوانند برخی یافته های جالب خود را بیان کنند: 

- با حرکت نقطۀ C روی دایره، اندازۀ زاویه ثابت می ماند. 
ــبت بزرگ یا کوچک  ــدازۀ زاویۀ مرکزی مقابل به آن به همان نس ــت دادن نقاط  AوB ان ــا حرک - ب

می شود، ولی همیشه اندازۀ زاویۀ ACB نصف زاویۀ مرکزیAOB  است.   
در ادامه، گروه ها به استداللی برای قضیه هایی که کشف کرده اند فکر می کنند و بقیه نیز هنوز 

در مسیر کشف هستند. وقت کالس پایان می یابد و البته حکایت همچنان باقی است. 
با تجربه ای که در الر به دست آوردیم، تصمیم گرفتیم یک بار دیگر اجرای طرح درس ریاضی را 

در شرایطی متفاوت و با بسترهای اولیۀ آماده تر تجربه کنیم. 

اجرای دوم: تهران - مدرسۀ دخترانۀ فرزانگان ۷
مدرسۀ فرزانگان ۷ مدرسه ای است در حوالی شرق تهران که به تازگی به گروه  مدارس فرزانگان 
ــته است. به همین جهت، هنوز دانش آموزانی با سطح توانمندی  و علمی متفاوت را پوشش  پیوس

می دهد. یک سالی هست که تمام کالس  ها به تختۀ هوشمند مجهز شده اند. 
ــنا  ــت. معلم و دانش آموزان از قبل با نرم افزار جئوجبرا آش ــرایط متفاوت اس در مجموع، اینجا ش
ــتگاه رایانه دارد. بنابراین،  ــایت رایانه نیز ۱۳ دس ــتفاده کرده اند. س ــتند و در کالس از آن اس هس

می تواند هم زمان یک کالس ۲۶ نفری را پوشش دهد. 
ــت که تجربیات ارزشمندی در فعالیت نویسی  ــابقه ای اس خانم علی اکبریان، معلم ریاضی با س
دارد. پس از گفت و گوی اولیه، ایشان سه فعالیت  برای این طرح درس تنظیم می کند. در واقع، او 

گام به گام مراحل جزئی کار را به دقت وارسی کرده است. 
ابتدا معلم محترم مفاهیم اولیۀ دایره، شعاع، قطر، کمان و طرز خواندن آن، کمان بزرگ و کوچک 
و رسم هر یک را در جئوجبرا یادآوری می کند. در ادامه، حاالت مختلف قرار گرفتن نقطه نسبت به 
ــپس وضعیت خط و دایره نسبت به هم بررسی می شود.  دایره (داخل، روی دایره و بیرون آن) و س
سپس یکی از دانش آموزان موارد گفته شده را در پای تخته و در محیط نرم افزار مرور می کند. معلم 

از بچه ها می خواهد نتایج را به صورت مرتب در دفترهای خود یادداشت کنند. 

قسمتی از گفت وگوی دانش آموزان و 
معلم در جلسۀ بازنگری (پایان اجرا)

دانش آموزان:
 از جو حاکم برکالس خیلی خوشم آمد. فهمیدم با 

این نرم افزار خیلی کارها می توانیم بکنیم. حتی بعضی 
وقت ها ممکن است کار به چیزهایی ختم بشود که 

تازه داریم آن را کشف می کنیم؛ یعنی برای اولین بار 
داریم چیزهایی را رسهم می کنیم که یک چیز جدید 

درست کنیم.
 حس خیلی خوبی است که با هم کاری را در یک 

نرم افزار انجام دهیم که تا آن موقع فقط روی کاغذ 
انجام داده ایم.

 از کلیپی که در کالس دیدم خیلی لذت بردم و 
فهمیدم با این برنامه خیلی کارها می توان انجام داد.

 کالس امروز مثل یک بازی بود، انگار نه انگار که 
درس بود.

 خیلی دوست دارم من هم بتوانم چنین کلیپ هایی 
بسازم.

 بخش آخر کالس که در آن رابطۀ زاویۀ محاطی 
و مرکزی  و ک®ن را با دوستم پیدا کردیم، از همۀ 

قسمت ها جالب تر بود.

ــواه  ــم کنند و دو نقطۀ  دلخ ــره ای دلخواه رس دای

ــه نقطه و توجه به اندازه های زاویه ها و کمان   ــود با حرکت دادن این س می ش
ــر می زند و بدون آنکه مستقیمًا  ــفیات خود را بیان کنند. در این مدت، معلم به گروه ها س و کش
نتیجه ای را بیان کند، می کوشد با پرسش ها و راهنمایی های خود فعالیت  بچه ها را تسهیل کند. 

کمتر از 
- با حرکت نقطۀ 

ــت دادن نقاط  ــا حرک - ب
می شود، ولی همیشه اندازۀ زاویۀ  قسمتی از گفت وگوی دانش آموزان و 

یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می دهد که 
دانش آموزان خودشان در طی حل یک مسئلۀ قابل 

توجه به آن مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن 
مفاهیم را ساخته باشند. این عمل مشابه یک پژوهش 

در ریاضی است.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۳۳

یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می دهد که 

آیا می توان بدون استفاده از نرم افزار جئوجربا و تختۀ 
هوشمند، ریاضی را با رویکرد ساخ¹ گرایی آموزش 

داد؟

ش® بگویید!
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حال مقدمات الزم فراهم شده است تا بچه ها بتوانند 
وضعیت زاویه و دایره را با تأکید بر محل رأس آن بررسی 
کنند. ابتدا از بچه ها خواسته می شود حاالت گوناگون 
ــن کار می توانند با  ــم کنند. در ای آن را در دفتر خود رس
ــد. معلم نیز یک به  یک به  ــورت کنن نفر کناری خود مش
ــبیه هم و  ــر می زند و توجه آن ها را به حاالت ش گروه ها س

نیز حاالت متفاوت جلب می کند. 
از دانش آموزان سؤال می شود که حرکت دو ضلع زاویه  و رأس آن چه تأثیری در اندازۀ زاویه دارد؟
ــت که در ادامه یکی از بچه ها  ــم چند حالت از زاویه و دایره در محیط جئوجبرا فعالیتی اس  رس

دنبال می کند. در نهایت، روی دو حالت (رأس روی دایره و رأس در مرکز) تأکید می شود.
ــردازد. از جمله آنکه هر چه به مرکز دایره  ــم محترم به معرفی وتر و حاالت آن می پ ــه، معل در ادام

نزدیک تر شود، بزرگ تر می شود. 
اکنون دانش آموزان آماده اند فعالیت اصلی خود را در محل سایت دنبال کنند. 

ــخه از کاربرگی را که از  در بخش دوم کالس، هر دو نفر یک رایانه در اختیار دارند و معلم یک نس
ــت، در اختیار آن ها قرار می دهد. در این کاربرگ ، مراحل ساخت  قبل برای فعالیت آماده کرده اس

یک دایره همراه با یک زاویۀ مرکزی و محاطی رو به یک کمان به صورت 
ــدازۀ زاویه ها و کمان  ــت. همچنین، نمایش ان ــده اس گام به گام بیان ش
ــده است. در برخی  ــته ش ــتفاده از رنگ از آن ها خواس روبه روی آن  و اس
ــند. گام  ــروه نتایج کار خود را در کاربرگ بنویس ــت هر گ گام ها الزم اس
آخر که مهم ترین گام فعالیت است، حرکت نقاط  توسط بچه ها و کشف 
ــت  ــدازۀ زاویۀ محاطی و مرکزی و کمان روبه روی آن هاس ارتباط بین ان

که با همراهی معلم تقریبًا تمامی گروه ها در این باره موفق می شوند. 

ایجاد فضای کشف و بررسی 
یک گروه به دنبال تحقیق گزاره های پایانی خود، 

ابتدا دایره ای با شعاع متفاوت کشیدند و رابطۀ 
زاویۀ محاطی و مرکزی را در آن بررسی کردند. 

نکتۀ جالب آنکه به صورت خودجوش با استفاده 
از ابزار رسم بیضی، همین موضوع را در بیضی 

بررسی و نادرستی آن را مشاهده کردند. از مزایای 
فضای فعالیت محور آن است که اگر فرصت کار 

آزاد به بچه ها بدهیم، آن ها در جست وجوی پاسخ 
برای پرسش های خود، خالقانه و مبتکرانه وارد 

قسمت های گوناگون نرم افزار می شوند و چه بسا 
مفاهیمی را می یابند که ما اصالً انتظار نداشتیم. 

این موضوع نه تنها در توسعه و عمیق شدن دانش 
ریاضی آنان مؤثر است، بلکه  انگیزۀ یادگیری 

ریاضی را در آنان دو چندان می کند.

یک دایره همراه با یک زاویۀ مرکزی و محاطی رو به یک کمان به صورت 
ــدازۀ زاویه ها و کمان  ــت. همچنین، نمایش ان ــده اس گام به گام بیان ش
ــده است. در برخی  ــته ش ــتفاده از رنگ از آن ها خواس روبه روی آن  و اس
ــند. گام  ــروه نتایج کار خود را در کاربرگ بنویس ــت هر گ گام ها الزم اس
آخر که مهم ترین گام فعالیت است، حرکت نقاط  توسط بچه ها و کشف 
ــت  ــدازۀ زاویۀ محاطی و مرکزی و کمان روبه روی آن هاس ارتباط بین ان



آموزشی از جنس تفکر
طرح درس معلم

كالس تفكر و سبك زندگى
تكليف اين هفته: بچه ها به چهار گروه تقسيم شويد. هر گروه از كالس درس عملى حرفه، يك كار عملى ماشينى ساده 

با دستور كار آن بياوريد.
خانم اجازه! دو گروه كالس در كارگاه تشكيل مى شود و چيدمان خاصى دارد. 

ماشين هاى ساده آورده اند. يك 
گروه اتو و گروه ما هم يك چرخ 

گوشت با دستور عمل كارى 
مخصوصش آورده است.

اگر برنامه و دستور 
نداشتند نمى دانستيم 
چگونه كار مى كنند.

واى خانم... 
خيلى

من سازندة پنكه 
بودم. برنامه اش را 
مكتوب كردم تا 

ديگران دستور استفاده 
از آن را بدانند.

خانم اجازه! يعنى پشت 
كرة چشم، زير زبان و پشت 
پردة گوش هم ماشين ها در 
حال انجام كار با برنامه ريزى 

خاص هستند؟

بله خانم، قرآن 
دستور و برنامة زندگى 

انسان هاست.

براى اينكه چشم با آن 
ضد عفونى شود.

معلم: بچه ها از هر گروه يك نماينده، دستور و برنامة كار 
ماشين خود را براى گروه هاى ديگر توضيح دهد.

معلم: دستورالعمل هايى كه همراه 
ماشين ها بود چه كمكى به ما مى كردند؟

معلم: بچه ها از توضيحات شما متشكرم. چه 
كسى مى داند چرا آب چشم شور است؟

معلم: چرا بزاق دهان بى مزه است؟ چرا مايع 
درون گوش تلخ است؟

معلم: بچه ها اين ها فقط سه ماشين كوچك در بدن ما بودند. چند 
ماشين ديگر مى توانيد در بدن پيدا كنيد؟

معلم: آيا نبايد براى انسان كه مجموعه اى از ماشين هاى پيچيده 
است، دستور و برنامة خاصى وجود داشته باشد؟

معلم: متشكرم بچه ها، جلسة بعد در رابطه با قرآن، 
برنامه و دستور زندگى انسان ها بيشتر صحبت مى كنيم.

ماشين سادة گروه ما يك 
پنكة كوچك است كه دستور 

كار آن را نوشته ايم. طرز كار آن 
به اين ترتيب است كه...

ماشين گروه ما يك ربات 
ساده است كه برايش برنامه 
نوشته ايم. به اين ترتيب كار 

مى كند كه...

نمايندة گروه سومنمايندة گروه اول نمايندة گروه چهارمنمايندة گروه دوم

اعظم ترک حسینی نیا
مدرسۀ شبانه روزی دخترانۀ 
مطهره، روستای رادکان،
شهر چناران

۴۴
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مسئله یابی مسابقۀ طناب کشی اجرای �ایش  بازدید علمی از سد   انجام آزمایش 

آیا می توانید راهی پیدا کنید که ابعاد کالس درستان از 
اتاقی که در آن هستید وسیع تر شود؟

تأکید بر فعالیت های 
عملی و فکری، و 

مهارت های فرایندی 

ـارم محور چه



پرورش تفکر خـپرورش تفکر خـ

ـر نـ ـر نـپرورش تفک پرورش تفک

پرورش تفکر ـحپرورش تفکر ـح

پرورش تفکر مـپرورش تفکر مـ

۴۶
سفرنامه پایه هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳

فعالیت های عملی استفادۀ مناسب از ابزار

اجرای نمایش

توجه به بازی های محلی

آزمایش عملی

فعالیت های درون خانه

بیرون کالس، درون مدرسه

استفاده از مواد دور ریز

تأكید بر فعالیت های عملی و فكری 
و مهارت های فرایندی



ـالقـالق

ـقادـقاد

ـل مسئلهـل مسئله

ـنطقیـنطقی
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مشاهده در اردو

جمع آوری اطالعات در بازدید علمی

حل مسئله

ایجاد فرصت های یادگیری

استفاده از موقعیت های یادگیری

فعالیت های فکری

ارائه مؤثر در جشنواره و نمایشگاه

ش
زار

ۀ گ
رائ

ق، ا
قی

تح
ی 

اح
طر

تأکید بر مهارت های بومی و دستی

مشاهده در اردو

مهارت های فرایندی



ورود به مدرسۀ حرضت فاطمه
حدود ساعت ۹:۳۰، مینی بوس جلوی مدرسۀ حرضت فاطمه، 
كه داخل محوطۀ كارخانۀ قند بیستون قرار داشت، توقف 
كرد. فضای دلباز مدرسه پر بود از دانش آموزان با مانتوهای 
سبزـ  فیروزه ای و چش®ن شاداب و پرتعجبی كه گروه را 
دنبال می كردند و هم زمان مشغول تفریحات زنگ تفریح 
هم بودند. وارد ساخت®ن مدرسه شدیم. كالس ها نام گذاری 
شده بودند. نام كالس خانم ارباب پور، كوثر بود؛ نام همسفر 
خردسال ما.

هدف: عبرت آموزی از تاریخ با توجه به کالم امام علی (ع) 
موضوع: ســرزمین ما بیســتون و کاوش در گذشته های دور تاریخ، 

زمینه ساز تربیت شهروند آگاه، خالق و متعهد

جلسۀ اول
ــه اهمیت تاریخ جلب  ــب، توجه دانش آموزان را ب ــاد انگیزه و ذکر چند حکایت جال ــدا با ایج ابت

می کنیم.

نمونۀ حکایت 
شخصی پیش حکیمی رفت و گفت من از گناهان گذشتۀ خود ناراحتم و از آینده هم می ترسم. 
ــل، زرد و رسیده، و نارس و سبز به او داد و از او خواست یکی را انتخاب  ــه موز گندیده: ش حکیم س

کند. مرد موز زرد و رسیده را انتخاب کرد. حکیم گفت: موز گندیده گذشتۀ تو و موز سبز آیندۀ 

توست. موز زرد و رسیده حال و اکنون توست. پس به حال بیندیش و کوشش کن و از گذشته برای 
آیندۀ خود درس بگیر.

ــه، از بچه ها می خواهیم با همفکری در گروه، چند مثال از زندگی واقعی خود در ارتباط  در ادام
با حکایت بیاورند.

مفاهیم
ــزد  ــت مفهوم تاریخ و علم تاریخ را برای بچه ها بگوییم و اهمیت آن را گوش در این مرحله، الزم اس

کنیم.
تاریخ: منظور از تاریخ، رخدادها و تحوالت زندگی انسان ها و جوامع گذشته است که در زمان و 

مکان معینی به وقوع پیوسته اند. 
علم تاریخ: تاریخ علم شناخت، تحلیل و تفسیر رفتار و اندیشۀ افراد، اقوام و جوامع گذشته است 

که بر اساس روش ها و گزینش های تفسیرهای مورخان به دست می آید.

از گذشته درس بیاموزیم

ــل، زرد و رسیده، و نارس و سبز به او داد و از او خواست یکی را انتخاب  ــه موز گندیده: ش حکیم س
کند. مرد موز زرد و رسیده را انتخاب کرد. حکیم گفت: موز گندیده گذشتۀ تو و موز سبز آیندۀ 

حكایت دیروز و امروز
نبود ه®هنگی ها به اندازۀ الزم، 

از همه نوعش همیشه وجود 
داشته است و گویی اگر نباشد، 
اصالً Åی شود! از ورود ناگهانی 

(البته بی غرض) مسئوالن 
آموزش وپرورش كه همسایۀ 

دیوار به دیوار مدرسه بودند (آن هم وسط اجرا) گرفته تا 
وصل نبودن رایانه های سایت به اینرتنت. البته این مورد 

آخر اگر بدون مشكل برگزار می شد، باید شك می كردیم! به 
هر حال، اینجا هم خوشبختانه مانند اكß مدارس مشكالت 

فلسفه ای بودن یا نبودن اینرتنت، وجود داشت. و گروه 
تولید خسته، حداقل از این بابت شاكر بود كه اجرا تصنعی 
نیست! البته مخابرات استان هم به دلیل اجرای این پروژۀ 
ملی، دو ساعت اینرتنت رایگان در اختیار مدرسه گذاشته 

بود كه در نهایت در دقایق ۹۰، باالخره استفاده از آن، 
روزی دانش آموزان شد.

کتیبۀ داریوش

مجسمۀ هرکول
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اهمیت تاریخ در نظر قرآن و بزرگان دینی
آیا در زمین سیر و سفر نمی کنند تا بنگرند سرانجام پیشینیان آنان چه بوده است؟ (نمل/ ۷۱).

امام علی (ع) در نامۀ سی و  یك نهج البالغه می فرماید: آنچه بر پیشینیان رسیده است، به قلب 
ــه آن ها چه کرده اند و از کجا  ــیر کن و بنگر ک ــانه های آنان س ــود یادآوری کن و در دیار و آثار و نش خ
ــیلۀ عبرت ها موعظه  ــان همچنین می فرمایند: به وس ــده اند و در کجا فرود آمده اند. ایش منتقل ش

بگیرید و از دگرگونی ها عبرت بپذیرید و از بیم دهندگان سود بجویید.

جلسۀ دوم
ــه دانش آموزان ضمن آشنایی با روش های جست وجو و استفاده از آن ها، به یافتن  در این جلس
سخنان قصار امام علی (ع) دربارۀ زندگی گذشتگان و عبرت آموزی از آن ها می پردازند و به اهمیت 
ــت وجو می تواند در کتابخانه یا سایت مدرسه باشد.  ــوند. این جس آن در کالم معصوم واقف می ش
ــت برای این جلسه نهج البالغه را  ــد، می توان از بچه ها خواس در صورتی که هیچ کدام موجود نباش
ــی  ــۀ کالس ــهر هم می توان به عنوان جلس با خود از خانه به کالس بیاورند. از کتابخانۀ محله یا ش
استفاده کرد. آشنایی بچه ها با فضاهای مطالعه، خصوصًا در این درس، فرصت خوبی برای ورود به 

دریچه های تحقیق و پژوهش است.

جلسۀ سوم
بازدید:

نکتۀ مهم در برنامه ریزی بازدید این است که معلم خود از قبل، مکان را دیده و اطالعات کافی و 
الزم را به دست آورده باشد تا با توجه به شرایط زمانی و مکانی، طرح مناسبی برای کالس خود در 

نظر بگیرد. 
مقدمۀ ورود به طرح بازدید می تواند چنین باشد:

ــای دانش آموزی  ــم و از گروه ه ــه نمایش درمی آوری ــتون را در کالس ب ــۀ بیس ــری از منطق تصاوی
ــت کنند و به  ــند و دربارۀ آن اطالعات دارند یادداش می خواهیم هر کدام از تصاویر را که می شناس
دیگر افراد کالس ارائه دهند. با ایجاد انگیزه و تشویق بچه هایی که اطالعات خوبی از آثار در اختیار 

کالس قرار می دهند، برنامۀ بازدید از بیستون را اعالم می کنیم.
ــل موقعیت  ــم. عوامل متعددی مث ــتون بدهی ــز دربارۀ بیس ــر توضیحی نی ــت مختص خوب اس

استفاده کرد. آشنایی بچه ها با فضاهای مطالعه، خصوصًا در این درس، فرصت خوبی برای ورود به 
دریچه های تحقیق و پژوهش است.

شیرین و فرهاد 
با چاشنی بومی!

در ابتدای ورود به كالس و سالم و احوال پرسی، یكی از 
دانش آموزان خوش كالم، رشوع كرد به تعریف قصۀ شیرین و 
فرهاد، كه اگرچه با شنیده های ما مغایرت داشت، اما گرما و 
شیرینی كالم او، حسابی برای®ن دلچسب بود. برای مثال در 

جایی از قصه چنین گفت: «شیرین می خواست رس قرب فرهاد 
تنهایی یه فاتحه بزنه...»!

«برنامه های درسی و تربیتی باید زمینۀ تقویت و 
پایداری هویت ملی را با تأكید بر تعمیق باورها و 
ارزش های اسالمی، فرهنگ و ¬دن اسالم و ایران و 
زبان و ادبیات فارسی، ارزش های انقالب اسالمی، 

میهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملی 
و همبستگی اسالمی فراهم آورد.» 

سند برنامۀ درسی ملی، صفحة ۹

«برنامه های درسی و تربیتی باید زمینۀ تقویت و 

۹سند برنامۀ درسی ملی، صفحة ۹سند برنامۀ درسی ملی، صفحة ۹

کاروان رسای عباسی

اگر یک گردشگر خارجی به منطقۀ ش® بیاید، چگونه 

شهر خود را به اومعرفی می کنید؟
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تبعات برخی پیرشفت ها
متأسفانه شهری شدن كم وبیش تأثیرات خود را بر روستاهای 
در حال توسعه هم گذاشته است. به طور مثال، وقتی مدرسۀ 
حرضت فاطمه با كوه بیستون و دیگر كوه های مشابه اطراف 
فاصلۀ چندانی ندارد و حتی دیوار به دیوار یكی از آن هاست، 

از دانش آموزانش به عنوان بومیان آن محل انتظار می رود 
چست و چابك و فرز بروند باال و ما به پای آن ها نرسیم. 

اما تقریباً برعكس بود! بسیاری از دانش آموزان از پیاده روی 
ساده تا محل آثار بیستون هم بسیار خسته شده بودند... .

جغرافیایی، وجود سرداب ها، نهرها و رودخانه های پرآب، منابع طبیعی فراوان، چشم اندازهای زیبا 
و در نهایت شکوه و عظمت کوه بیستون، سبب شد تا از روزگاران کهن، مجموعۀ تاریخی ارزشمندی 
از پیش از تاریخ تاکنون در دشت بیستون پدید آید. آن گونه که از شواهد و مدارک باستان شناسی 
ــنگی میانی در غارها و پناهگاه های صخره ای این  ــان ها اولین بار در دورۀ پارینه س برمی آید، انس
ــدند. در واقع،  ــاکن ش ــکارچیان، مر تاریک، مر دودر، مر آفتاب و غیره س محدوده همچون غار ش
قداست کوه بیستون، شرایط مطلوب آب  و هوایی، نزدیکی این محل به بین النهرین و واقع شدن بر 
سر راه های مهم (جادۀ ماد به بابل در دوران هخامنشی و سلوکی، و جادۀ ابریشم در روزگار اشکانی 
و ساسانی) سبب شد  شاهان و فرمانروایان بی شماری به این منطقه توجه کنند و آثار و یادگاری های 

بی شماری در آن بر جای بگذارند.
با توجه به وسعت منطقۀ بیستون و زمان اندکی که در اختیار داریم، تعدادی از آثار را برای بازدید 
دقیق انتخاب و از یکی از کارشناسان مجموعه خواهش می کنیم راهنمایی های الزم را برای هر اثر 

ارائه کند.

در جریان بازدید از بچه ها انتظار می رود خوب به صحبت های راهنما گوش دهند، اطالعات 
الزم را یادداشت کنند و در صورت امکان، عکس و تصویر تهیه کنند.

ــرای  ــتۀ بهرام دوم و کاروان س ــمۀ هرکول، کتیبۀ داریوش، نقش برجس ــنگی، مجس غار پارینه س
عباسی، آثاری بودند که راهنما دربارۀ آن ها توضیحاتی به بچه ها داد.

در پایان بازدید، از بچه ها می خواهیم برای جلسۀ بعد این وسایل را با خود به کالس بیاورند: 
ــتن)؛  ــتون (در صورت داش ــفید یا رنگی در ابعاد ۷۰ × ۱۰۰؛ تصاویر مرتبط با بیس مقوای س

وسایل نوشتن و نقاشی، چسب و قیچی و هر چیز دیگری که برای طراحی پوستر الزم دارند.

جلسۀ چهارم
بچه ها با دست پر و خوشحال از بازدید برگشته اند. در یک جلسۀ کالسی فرصت دارند با وسایلی 

که همراه آورده اند، پوستری طراحی کنند.
ــته شده است در طراحی پوستر بیاورند، عبارت اند از: عباراتی که از  مواردی که از بچه ها خواس
ــتون؛ ارتباط  ــام علی(ع) دریافت کرده اند؛ گزارش مختصر بازدید از مجموعۀ تاریخی بیس کالم ام
ــن رعایت اختصار و گویایی در  ــته اند؛ و همچنی ــن دو بخش به  هم و تحلیلی که از آن داش دادن ای

آموزش های ضمن بازدید  
غار شکارچیان با قدمت مربوط به عهد پارینه سنگی، 

امروز شاهد بازدیدکننده های مشتاقی است که در یک 
بازدید علمی می آموزند چگونه گوش دهند، مشاهده 
کنند و در نهایت مشاهدات خود را چطور ثبت کنند.

نیسان 
تقریباً به محض رسیدن 

به کاروان رسای عباسی که 
آخرین ایستگاه بازدید بچه ها 

بود، بارش ناگهانی نیسان 
بهاری همه را غافلگیر کرد! 

چه خوب که به کاروان رسایی 
رسیده بودیم!
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تنظیم مطالب و زیبایی پوستر.
ــتر مشغول می شوند؛ به خصوص دانش آموزانی که  ــتیاق خاصی به تهیۀ پوس بچه ها با ذوق و اش
ــه این مهارت ها پرداخته  ــرا که معموًال در درس های غیرهنر ب ــتی خوبی دارند. چ مهارت های دس
ــیوه به درک عمیق و یادگیری مباحث تاریخی، بدون حفظ کردن صرف، کمک  ــود. این ش نمی ش

زیادی می کند.

ارزشیابی مستمر: بچه ها با مالک های از قبل تعیین شده، پوسترهای یکدیگر را ارزیابی می  کنند. 
در نهایت، معلم با ارزشیابی توصیفی، با همان مالک ها، نقطه نظرات خود را بیان می کند.

پس از طراحی کامل پوسترها، آن ها را به دیوار نصب می کنیم و با مالک هایی که از قبل روشن 
کرده ایم، از بچه ها می خواهیم کارهای همدیگر را ارزیابی توصیفی کنند. این روش باعث می شود 

با مهارت های دستی هم بیشتر آشنا شوند و ارزیابی واقعی معلم را بهتر بفهمند.

در پایان کار، معلم ارزیابی توصیفی خود را به هر گروه ارائه می دهد. توجه به این نکات الزم 
است:

ــتی هر گروه با خود گروه مقایسه شود و با توجه به کارهای قبلی گروه،  ۱. مهارت های دس
عبارت های رشددهنده و واقعی بیان شوند.

ــه آن، می تواند انگیزۀ بقیۀ  ــتر و امتیاز دادن ب ــورد به  عنوان بهترین پوس ــاب یک م ۲. انتخ
گروه ها را کم کند. بهتر است از پوستر هر گروه ویژگی خاصی انتخاب و در جمع تشویق شود.

ــتمر آخر کار، از بچه ها می خواهیم پاسخ این پرسش را روی برگه ای  در نهایت، برای ارزیابی مس
بنویسند و تحویل دهند: اگر شما به عنوان راهنمای گردشگران خارجی انتخاب شوید و بخواهید 
مختصری از این آثار تاریخی را به ایشان معرفی کنید، طوری که هم جامع باشد و هم ایجاد انگیزه 

کند تا دیگران را به بازدید از این آثار دعوت کنند، به آن ها چه می گویید؟
اگر در آموزش نگاه تلفیقی داشته باشیم، در این بازدیدها خیلی از عنوان های درس ها را می توان 
با هم تلفیق کرد. مثًال حضور معلم تربیت بدنی و توصیه های الزم برای کوه نوردی سبک و پیاده روی 
ــاهده و طراحی ساده از این مناظر زیبای طبیعی و تاریخی،  در منطقه، حضور معلم هنر برای مش
ــده است،  ــتان های لطیفی که دربارۀ این آثار تدوین ش ــعار و داس حضور معلم ادبیات و توجه به اش
حضور معلم ریاضی و علوم و تخمین طول، ارتفاع و مساحت آثار، فرصت خوبی برای بازدیدی کامًال 

علمی- آموزشی و به یاد ماندنی فراهم می کند. 

اگر ش® بخواهید در طرح فعالیت  خود به جنبه های 
اجت®عی و جغرافیایی هم توجه کنید، طرح فعالیت  

حارض را چه تغییری می دهید؟

ش® بگویید!

Åونه کارهای بچه ها
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هدف: به کارگیری مهارت های بومی دانش آموزان در کالس هنر
شــیوه: مشارکت دانش آموزان در ارائۀ آموزش گلیم بافی در کالس هنر؛ 
ــم در گروه های  ــم در آموزش؛بافت گلی ــهیل گری معل تأکید بر نقش تس

دانش آموزی در کالس   
ارزشیابی: دانش آموزان با روندی که در بافتن گلیم از ابتدای پشم ریسی 
ــارکت و همکاری همۀ اعضای گروه،  تا بافت نهایی ارائه می دهند، با مش

گلیمی را با ابعاد مشخص شده می بافند.

ــبز جاده کم کم از بزها و گوسفندان عشایری پر می شد که در حال کوچ بودند.  گردنه های سرس
قشقایی ها یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین هستند که ترک زبان اند و بیشتر در فارس زندگی 

می کنند.
ــت جاده کشیده شد. ایستادیم تا گله از کوه سرازیر شود  ــختی به سمت راس مینی بوس ما به س
ــان  ــربچه دوان دوان با چوب های بلندی که روی سرش ــاده جا بگیرد. چند زن و مرد و پس ــار ج و کن
می چرخاندند، به دنبال گله «هی هی» می کردند. بعد از آن هم وانت نیسان وسایل و چادرهای ایل 

از پشت سرشان در جاده سرازیر شد.

از 
پشم ریسی 
تا گلیم بافیتا گلیم بافی

۵۲ 
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ــایر را به سمت مناطق خنک تر کشانده  ــهرهای جنوبی فارس، عش زمان کوچ بود. هوای گرم ش
بود، ولی این وسط مدرسۀ بچه های ایل چه می شد؟

ــال ها پیش مرحوم محمدبهمن بیگی از خودش، از مردمان ایلش، از  ــؤالی است که س این س
ــایر و از آموزش و پرورش وقت پرسید و تمام این سال ها به دنبال پاسخ آن دوید و دوید  بچه های عش
تا امروز. وقتی ما به فیروزآباد رسیدیم، دِر مدرسۀ شبانه روزی ام البنین چهارتاق به رویمان باز شد؛ 
ــاختمان آموزشی و خوابگاه و سالن  ــۀ بزرگ و خوش ساختی که حیاط بزرگش جلوی سه س مدرس

غذاخوری جاخوش کرده بود. 
مدیر و معاون ها خیلی وقت بود که منتظرمان بودند. حسابی دیر کرده بودیم. 

دختری با لباس زیبای عشایری، با پیراهن پرچین و زری دوز ایالتی، جلوی سردِر ورودی مدرسه  
ایستاد و به ما خوشامد گفت.  بعد از آن هم دیس پر از کشک خشک و دوغ محلی روی میز منتظرمان 

بودند. 
مدیر مدرسه از فضای مدرسه و شرایط بچه ها و بیش از هر چیز از دلتنگی و دوری  از خانواده ها 

گفت که برای مدرسه مسئلۀ مهمی بود. 
بچه ها تا کالس ششم در مدرسۀ عشایری زیر یک چادر درس می خوانند؛ چادری مثل چادرهای 

ایل، ولی نه به آن سیاهی؛ چادری مخروطی شکل که رنگش بین طوسی و سفید است.

استان فارس اقلیم متنوع و اراضی 
وسیعی دارد؛ آن قدر وسیع که وقتی 

از شیراز به سمت جنوب راه می افتی، 
باورت Åی شود چطور این همه رسسبزی 

و خنکی به گرمی و نخل های پیر و 
جوان تبدیل می شود. 
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ــش پایه را هم زمان در یک  ــایر با بقیۀ ایلیاتی ها کوچ می کند. او هر ش ــۀ عش معلم مدرس
چادر و نه ماه تمام درس می دهد. 

ــی از پایۀ هفتم  ــبانه روزی می روند؛ یعن ــدارس ش ــوند، به م ــا که بزرگ تر می ش بچه ه
ــه. گاهی در  ــد و بچه ها می مانند در مدرس ــوند. ایل کوچ می کن ــواده جدا می ش از خان
ــیر کوچ، خانواده ها به بچه ها می رسند؛ درست مثل ایلی که این چند وقت جلوی  مس
ــه درس می خواند، هر روز به دیدنشان  ــان که در مدرس ــه چادر زده بود و دخترش مدرس
ــا می روند. با این  ــد و به دیدن خانواده ه ــت. گاهی هم بچه ها مرخصی می گیرن می رف
ــه دلتنگ اند. در این روزها، یکی از آن ها به من گفت «خانم اجازه! دلمان برای پدر و  هم

مادرمان خیلی تنگ شده است. اینجا همه چیز خوب است، ولی از خانواده مان دوریم!»
ــایری فرش شده بود. فقط کافی بود دستت را روی  کف نمازخانه با چند گلیم زیبای عش
ــی تا ظرافت بافت را خوب حس کنی. نقش ها آن قدر طبیعی و ریز و با دقت  ــان بکش تارو پودش

روی بافت ها شکل گرفته بودند که انگار زنده از باال تا پایین گلیم راه می رفتند. 
خانم معلم برایمان گفت که زنان ایل با بافت گلیم و پشم ریسی می توانند هزینه های زندگی شان 
را تأمین کنند. وقتی بچه ها را پشت دار گلیم بافی می دیدی، به خوبی حس می کردی سال هاست 
با این نخ و کاردک زندگی کرده اند؛ آن را  به زیبایی  میان انگشتانشان حرکت می دهند 

و کار می کنند. 
کالس هنر جایی در نماز خانه، در کنار نمایشگاه هنرهای دستی بچه ها برگزار شد. 
بچه ها دایره وار روبه روی خانم معلم نشستند. خانم معلم با پرسش هایی دربارۀ زندگی 

بچه ها و هنرهای بومی شان، کالس را شروع کرد: 
ــتر بدانیم. هر چهار نفر یک  ــروز می خواهیم در مورد گلیم بافی بیش ــا ام - بچه ه
ــرگروه برای خودتان انتخاب کنید. بچه ها سریع به گروه های  ــوید و یک س گروه ش
چهار نفری تقسیم  شدند و برای هر گروه اسمی گذاشتند: جیران، تهرانی، دندان 

موشی و.... یعنی اسم طرح هایی که روی گلیم می زدند؛ کامًال سنتی و بومی.
ــی  ــورت هم، فرایند بافت  قالی  را بررس ــت در گروه ها با مش معلم از بچه ها خواس

کنند. 
بچه ها مشغول شدند، نزدیک که می شدی، متوجه می شدی بعضی ها تمام فرایند را از ابتدا تا 
انتها به خوبی می دانند. گلیم بافی هنر بومی و سنتی ایل قشقایی است که سینه به سینه از مادرها 

و مادربزرگ هاشان به آن ها رسیده است. البته عده ای هم در حال یادگیری بودند. 
- باید قبل از هر کاری دار بزنیم.

- چه کسی بلد است دار بزند؟
 چند نفری دستشان را باال بردند و توضیح دادند که هم داِر عمودی داریم و هم داِر افقی. 

خانم معلم برایشان توضیح داد که برای کار کردن روی دارهای افقی، باید کامًال خم شد و روی 
ــیب می رساند، برای همین دارهای عمودی هم به پا می کنند تا کمر  دار افتاد و این کار به کمر آس

آسیب کمتری ببیند. 
نخ ریسی فرایند بعدی کار بود. بچه هایی که به این کار مسلط بودند، با وسایلی که داشتند، کار 
را به صورت عملی به بقیه نشان دادند. چند تایی هم برای کالف کردن نخ جلو آمدند و نحوۀ کار را 

به همه نشان دادند. 
حاال نوبت رنگ کردن کالف ها بود. 

- بچه ها چطور کالف ها را رنگ می کنید؟ 
ــند  ــای بزرگی که رنگ ها در آن ها می جوش ــم. نخ ها را داخل دیگ ه ــگ را می خری ــر و رن - جوه

می ریزیم تا رنگ بگیرند.
- قبًال که این رنگ ها نبود، چه می  کردند؟ 

... در خوابگاه
با دیدن لطف و صفا و صمیمیت بیش از حد 

بچه ها، تصمیم گرفتیم شب را به جای خانۀ 
معلم فیروزآباد، در خوابگاه çانیم. اولین 

نکته که در خوابگاه به چشم می آمد، 
نظم بسیار و برنامه ریزی بود. 

دانش آموزان طبق برنامۀ مشخصی 
به صورت گروهی و انفرادی مطالعه 

می کردند و تقریباً ¬ام کارهای 
خوابگاه و مدرسه، به جز تهیۀ غذا،  

به عهدۀ خودشان بود. صمیمیت 
بسیار بین مسئوالن خوابگاه و 

بچه ها هم دومین نکتۀ جالب بود. 
ارزش و جایگاه دانش آموزان به خوبی حفظ 
می شد و احرتام متقابل و صمیمیت بینشان 

محسوس بود. بنابراین، هم مسئوالن (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 

نبودند) رضایت شغلی داشتند و هم بچه ها 
با محبتی که از آن ها دریافت می کردند، اندکی غم دوری از 

خانواده های خود را راحت تر تحمل می کردند.

با دیدن لطف و صفا و صمیمیت بیش از حد 
بچه ها، تصمیم گرفتیم شب را به جای خانۀ 

معلم فیروزآباد، در خوابگاه çانیم. اولین 
نکته که در خوابگاه به چشم می آمد، 

ارزش و جایگاه دانش آموزان به خوبی حفظ 
می شد و احرتام متقابل و صمیمیت بینشان 

محسوس بود. بنابراین، هم مسئوالن (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 
محسوس بود. بنابراین، هم مسئوالن (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 
محسوس بود. بنابراین، هم مسئوالن (که 

با این نخ و کاردک زندگی کرده اند؛ آن را  به زیبایی  میان انگشتانشان حرکت می دهند 
و کار می کنند. 

بچه ها دایره وار روبه روی خانم معلم نشستند. خانم معلم با پرسش هایی دربارۀ زندگی 

بچه ها مشغول شدند، نزدیک که می شدی، متوجه می شدی بعضی ها تمام فرایند را از ابتدا تا 

ایجاد انگیزه
Åونه ای از عالقه مندی و تالش گروه مجری برای 

آموخ¹ هé عشایری!
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- با انار و پیاز و میوه هایی که رنگ داشتند، کار می کردند. 
معلم سعی می کرد با تلفیق خوبی از درس های هنر و علوم کار را جلو ببرد: «بچه ها یادتان هست 

که در علوم سه رنگ اصلی را یاد گرفته اید؟ کدام ها بودند؟»
بچه ها به کمک هم سه رنگ اصلی را پیدا کردند و سعی کردند با تلفیق آن ها رنگی جدید بسازند. 

- حاال چطور تارو پود را روی دار گلیم می زنید؟
- اجازه خانم! مگر شما تا حاال خودتان دار نزده اید؟

ــت دارد از آن ها یاد  ــت و دوس ــت برای بچه ها توضیح داد که تا حاال دار نزده اس ــم آرام و راح معل
بگیرد.

نکتۀ قابل توجه این بود که معلم ایالتی نبود و این فرایند را به خوبی نمی دانست، ولی به کمک 
بچه ها و پرسشگری مناسب، کار را جلو می برد.

ــم آن ها را روی گلیم  ــد چند نوع نقش داریم و چطور می توانی ــد، بگویی - حاال که نوبت بافت ش
پیاده کنیم.

ــم گروه هایشان نام بردند و گفتند از روی نقشه می بافیم؛ ولی  بچه ها نقش ها را مثل اس
ــۀ بعد، هر گروه داری بسازد و  ــد برای جلس بعضی ها هم ذهنی  می بافتند. در آخر قرار ش

تارو پودش را مهیا کند. کارگاه مدرسه هم در اختیارشان بود تا کار را جلو ببرند. 
ــۀ  ــبز کوه جلوی مدرس ــایری رفتیم که روی دامنۀ سرس ــۀ عش ــد از کالس، به مدرس بع
ــنگ ها  ــاده که روی س ــبانه روزی چادر زده بودند؛ چادری نه چندان بزرگ با موکتی س ش
ــت  و خیز  ــه دنیا آمده کنار چادر جس ــود. بزغاله های تازه ب ــف چادر پهن ب ــبزه های ک و س
ــده بود. سه چهار  ــت که روی پایه ای فلزی نصب ش می کردند. کالس تختۀ کوچکی داش
ــعی  ــه بودند. معلم س ــم این مدرس ــش دختر، دانش آموزان اول تا شش ــر بچه و پنج ش پس
ــعرهای ترکی خواندند. با  ــه برایمان ش ــغول کار کند. دخترهای مدرس می کرد همه را مش
ــان را نمی فهمیدیم،  ولی کلی لذت بردیم. شب برای  اینکه بعضی هایمان درست معنایش

خواب به خوابگاه رفتیم. بچه ها گرم و صمیمی پذیرایمان شدند. یکی چمدانمان را گرفت 
و چند تایی هم برایمان جا انداختند. خالصه دریغ نکردند. صبح روز بعد امتحان ریاضی داشتند. 

چند مسئله برایشان حل کردیم و بالفاصله خوابمان برد. 
صبحانه را در سالن غذاخوری پیش بچه ها خوردیم؛ عجب آشی است این آش محلی. مسئوالن 

نظافت هم خوابگاه و سالن غذا خوری را مثل دستۀ گل تمیز کردند. 
بچه ها برای خداحافظی سرود بسیار زیبایی را سر صف اجرا کردند و به سختی از هم جدا شدیم، 

ولی قول دادیم در اولین فرصت دوباره به دیدنشان برویم. 

جمع بندی
گلیم بافی بخشی از زندگی عشایر است. برای همین بچه ها در بستر زندگی به آن نگاه می کردند. 
ــتر نمودار می شد. معلم با وجود اینکه در  ــد، مهارت بچه ها بیش هر چه بحث جزئی تر و بازتر می ش
این هنر تجربۀ زیادی نداشت، ولی ارتباط خوبی با بچه ها داشت و به خاطر فضای امنی که برایشان 

مهیا کرده بود،  با مهارت کالس را پیش برد.

یادگاری های ارزشمند
عالوه بر خاطرات و شور و نشاط و رسزندگی که از این 

بچه ها به یادگار می بردیم، Åادی از این روحیۀ عظیم را هم 
هدیه گرفتیم. تابلوهای کوچک گلیم که به دست بچه های 

مدرسه تهیه شده بودند، خاطره شان را برای همیشه در دیوار 
ذهن®ن ثبت کردند. 

نظم!
 تصور کردیم این نظم 
در تا کردن چادرهای 
Åاز به دلیل اطالع از 
حضور ماست. اما با 

دیدن نظم و ه®هنگی 
آن ها در بقیۀ امور و 
مهم تر از آن شناخت 

روحیۀ بچه های عشایر، 
فهمیدیم که اشتباه 

می کردیم.

Åونه کارهای بچه ها

تربیت فرهنگی و هéی سبب شناخت پیشینۀ فرهنگی 
و توانایی های فردی و توسعۀ ظرفیت های وجودی و 
کسب بخشی از شایستگی های مورد نیاز برای زندگی 

می شود. دستیابی به ک®ل در اخالقیات و ارزیابی 
فرهنگ برشی براساس نظام معیار در گرو دستیابی 

دانش آموزان به ابزار و رسانه هایی با توان بازÅایی دامنه 
و عمق ارزش هاست. استفاده از هé و قالب های هéی 
مناسب ترین طریق بازÅایی تجربیات  غنی از احساس و 

عواطف انسانی است.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۲۶

تربیت فرهنگی و هéی سبب شناخت پیشینۀ فرهنگی 

۲۶

آیا ایدۀ برگزاری بازارچه هایی از صنایع دستی تولیدی 
در همین کالس های هé که بر قابلیت های بچه ها 

مبتنی است، در سطح ملی  امکان پذیر  است؟! برای 
تحقق آن به چه ساختاری نیازمندیم؟!

ش® بگویید!
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مرحلۀ اول
ــنباده زنی   دانش آموزان عمل س
ــام  انج ــرادی  انف ــورت  به ص را 
ــیوۀ کار را تجربه  ــد و ش می دهن
ــم و دانش آموزان  ــد. معل می کنن
ــنباده زنی همدیگر را  فعالیت س
ــاهده می کنند و ضعف ها و  مش

قوت ها در ضمن فعالیت ها مشخص می شوند.

مرحلۀ دوم
 دانش آموزان با تجربه ای که از کار 
انفرادی کسب کرده اند، به صورت 
ــنباده زنی  ــه س ــروع ب گروهی ش
و  ــم  معل ــد.  می کنن ــح  صحی
گروه  فعالیت های  ــوزان  دانش آم
ــه  ــه لحظ ــه ب ــنباده زن را لحظ س
ــی که به هم  ــالح کار هم و تذکرات ــد و با اص ــاهده می کنن مش

می دهند، سنباده زنی اصولی تر انجام می  شود.

مرحلۀ سوم
دانش آموزان فعالیت ترکیب کردن 
ــا  ــد. ب ــه می کنن ــا را تجرب رنگ ه
ــوی  ــی که از س ــاهده و بارش مش
ــان  زم در  ــوزان  دانش آم
ــا  رنگ ه ــب  ترکی ــای  فعالیت ه
ــای  راهنمایی ه و  ــده  ــام ش انج
ــبی  معلم، دانش آموزان در ترکیب کردن رنگ ها مهارت نس

پیدا می کنند.

مرحلۀ چهارم
ــز کارگاه هنر را  دانش آموزان می

تمیز می کنند.
دانش آموزان با دستمال گرد 
ــنباده زنی را  و خاک حاصل از س

از روی میز پاک می کنند.

مرحلۀ پنجم
ــوزان میز کارگاه را رنگ  دانش آم

می کنند.
ــدا  ابت ــز  می ــردن  ک ــگ  رن
ــدون  ب و  ــرادی  انف ــورت  ص ــه  ب
ــود.  ــه می ش ــی تجرب ــگ واقع رن
دانش آموزان ضمن مشاهده، با 
ــنا می شوند و تجربۀ جدیدی را  حرکت اصولی قلم و مچ آش
به دست می آورند. بعد از آن، دانش آموزان به صورت انفرادی 
ــر دانش آموزان  ــد و دیگ ــردن میز می کنن ــه رنگ ک ــروع ب ش
ــاهده گر هستند، فعالیت دوستانشان را تجزیه و تحلیل  مش
ــوند.  ــد و به  اصول صحیح رنگ کردن نزدیک می ش می کنن
ــردن محیط کار از رنگ  ــام فعالیت، عمل تمیز ک ــد از اتم بع

و... انجام می گیرد.

موضوع: سنباده زنی و رنگ آمیزی
ابزار و مواد مورد نیاز: سنباده، رنگ، قلم مو، میز کارگاه، پارچه و ظرف پنیر (دورریز)

شیوۀ کار: فعالیت در پنج مرحلۀ علمی انجام می گیرد:

اسرافیل نصیری
مدرسۀ مفید تهران

سنباده زنی
و رنگ آمیزی

ــوی  ــی که از س ــاهده و بارش مش
ــان  زم در  ــوزان  دانش آم
ــا  رنگ ه ــب  ترکی ــای  فعالیت ه
ــای  راهنمایی ه و  ــده  ــام ش انج
ــبی  معلم، دانش آموزان در ترکیب کردن رنگ ها مهارت نس

۵۶
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طراحی گام بعدی

پوشۀ کار

بازخورد مؤثر

نگاه پی درپی

چطور متوجه می شوید روش مناسبی برای آموزش به 
دانش آموزان کالستان انتخاب کرده اید؟

استفاده از تکنیک های 
ارزشیابی مستمر

محور پنجم



جلوگیری از یأس، اضطراب، ترس و نـــا امیدی در دانش آموز

اهداف
چه می دانستم؟

ـری ـرایـند یـــــاددهـــــــی- یـــادگــــیـ فــ
ارزشــــیـــابـی مــســــــتـمــر (رشددهنده)

فرایند اصلی یاددهی- یادگیریچه مسیری را پیمودم؟
 قضاوت 

 تفسیر 
مشاهدات و ثبت آن 

همراهی معلم  با دانش آموز
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جلوگیری از یأس، اضطراب، ترس و نـــا امیدی در دانش آموز

بعدیسوی یادگیریگامی به 

می دانم؟حاال چه 

می دانم؟حاال چه 

بعدیسوی یادگیریگامی به 

ـری ـرایـند یـــــاددهـــــــی- یـــادگــــیـ فــ
ارزشــــیـــابـی مــســــــتـمــر (رشددهنده)

فرایند اصلی یاددهی- یادگیریچه مسیری را پیمودم؟
 قضاوت 

 تفسیر 
مشاهدات و ثبت آن 

همراهی معلم  با دانش آموز
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آب مایۀ حیات و انرژی 
هدف

 چگونگی ایجاد انگیزه در بازدیدهای علمی برای اینکه دانش آموزان با دقت به مطالب کارشناس 

و راهنما گوش کنند و مانند کالس درس از آن بهرۀ کافی ببرند.
فهم چگونگی آنچه دانش آموزان در طول بازدید علمی فراگرفته اند.

روش
 طراحی طرح اولیه توسط معلم، نقد این طرح در گروه علوم، بازنگری طرح.

 طرح سؤال دربارۀ بازدید و درخواست نقاشی یا نوشتن هرآنچه دربارۀ آن می دانند به عنوان گام 

اول ارزشیابی قبل از شروع درس.
 ایجاد انگیزه و اشتیاق برای بازدید و دعوت به دقت در مشاهده.

ــی و در  ــناس نیروگاه برای بیان مطالب مورد نیاز با محتوای آموزش ــت از راهنما و کارش  درخواس

سطح یادگیری دانش آموز.
 توجه به سطوح یادگیری در طول بازدید و ارزشیابی حین اجرا.

 ارزشیابی در پایان بازدید با سؤالی مشابه سؤال شروع کار.
 دریافت گزارش بازدید به عنوان تکلیف خانه.

ارزشیابی مستمر
در اینجا سنجش آشنایی با طرز کار سد به طور ساده و بیان تبدیالت انرژی در تولید برق مالک 

است.
ــش های  ــخ گویی به پرس ــات و معلومات و توانایی پاس ــر میزان محفوظ ــنتی، ب ــیابی س در ارزش
کلیشه ای و کتاب و جزوه تأکید می شد که شیوۀ انجام آن پرسش های شفاهی و کتبی بوده است.

ــی و کالم معلم، تنها مراجع یادگیری و  در روش های امروزی آموزش، کالس درس، کتاب درس
معلومات و محفوظات دانشی نیز تنها موضوع یادگیری نیستند. بنابراین، ارزشیابی نیز دچار تحول 

اساسی مبتنی بر راهکارهای جدید شده است که دو بخش اصلی دارد: مستمر و پایانی
ارزشیابی مستمر یعنی ارزشیابی رشددهنده و سازنده. بنابراین، معلم با این شیوه، اطالعاتی را 

سخن رسدبیر
گاهی اوقات من رسدبیر فراموش می کنم که در تولید 

ویژه نامۀ هشتم افراد زیادی با نقش های متفاوت سهم 
به سزایی دارند. فکر می کنم این فراموشی ظلم بزرگی 

است بر خودم و واقعیت!
رانندگان زحمتکش و صبور سد دز اندیمشک از اولین 

ساعت صبح تا آخرین ساعت شب، با عالقۀ زیادی که به 
یادگیری داشتند، گاهی اوقات بیش از توقع، با ما همکار 

و همراه می شدند!

آب مایۀ حیات و انرژی 
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با این اهداف جمع آوری می کند. در نتیجه، گام بعدی در فرایند آموزش مشخص می شود: 
۱.  این شیوه برای دانش آموزان چقدر جذاب و گیرا بوده است؟

۲. در طرح درس جلسۀ بعد، امروز، فردا یا هفتۀ دیگر، چه چیزهایی باید تغییر کند؟
۳.  تفاوت های فردی دانش آموزان در چیست؟

ــویه است، در فرایند ارزشیابی مستمر، خود دانش آموز هم اطالعاتی  و چون آموزش کامًال دوس
به دست می آورد که طی آن:

۱. از میزان توانایی ها، مهارت ها و نگرش های خود باخبر می شود.
ــد و  ــبی که معلم در این فرایند به او می دهد، می تواند نقاط قوت خود را رش ۲. با بازخورد مناس

نقاط ضعف خود را برطرف کند.
ــت، با تعیین مالک هایی روشن  ــتمر که مالزم همیشگی آموزش معلم اس ــیابی مس فرایند ارزش
ــد. با این مالک ها، قبل از اجرا، حین  ــود و به اطالع دانش آموزان می رس ــخص می ش و محدود مش
ــاهدۀ دقیق و استفادۀ معنادار از کلمات مناسب برای آگاهی  ــی، با مش اجرا و بعد از اجرای کالس

دانش آموزان، فرم های مخصوص این کار پر می شود.

سدهای دز و سد کرخه
ــد دز و سد کرخه با  ــک واقع شده اند. س ــتان اندیمش ــدهای دز و کرخه هر دو در شهرس س
اهداف تأمین آب برای آبیاری اراضی پایین دست، کنترل سیالب های مخرب و جلوگیری از 

خسارت های ناشی از آن و تولید انرژی برق آبی احداث شده اند.
ــدهای قدیمی ایران است که نام آن به دلیل اشاره در کتاب های درسی، برای  ــد دز از س  س
ــد بتنی  ــد، خبر یک س ــیدن به محل این س ــیر پر پیچ و خم و مرتفع رس ــت. مس همه آشناس
می دهد. این سد را حدود ۵۰سال قبل یک شرکت ایتالیایی، در دره ای تنگ و در دل کوه های 
ــیس کرد. هم اکنون نیروگاه آن با ظرفیت نهایی ۵۲۰  صخره ای مقاوم از جنس کنگلومرا تأس

مگاوات در حال بهره برداری است.
در مسیر سد کرخه، از جاده ای تقریبًا صاف که از دل یک دشت می گذرد، عبور می کنیم. در 
اینجا نشان هایی از وجود یک سد خاکی دیده می شود. این سد بزرگ ترین دریاچۀ مصنوعی 
کشور را به طول ۶۷ کیلومتر به وجود آورده و ظرفیت نیروگاه آن۴۰۰ مگاوات است. این سد به 
ــور طراحی و ساخته و روی رودخانۀ خروشان کرخه احداث شده است.  دست مهندسان کش
ــوب  ــومین رودخانۀ بزرگ ایران از نظر آب دهی محس کرخه پس از رودخانه های کارون و دز س

می شود.
گروه معلمان علوم در بازدید از سد و نیروگاه کرخه، ضمن آشنایی با سد خاکی، با روش تولید 

برق در این نیروگاه نیز آشنا شدند که مهم ترین دستاورد برنامه ریزی بازدید دانش آموزان بود.

گام اول
ــنایی با نحوۀ تولید الکتریسیته و تأمین برق مورد نیاز زندگی، یک  برای آش
برنامۀ بازدید از سد دز اندیمشک برای دانش آموزان پایۀ هفتم ترتیب داده شد.   
ــوش،  ــۀ پانزده خرداد ش ــای فاضلــی، معلم کالس هفتمی های مدرس آق
دربارۀ روش تولید الکتریسیته به شیوۀ برق آبی، طرحی درسی تدوین کرد. 
ــتمر در طول  ــیابی مس ــان دادن راهکارهای ارزش ــت طرح درس، نش محوری
ــده در باالست. شورای گروه علوم دبیران شوش که  بازدید با اهداف روشن ش
برای بازدید از سد کرخه گرد هم آمده بودند، طرح موردنظر را پس از اجرای 

حکایت جلسۀ شورای گروه علوم شوش
در جلسۀ شورای معل®ن که قبل از اجرای اصلی آقای 
فاضلی تشکیل شد، از آن ها خواسته شد در یک برگه، 

تعریفی از ارزشیابی مستمر بنویسند. این مطلب دو حاشیۀ 
ظریف داشت:

اول؛ از نگاه ناظر بیرونی، جلسه دقیقاً مشابه کالس درس 
و دانش آموزانی شده بود که با گف¹ «لطفاً یک برگۀ سفید 

مقابل خود بگذارید»، اسرتس ها و اعرتاضات و در نهایت هم 
پچ پچ ها را در بردارد! این جلسه اگر هیچ نداشت، حداقل 
موجب همزادپنداری برخی از معل®ن با دانش آموزانشان 

شد.
دوم؛ تعریف  های توأم با مشورت با تعریف علمی تشابه 

ظاهری داشت و از همین جا مشخص شد که موضوع 
ارزشیابی و تعریف آن، کاربردی و عملی نشده است و 

همچنان تعریف عملی از ارزشیابی مستمر، ه®ن جملۀ 
ثابت لطفاً یک برگۀ سفید مقابل خود بگذاریِد معلم به 

دانش آموزان است!

کانال های انسانی خوزستانی
در خوزستان، هرچه راجع به خون گرمی و ارتباطات 
قوی اهلش شنیده بودیم، به چشم دیدیم و به  جان 

حس کردیم. از Åک پرورده شدن گروه مجری به خاطر 
مه®ن نوازی ها که بگذریم، ممکن الوقوع شدن کارهای 

اداری ناممکن به واسطۀ این خلق وخو، و بدون طی 
مراس®ت اداری و نامه نگاری، موجب شگفتی بود. از 
استقرار دو روزۀ گروه در سد دز اندیمشک بگیرید تا 

دیدار خیلی راحت و صمیمی با رییس میراث فرهنگی 
شوشرت در بازار محلی و بعد از آن گشوده شدن همۀ 

درهای بسته! کم کم داشتیم فکر می کردیم حتی درهای 
بستۀ تهران را نیز شاید بتوان به دست خوزستانی ها باز 

کرد!



آقای فاضلی نقد کردند. پس از آن، بازدید از سد کرخه صورت گرفت و کارشناس سد، آقای احمد 
خوانساری، با صبوری خاصی اطالعات مفیدی در مورد طرز کار سد و نحوۀ تولید برق داد. 

گام دوم
بازدید معلم و جمع آوری اطالعات مناسب از سدـ  قبل از بازدید دانش آموزانـ  از نکات مهم برای 

تعیین مالک های ارزشیابی است.
ــوش  ــۀ پانزده خرداد ش ــد دز هم با گروه دانش آموزان مدرس ــۀ س روز بازدید، دانش آموزان مدرس
همراه شدند. ابتدا همۀ دانش آموزان با هیجان و ذوق بسیار در حیاط مدرسۀ سد دز جمع شدند. با 

طرح سؤاالتی، مرحلۀ اول ارزشیابی اتفاق افتاد: 
ــما مثبت است، هرچه دربارۀ آن به  ــخ ش ــد و نیروگاه دز بازدید کرده اید؟ اگر پاس ۱.  آیا قبًال از س

خاطر دارید نقاشی کنید یا بنویسید.
۲. دربارۀ روش تولید برق هرچه در ذهن خود دارید، بکشید یا بنویسید.

ــتر بچه ها  ــتند که تقریبًا بیش ــاده حکایت از آن داش ــای خیلی ابتدایی و س ــی ها و طرح ه نقاش
بازدیدی از سد نداشته اند یا حداقل دربارۀ روش تولید برق آبی نکتۀ خاصی درک نکرده اند.

گام سوم
ــد حدود ۱۰ کیلومتر بود. در فضای بین مدرسه و بدنۀ سد کوهی مرتفع  ــیر مدرسه تا تاج س مس
قرار داشت و برای رسیدن به آن تونلی پرپیچ و خم حفر شده بود. طول تونل شش کیلومتر بود که 
روزنه ای نداشت و پس از طی مسیر حلزونی، راهی به سمت تاج منشعب می شد و بقیۀ این تونل به 

سمت نیروگاه که پایین تر بود می رفت.
ــد، آقای مهندس حسین صحرایی، به سبب اهمیتی که برای امر آموزش قائل  مدیرعامل س
ــامدگویی به بچه ها، با  ــخصًا روی تاج آمدند و ضمن خوش ــات، ش بودند، برای معرفی اولیۀ تأسیس
ــی دوست دارد مهندس سدسازی  ــؤالی هیجان انگیز صحبت های خود را آغاز کردند: «چه کس س
ــه، روی یقۀ لباس این  ــد دز، به عنوان هدی ــان س ــا ابراز عالقه کردند و نش ــر از بچه ه ــود؟» دو نف ش
مهندسان آیندۀ سدساز نصب شد. شور و شوق بسیاری ایجاد شد و دانش آموزان به سؤاالت طرح 
ــدۀ بعدی با دقت بیشتری پاسخ دادند. مهندس صحرایی نیز با شور و احساس دربارۀ موقعیت  ش
ــتر مشتاق خوب  ــات به زبان بچه ها صحبت می کرد. بچه ها بیش ــینۀ این تأسیس جغرافیایی و پیش

شنیدن شده بودند. 
ــتای معرفی توربین و محور  ــناس محترم در راس مرحلۀ بازدید از نیروگاه هم با هماهنگی با کارش
ــت که  ــه ژنراتور را می چرخاند، صورت گرفت. مالک در ارزیابی حین بازدید این اس ــش آن ک چرخ
همۀ دانش آموزان بفهمند انرژی مکانیکی آب (توسط توربین) به انرژی مکانیکی ژنراتور و در نهایت 

به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. 

گام چهارم
ــه یادگیری و درک عمیق لذت بخش است. بچه ها احساس خوبی از این بازدید داشتند.  همیش
ــس رفتند و آقای فاضلی با  ــل بخش پایانی درس، همگی به اتاق کنفران ــس از بازدید برای تکمی پ
نمایش اسالیدهای مرتبط و آزمایش هایی برای سنجش آنچه آموخته اند، قسمت آخر طرح درس 

را بیان کرد و آن تثبیت این نکته به شکل آزمایش بود که حرکت آرمیچر باعث تولید برق می شود.
در این مرحله الزم است دوباره از بچه ها بخواهیم آنچه را در طول بازدید از تولید برق دریافته اند، 
نقاشی کنند، اما بازدید زمان زیادی را به خود اختصاص داده بود. بازدید سد دز برای دانش آموزان 
ــد، پایانی شیرین و به  ــئوالن س ــوش که از راه دور آمده بودند، با صرف ناهار به دعوت مس ــهر ش ش

یادماندنی به همراه داشت. 

دانش آموزان از قبل چه می دانند؟

آنچه در طول بازدید یاد می گیرند 

ارزشیابی صحیح، موتور محرك 
یادگیری و سازگار با اهداف است.
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 کالم آخر،  اعالم تکلیف خانه توسط آقای فاضلی بود:
گزارشی از آنچه در این بازدید مشاهده و درک کردید، برای جلسۀ 

بعد بنویسید و به کالس بیاورید.

مشاهدات دانش آموزان دختر
ــۀ سد دز هم خواسته بودیم با  از کالس هفتمی های دختر مدرس
ــوند. زمانی که مدیر عامل سد، در حال  گروه بازدیدکننده همراه ش
ــی بودند، دخترها  ــر بچه های کالس هفتم ــح دادن برای پس توضی
به دلیل فاصلۀ زیاد، صدای مدیرعامل را نمی شنیدند. بنابراین، یکی 
ــت، نزد این گروه رفت و  ــازی اطالعات کاملی داش ــد و سدس از اعضای پروژه که دربارۀ موضوع س

گفت وگویی جالب بین آن ها شکل گرفت.
بچه ها غالبًا (به جز یک نفر) سد را دیده بودند و اطالعات 
ــتند. پس قرار شد تمام آنچه را که  اندکی دربارۀ آن داش
ــد جزو  می بینند، توضیح دهند. در ابتدا صرفًا بدنۀ س
مشاهدات بود، اما کم کم به جزئیات توجه کردند. مثًال 
کم کم متوجه  اجزای یک سد مانند سرریز و دریچه های 

آبیاری کشاورزی شدند.  
بچه ها در مشاهدات خود به زباله هایی که پشت سد و روی آب جمع شده بودند هم اشاره کردند. 
ــان می داد که معضلی هم برای  ــت، نتایج انداختن زباله در رودخانه ها را نش دیدن این منظرۀ زش

توربین ها محسوب می شود و نصب زباله گیر را ضروری می سازد.
ابتدا از دانش آموزان خواسته شده بود مشاهدات خود را بیان کنند. بعد که توجهشان بیشتر به 

جزئیات جلب شد، سؤال هایشان نیز شکل گرفت و پرسش و پاسخ ها آغاز شد. 

سؤاالت دانش آموزان در یک بازدید خوب
ــد کی  ــؤال کرد: «س ــدها س ــاکنان اطراف س یکی از دانش آموزان در مورد دغدغۀ بزرگ اغلب س
ــند. بنابراین، در جواب، پرسش های جدید  ــود؟» همه کوشیدند تا خود به پاسخ برس خراب می ش

شکل گرفت: «بچه ها به نظر شما عمر سد کی تمام می شود؟!» 
پاسخ : وقتی سد شکسته شود. 

سؤال ها برای رسیدن به پاسخ ادامه یافت. بنابراین، از تاج سد، ارتفاع سد را با بچه ها نگاه کردیم. 
سه سطح ارتفاعی روی بدنۀ سد تعیین و از بچه ها پرسیده شد:«اگر قرار باشد از آب این سد برای 

چرخاندن توربین استفاده کنید، از چه ارتفاعی آب برمی دارید؟!» 
ــطح یکی را انتخاب کنند و دلیل انتخاب خود را هم بگویند. ابتدا بچه ها  ــه س قرار بود بین آن س
فقط به بحث نیروی پتانسیل توجه می کردند و به باالترین سطح اشاره کردند. مثال زدیم: «اگر شما 
هفت نفر را در یک استوانه روی هم قرار دهیم، بعد یک دریچۀ فرار مقابلتان قرار گیرد، کدام یک از 
ــما برای خروج از این وضعیت عجلۀ بیشتری دارد؟!» همه گفتند فردی که پایین تر قرار گرفته،  ش
چون تحت فشار است! این بار انتخابشان پایین ترین سطح برای گرفتن آب و چرخاندن توربین بود. 
ــیل الزم و فشار آب بیشتر، در ذهن کلنجار می رفتند و  ــتند بین تلفیق انرژی پتانس برخی هم داش
سکوت کرده بودند! حاال در مورد رسوب و اهمیت آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سدسازان 
صحبت شد. پایین ترین سطح هم به دلیل پر شدن سریع رسوبات، گزینۀ نامناسبی بود. پس همه 
ــدند که انتخاب دقیق محل آن به شرایط و مطالعۀ  ــط را انتخاب کردند و البته متوجه ش فضای وس
زیاد وابسته است.آن ها مفهوم عمر سد را هم درك کردند و متوجه شدند که مرگ آن غیر از شکستن 

به عوامل دیگری هم بستگی دارد. 

خطر جدی برای زندگی ماهی ها
حضور ماهی های درشت نکته ای بود که مورد توجه واقع 

شد. با این مشاهده، در مورد برهم زدن چرخۀ طبیعی 
زندگی ماهی ها، به عنوان یکی از مشکالت زیست محیطی 
ناشی از ایجاد سد صحبت شد. متوجه شدیم در طراحی 

سدهای جدید در دنیا ¬هیداتی برای عبور ماهی ها صورت 
گرفته است.

تربیت علمی فناورانه تنها آموزش یافته ها و 
فراورده های علمی یا به عبارت دیگر تنها مفاهیم و 
دانش علمی را دربرÅی گیرد، بلكه فرایندهای علمی 

و روش علم آموزی هم چون مهارت های فرایندی 
(مشاهده، جمع آوری اطالعات، اندازه گیری، تفسیر 

یافته ها، فرضیه  و مدل سازی، پیش بینی، طراحی تحقیق 
و برقراری ارتباط) و مهارت های پیچیدۀ تفكر را نیز 

مورد توجه قرار می دهد.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۳۶

تربیت علمی فناورانه تنها آموزش یافته ها و 

۳۶

مالک های سنجش مستمر را چگونه تعیین کنیم تا 
حین اجرا بتوانیم راحت تر کارهای دانش آموزان را 

ارزیابی کنیم؟

ش® بگویید!

معلم در نقش راهن® 
مشاهدات معلم و راهن®یی  های او حین آموزش، فرایند یادگیری را 

برای دانش آموزان تسهیل می كند. در ضمن اطالعات مفیدی از آنچه 
دانش آموزان یاد می گیرند و چگونه یاد می گیرند را در اختیارش قرار 

می دهد.
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ــبرد فرایند آموزشی ایفا  ــیابی مستمر چه نقشی در پیش موضوع: ارزش
می کند؟

هدف اصلی:
آشنایی دانش آموزان با چگونگی تولید الکتریسیته و کاربرد آن در زندگی 

 اهداف دیگر: 
۱. دانش آموزان باید بتواند نحوۀ کار توربین را مدل سازی کنند. 

۲. دانش آموزان با روش تولید الکتریسیته به شیوۀ برق آبی آشنا شوند. 
۳. دانش آموزان به اهمیت سازه های آبی شوشتر به عنوان نوعی طراحی 

علمی و هنرمندانه در گذشته پی ببرند. 
۴. ایجاد روحیۀ پرسشگری در دانش آموزان

شیوه: 
 طراحی و اجرا آزمایشی برای معرفی توربین و ساز و کار آن

  بازدید علمی-آموزشی از سازه  های آبی شوشتر 
  ارائۀ گزارش بازدید توسط دانش آموزان به صورت گروهی

ارزشــیابی: با تعیین مالک هایی هم زمان با تدوین طرح درس، از ابتدا تا پایان آموزش، میزان 
یادگیری بچه ها سنجیده و گام های بعدی برای هر گروه مشخص می شود.  

تــوربــــیـن آبـی

ورود به مدرسۀپویش
گروه حدود ساعت ۱۲:۵۰ به مدرسه پویش 

شوشرت رسید. در مدرسه و کالس ها نظم بسیار 
خوبی به چشم می خورد. کالس های موضوعی 

که غالبا با کارهای دستی بچه ها تزئین شده 
بودند، Åونه ای از فعالیت های پویای مدرسه 

بودند که نام پویش را به  راستی برازنده اش کرده 
بودند.

۶۴۶۴
۱۳۹۳۱۳۹۳سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳۱۳۹۳سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳



سازه های آبی شوشتر
ــیاب ها، آبشارها،  ــته از پل ها، بندها، آس ــتر مجموعه ای به هم پیوس ــازه های آبی شوش س
کانال ها و تونل های عظیم هدایت هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند. بنای اولیۀ این 
ــانیان برای بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده است.  ــازه ها از دوران هخامنشیان تا ساس س
ــوی، از این مجموعه به عنوان  ــناس نامدار فرانس ــفرنامۀ مادام ژان دیوالفوا، باستان ش در س
ــت. ابن بطوطه، جهانگرد  ــده اس بزرگ ترین مجموعۀ صنعتی پیش از انقالب صنعتی یاد ش
مشهور عرب، نیز می نویسد: وقتی اعراب ایران را فتح کردند، آبشارهای شوشتر را جزو عجایب 

هفتگانۀ جهان می دانستند.
مجموعۀ سازه های آبی شوشتر و آسیاب های آبی، با توجه به زمان ساخت آن ها که به دورۀ 
ساسانیان نسبت داده می شود، از شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان است. این شاهکار 
هم در ایران و هم در جهان بی نظیر است و همه ساله جهانگردانی از سراسر جهان برای بازدید 
از این مجموعۀ شگفت انگیز به شوشتر سفر می کنند. در طول سال نیز پژوهشگران سازه های 
ــفر می کنند و به پژوهش در  ــازه های آبی تاریخی به شوشتر س ــنگی باستانی و محققان س س

ساختار مهندسی مجموعه آبشارهای شوشتر و محوطه های باستانی «گرگر» می پردازند.

جلسۀ اول: مشاهدۀ چرخش توربین با انجام آزمایش
ــاده، امکان حرکت چرخشی دائمی را بررسی کنند.  می خواهیم دانش آموزان دریک آزمایش س
خانم تقی زاده با ابزار بسیار ساده، توربین های کاربردی خوبی ساخته است. بدنۀ توربین دست ساز 
ــب برش خورده و  ــت که به اندازۀ مناس ــتر اس ــفنج گل آرایی و پره های آن بدنۀ بطری دلس او، از اس
ــت. این چرخ پره دار که به آن توربین می گوییم، با سیخ های چوبی،  ــفنج قرار گرفته اس داخل اس
ــود. این  ــود. ریزش آب روی پره ها، باعث چرخش توربین می ش ــازی می ش داخل بطری آب جاس

حجم آب، توسط قیف و لولۀ پالستیکی به  روی پره های توربین هدایت می شود. 
حال از بچه ها خواسته می شود آب را از ارتفاع باالتری روی پره ها بریزند و با مشاهدۀ دقیق بگویند 
ــاده و جذاب به خوبی دانش آموزان را  ــرعت چرخش توربین چه فرقی می کند؟! این آزمایش س س
درگیر کرده است. یادگیری هنگام درگیری ذهنی اتفاق می افتد. خانم تقی زاده برگۀ ارزشیابی 

در دست بین گروه ها حرکت می کند. الزم است او مواردی را بررسی کند؛ 

از جمله پرسش های زیر:
۱. آیا همۀ گروه ها در حال چرخاندن توربین به وسیلۀ آب هستند؟

ــرای ورود آب به توربین تغییر داده اند و متوجه تغییر در  ــا همۀ گروه ها ارتفاع قیف را ب ۲. آی
سرعت چرخش توربین شده اند؟

یافتن پاسخ های باال ارزشیابی معلم را در قدم اول کامل می کند. اگر هنوز گروهی نیاز به کمک 
داشته باشند تا قادر به مشاهدۀ این تغییر باشند، شناسایی می شوند. پس از اطمینان از یادگیری 

اگر من در این کالس بودم...
در آزمایش تغییر ارتفاع و تأثیر آن در چرخش 

توربین، با اینکه توربین گروه منتخب برای 
توضیح آزمایش چندان به وظیفۀ مورد انتظار 

عمل نکرد، اما هیچ كدام از دانش آموزان به 
این وظیفه نشناسی توربین اعرتاض نكرد!  

گاهی به دانش آموزان اجازه و جسارت 
اعرتاض کردن بدهیم.

 اگرچه توضیحات نظری بچه ها از تأثیر 
تغییر ارتفاع در چرخش توربین صحیح بود، 

اما این مسئله باید در آزمایش هم دیده 
شود و اگر چنین Åی شود از دانش آموزان 

بخواهیم به جای تأیید، به علت ها بیندیشند! 
این مواجهه با اتفاقاتی که در عمل و در 

آزمایش ها رخ می دهد و طرح شدن سؤاالت 
جدید بر اساس رشایط پیش آمده (که الزاماً در 
کتاب درسی هم نیست) ، مصداق بارز مرتبط 

ساخ¹ درس با زندگی است. به هرحال، 
گروه مجری در حاشیۀ اجرا وارد عمل شد و 
با طرح سؤاالت، ذهن دانش آموزان را فعال 

و درگیر كرد که اتفاقاً سؤاالت فنی  که در 
جلسۀ بازدید می پرسیدند، گواه افزایش زمینۀ 

حساسیت و تفکر در آن ها بود.

در سنجش مستمر، معلم با بها دادن به طرح سؤال 
از جانب دانش آموز، می تواند به نقاط قوت و ضعف 

دانش آموز در اجرای درس پی بربد.

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳

۶۵۶۵



ــش های دیگری می شوند که پاسخش به تأمل و جست وجوی بیشتر  بخش اول، بچه ها درگیر پرس
نیاز دارد:

۱. چگونه می توانیم این توربین  را به صورت دائمی بچرخانیم؟
۲. از چرخش دائمی چه استفاده هایی می توانیم بکنیم؟

انتظار می رود که بچه ها به جریان هوا(باد) یا جریان آب اشاره کنند. احتماًال در فیلم ها یا اطراف 
ــیاب دیده اند. سؤال های واگرای دیگری نیز در  ــنگ آس خود آردکردن گندم را با چرخش دائمی س

این زمینه می توان پرسید:
۳. اگر تعداد پره های توربین بیشتر شود، آیا سرعت چرخش آن بیشتر می شود؟

۴. اگر زاویۀ نصب پره ها تغییر کند، چه تغییری در سرعت چرخش توربین به وجود می آید؟ 
ــؤال ها امتیاز دریافت می کنند و تا جلسۀ بعد فرصت  ــخ صحیح این س بچه ها در ازای یافتن پاس

دارند به اشکال مختلف پاسخ این سؤال ها را بیابند. یک شکل آن طراحی آزمایش است.
در پایان جلسۀ اول، خانم تقی زاده با انجام ارزشیابی حین اجرای آزمایش، مطمئن شد که همۀ 
ــت و چگونه می چرخد و به چه کار می آید! البته، عالوه بر آن،  دانش آموزان می دانند توربین چیس

درگیر سؤاالت پیشرفته تری هم شده اند!
برای ارزشیابی مناسب قبل از بازدید سازه های آبی، خانم تقی زاده از دانش آموزان خواست آنچه 

را از این آثار تاریخی می دانند، به صورت گروهی نقاشی کنند.

جلسۀ دوم: بازدید از مجموعۀ تاریخی آبشارهای شوشتر
آقای رضا مشــاکیان، مدیر توانمند و عالقه مند این مجموعه، شخصًا برای راهنمایی و توضیح 
این آثار، با احساس مسئولیت بسیار، با گروه های دانش آموزی همراه شد. ایشان در جریان بود که 

این بازدید بخشی از کالس درس است. 
ــازه ها، در طراحی کانال های آبی است که قدرت آب را چندین  ــگفت انگیزی این س اعجاب و ش
برابر می کنند. در گذشته، بر سر راه این آب بسیار قدرتمند و پرانرژی، حدود ۴۰ آسیاب کار گذاشته 
شده بود. حاصل کار این آسیاب ها که شبانه روز کار می کردند، آرد کردن گندم کل منطقۀ خوزستان 
و بخشی از عراق بود. درحال حاضر، فقط سه آسیاب، آن هم فقط برای بعضی از بازدیدکنندگان و 

توسط دستان هنرمند آسیابان احمد شربتی، به کار می افتد.
ــیاب بود که به تنظیم  ــدن دریچه های آب ورودی به کانال های آس از مهم ترین مراحل کار، بازش
ــان ضمن  ــد. ایش ــاکیان انجام ش ــمت با دقت نظر و کنترل آقای مش ــت. این قس خاصی نیاز داش
بازشدن این دریچه ها، توضیحات الزم را به بچه ها دادند. شگفتی این طراحی، تنظیم سرعت آب 
ورودی با میزان بازشدن دریچه و ورود آب پرقدرت به چاهک هایی بود که برخورد با دیواره های آن بر 
سرعت و انرژی آب می افزود و در نهایت این جریان آب پرانرژی از پره های چرخ آسیاب عبور می کرد 
و با چرخش آن سنگ باالیی آسیاب را می چرخاند. درضمن، با تنظیم آب ورودی، قدرت آب تغییر 

می کرد و این تغییر، میزان آردشدن را تغییر می داد.  

تفاوت در نگاه 
مقایسۀ نقاشی های دانش آموزان در قبل و 
بعد از بازدید، گواه بی اطالعی اكß آن ها از 

نحوۀ کارکرد آسیاب و آبشارهایی بود که 
اتفاقاً هر روز از مقابل آن ها رد می شدند. 

این نکته قابل تأمل است و به نظر می رسد 
بازدیدهای علمی از مجموعه هایی که اتفاقاً 

دانش آموزان، قبل از بازدید تصور می کنند 
کامالً اطالعات خوبی از آن ها دارند، می تواند 

تفاوت در نگاه کردن را به آن ها بیاموزد. 
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 این همه محاسبه برای تنظیم سرعت دریچۀ ورودی آب شگفت انگیز است. فضای داخل آسیاب 
کوچک بود. بچه ها در گروه های هشت نفره داخل آسیاب می آمدند، به توضیحات آقای مشاکیان 
گوش می دادند و طرزکار آسیاب را از نزدیک مشاهده می کردند. سپس جای خود را به گروه بعدی 

می دادند. عظمت طراحی این سازه ها ضمن آشنایی با طرز کار آن ها بیشتر و بیشتر می شد. 
ــمت بازدید کردند، نوبت ارزشیابی مستمر این مرحله  پس از اینکه همۀ دانش آموزان از این قس
بود که استاد مشاکیان باظرافت شایان توجهی به آن پرداخت. ابزار ارزشیابی، یک آسیاب بازسازی 
شده بود که در داالن کناری آسیاب قبلی قرار داشت. ایشان یک بار دیگر طرز کار آسیاب را همراه 
با طرح سؤاالتی از دانش آموزان شرح دادند. دانش آموزان که به خوبی توجیه شده بودند، به دقت 
ــؤاالت پاسخ می دادند و به دنبال پاسخ سؤاالت جلسۀ قبل نیز می گشتند. فرصتی که استاد  به س
ــیاب بود؛ چون چرخ آسیاب داخل آب قرار داشت و  ــاکیان به وجود آورد، مکمل آموزش در آس مش

دیده نمی شد. 
پس از حصول اطمینان از درک دانش آموزان از بخش اول بازدید، به سراغ نوع دیگری از آسیاب 
ــیبی گفته می شد. آب در یک کانال شیبدار روی یک توربین فلزی بزرگ  ــیاب ش رفتند که به آن آس
ریخته می شد که محور چرخشش افقی بود و توربین به صورت قائم در مسیر آب قرار داشت. محور 

چرخش، چرخ دیگری را که به سنگ آسیاب متصل بود، می چرخاند. 

جلسۀ سوم: ارائۀ گزارش بازدید و جمع بندی نهایی
بعد از بازدید، نگاه بچه ها به سازه های آبی کامًال متفاوت شده  است. این را به راحتی می توان از 

گزارش هایی که تنظیم کرده و به کالس آورده بودند، فهمید. 
طبیعی است که این تأسیسات پیچیده، به بررسی های کارشناسانۀ متعددی نیاز دارد تا جزئیات 
ــود. از دانش آموزان فقط درحد اهداف از پیش تعیین شده انتظار می رود. کج  آن به خوبی درک ش

فهمی های ایشان را نیز که در متن هایشان گزارش شده  است، بهتر است اصالح کرد.
تعدادی از گزارش ها خوانده می شود و خانم تقی زاده با حوصله و عالقۀ زیاد دربارۀ مسائل طرح 

شده با بچه ها بحث و گفت وگو می کند. ایشان به 
خوبی می داند که بنیان آموزش بر صبوری است. 
ــیابی پایان کار است تا  در این مرحله، نوبت ارزش
بازخورد کلی از این مبحث گرفته شود. بنابراین، 
ــه را از این آثار  ــت آنچ خانم معلم از گروه ها خواس
تاریخی می دانند، به صورت گروهی نقاشی کنند. 
با این روش، جایگاه ارزشیابی در خدمت آموزش 

روشن می شود.

مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است، اما 
یادگیری به آن محدود Åی شود و سایر محیط ها نظیر 

محیط های اجت®عی، طبیعی، اقتصادی، صنعتی و 
فرهنگی را نیز در بر می گیرد.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۱۳

مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است، اما مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است، اما 
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حسین جهانی
مربی فوتبال، اندیمشک

 ورود به مدرسۀ فوتبال
ــور، معموًال  ــال در کش ــدارس فوتب ــترش م ــه گس ــا توجه ب ب
ــان  ــوند که خود و والدینش ــی وارد این مدارس می ش نونهاالن
ــردن اوقات فراغت،  ــد و تنها برای پر ک ــه فوتبال عالقه مندن ب
ــتند، بلکه آن را راهی  ــان را به این مدارس نمی فرس فرزندانش
ــیدن به  ــرزمین و رس برای بروز توانمندی های فرزندان این س

افتخارات ملی می دانند.

کمی از خودمان بگوییم 
ــی روم. با  ــل تمرین م ــه مح ــا ب ــل از ورود بچه ه ــدا، قب در ابت
ــالم و  ــت می دهم  و س ــا او دس ــکار، ب ــر ورزش ــدن ه داخل ش
ــۀ تمرین  ــا آخرین جلس ــن کار را ت ــم. ای ــی می کن احوال پرس
ــروع اولین جلسه، از خصوصیات خودم  ادامه می دهم. در ش
برای بچه ها صحبت و خاطره ای تعریف می کنم. از آن ها هم 
می خواهم هر کدام چند دقیقه ای راجع به خودشان، فوتبال 
و اخالق صحبت کنند. صحبت کردن در جمع، حتی اگر در 
حد معرفی خود باشد، می تواند اعتماد به نفس فرد را افزایش 

دهد و راه را برای پیشرفت و رشد توانمندی ها باز کند. 

مربی: دوست بچه ها 
ــوزان به فوتبال، کار مربی  ــا توجه به عالقه و انگیزۀ دانش آم ب
در برقراری ارتباط با بچه ها چندان دشوار نیست. کافی  است 
ــردارد. در واقع، یاد دادن  ــیر گام ب مربی بخواهد و در این مس
ــرایط خاصی می طلبد: مربی  ــن پایین ش به دانش آموزان س
ــد؛ مربی باید خود را از همه نظر  ــناس خوبی باش باید روان ش
هم ردیف یا هم سن دانش آموزان قرار دهد؛ نحوۀ تدریس باید 
ــتعداد ندارد؛  ــاس نکند اس ــد که دانش آموز احس طوری باش

ــرای جلوگیری از  ــتباه کند (ب ــی باید گاهی تظاهر به اش مرب
سرخورده شدن دانش آموزان) تا راه برطرف کردن اشتباهات 
ــود؛ برای  ــوزش داده ش ــوز آم ــه دانش آم ــی ب ــورت عمل به ص
پیشرفت در یاد گیری و برانگیختن حس تالش و رقابت سالم 
مربی باید درجمع یا به صورت فردی دانش آموز را تشویق کند 
ــد و تکامل  ــد بدنی، از لحاظ فکری نیز رش ــا او عالوه بر رش ت
یابد (تشویق فقط برای کسی نیست که خوب بازی می کند، 
بلکه می تواند برای کسانی که از لحاظ توان نسبت به دیگران 

پایین ترند نیز بسیار مفید باشد).

ارزشیابی برای تغییر
ــوزان را در کالس باال می برد،  ــارکت دانش آم وقتی مربی مش
ــد و می تواند روند  ــبت به آن ها افزایش می یاب ــناخت او نس ش
ــکالت و  ــتای رفع مش ــا را دنبال کند و  در راس ــرات آن ه تغیی
ــردارد. برای مثال، هنگامی که از  ــود وضعیت آن ها قدم ب بهب
ــی از  دانش آموزان می خواهیم در جمع صحبت کنند، بخش
ــتن اعتما د به نفس  ــه کم رویی، نداش ــکالت آن ها از جمل مش
ــخص  ــکالت مربوط به تکلم مش یا حتی در برخی موارد مش
ــه گونه ای  ــات بعد ب ــرای جلس ــد ب ــی می توان ــود. مرب می ش
برنامه ریزی کند که در راستای رفع مسائل بچه ها حرکت کند. 
یکی دیگر از مواردی که می توان در این تعامل ها دنبال کرد، 
ــت. دانش آموزان در این کالس از همان  ــائل اخالقی اس مس
جلسۀ اول یاد می گیرند که همیشه از نظر رعایت اخالق مورد 
ــه ای مشکلی  توجه قرار دارند.  به این ترتیب که اگر در جلس
پیش آید، حتمًا بخشی از بحث جلسۀ بعد به بررسی و توجه 

به ابعاد آن موضوع اختصاص می یابد.

یک روز با یک مربی در

مدرسۀ فوتبالمدرسۀ فوتبال
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آیا شیوۀ ارزشیابی پایانی ش¾ قادر است سطوح باالتر یادگیری 
(مهارت ها و توانایی های مختلف) دانش آموز را بسنجد؟

استفاده از روش های جایگزین و 
متفاوت برای ارزشیابی پایانی

(نتیجه مدار)

محور ششم

استفاده از شیوه های متنوع ارزشیابی
بهره گیری از افکار مختلف 

برای حل سؤاالت واگرا سنجش دقیق دانش و مهارت
تعیین اثربخشی  برنامۀ آموزشی
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ارزشیابی پایانی
مطالعات اجتماعی

ارزشیابی پایانی فردی
آزمون پایانی کتبی مبتنی بر بازدید از مجموعۀ بیستون:

ــته  ــتانی خیالی با موضوع: «اگر به گذش ــتن داس  نوش
ــت دارید به کدام دورۀ تاریخی از آثار بیستون  باز گردید دوس

بروید؟ چرا؟» این داستان حداکثر در ۱۵خط تنظیم شود.
 موقعیت جغرافیایی شهر بیستون را بیان کنید و با توجه 
ــاهان به آن توجه  ــرح دهید چرا در طول تاریخ پادش به آن ش

کرده اند؟

هدف
- برگزاری ارزشیابی پایانی کتبی به شیوه ای کاربردی و غیرحفظی در

 کالسی که با پرداختن به مهارت ها و روش فعال برگزار شده است. 
شیوه

 به سؤاالت مبتنی بر کاربرد بها دهیم.
حداقل دو سؤال تفکر برانگیز در امتحان داشته باشیم. 

از سؤاالت باز پاسخ استفاده کنیم.
سؤاالت انتخابی و امتیازی طرح کنیم.

سؤاالتی طرح کنیم که جواب های آن ها عینًا در کتاب نباشد (غیر حفظی).
در طرح درس های روزانۀ کالس مطالعات اجتماعی در طول سال تحصیلی، فراهم کردن زمینۀ انجام بازدید و فعالیت های 
عملی و فکری الزم است تا یادگیری عمیق و کاربردی باشد. چنین کالسی آزمون پایانی متناسب با خودش را دارد. در این 

بخش به طراحی چنین سؤاالتی می پردازیم و فایده های آن را بررسی می کنیم. 

ارزشیابی پایانی
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ــتون وجود دارد که باعث   چه ویژگی  خاصی در آثار بیس
ثبت جهانی آن شده است؟

 از صحبت های راهنما، چند جمله را که به خاطر دارید 
ــن واقعیت  ــن عبارت ها همه عی ــید. فکر می  کنید ای بنویس
ــیده اند؟ چگونه  ــا رس ــا چگونه به م ــتند؟ این عبارت ه هس

می توانیم صحت آن ها را بررسی کنیم؟
 با توجه به نام های آثار تاریخی بیستون که در پایین آمده 

است، آن ها را به ترتیب  بازدید از در ورودی مرتب کنید.

ــرای صفوی-  فرهاد تراش- کتیبۀ داریوش- کاروان س
غار  شکارچیان- مجسمۀ هرکول- نقش برجسته مهرداد- 

کتیبه شیخ علی خان زنگنه- نقش برجسته گودرز 

ارزشیابی عملکردی فردی
ــخ دهید. در این  ــؤاالت زیر به دلخواه پاس به دو مورد از س
ــتون تهیه  ــش می توانید از اطالعاتی که از مجموعۀ بیس بخ

کرده و با خود به جلسۀ امتحان آورده اید، استفاده کنید.
ــتون و  ــی از آثار تاریخی بیس ــتر و معرفی یک ــۀ پوس  تهی
ــه را بر  ــرت علی(ع): آنچ ــن کالم حض ــن اثر با ای ــاط ای ارتب
پیشینیان رسیده است، به قلب خود یادآوری کن و در دیار و 
آثار و نشانه های آنان سیر کن و بنگر که آن ها چه کرده اند و از 

کجا منتقل شده اند و در کجا فرود آمده اند. 
ــداری از آثار تاریخی و طبیعی منطقه  ــرای احیا و نگه  ب
چه پیشنهادی دارید؟ پیشنهادات خود را در قالب نامه ای به 

مسئول میراث فرهنگی شهر بیستون تنظیم کنید. 
ــازی) برای آثار تاریخی   یک نقاشی داستانی (تصویر س
ــه اقدامات و دوره های تاریخی  منطقه تهیه کنید که در آن ب

منطقه اشاره شده باشد. 
 یک بروشور تهیه کنید تا گردشگرانی را که برای بازدید از 

این آثار می آیند، راهنمایی کند.

ارزشیابی عملکردی گروهی
بخشی از ارزشیابی پایانی می تواند مهارت های گروهی را 
نیز ارزشیابی کند. در این بخش مشارکت همۀ اعضای گروه 
ــت. گروه شامل دو یا حداکثر سه نفر است. در  مورد نظر اس
ــیابی به طور  ــت مالک های ارزش ــن بخش نیز حتمًا فهرس ای
دقیق در اختیار گروه قرار می گیرد. سؤاالت می توانند چنین 

باشند: 
ــاه پنج دقیقه ای با موضوع معرفی   ارائۀ یک گفتار کوت

آثار بیستون
  تکمیل یک پازل از آثار تاریخی بیستون بر حسب زمان 

وقوع آن 
 تنظیم فرم یک مصاحبۀ کتبی برای جمع آوری نظرات 
بازدید کنندگان از بیستون. در این فرم خدمات گردشگری و 

رفاهی را معرفی کنید. 
 تهیۀ یک فایل صوتی برای معرفی آثار به گردشگران با 

قابلیت  نصب روی تلفن همراه.

در ارزشیابی عملکردی گروهی، معلم 
از قبل اعالم می کند که یك نفر از افراد 

گروه را به انتخاب خود، برای پاسخگویی به 
سؤاالت، برمی گزیند. این امر سبب می شود 

تا همۀ افراد گروه در انجام فعالیت و یافتن 
پاسخ مشارکت داشته باشند.
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نمایشی از حکمت خدا

ــت. جز موضوع و بازیگران، معلم آن ها را  ــیوۀ ارائۀ کالس در قالب اجرای نمایش اس شــیوه: ش
تعیین می کند. بقیۀ مراحل شامل انجام دادن تحقیق، نوشتن نمایش نامه، تعیین نقش  ها، شیوۀ 
اجرا، لباس ها و وسایل صحنه و گریم را خود اعضای گروه ها برنامه ریزی، مدیریت، مشارکت و اجرا 

می کنند. هر جلسۀ کالس چهار بخش دارد:
۱. اجرای نمایش و مشاهدۀ دقیق سایر دانش آموزان.

ــابه و  ــده، و بیان تجربیات مش ــیوه های نقد نمایش اجرا ش ــارکت تمام دانش آموزان به ش ۲. مش
دربرگیرندۀ مفهوم اصلی در زندگی شخصی.

۳. تلفیق مفهوم مطرح شده با آیات قرآنی مرتبط توسط معلم
۴. تعیین تکالیف جلسۀ بعد، شامل: انجام تحقیق برای یافتن  آیات و احادیث مرتبط با موضوع 
و ارائۀ آن ها در کالس توسط دانش آموزان و مشخص کردن موضوع نمایش جلسۀ بعد و گروه بندی  

دانش آموزان.

بخش اول
ــۀ بعد، یعنی حکمت خدا تعیین شده و  ــۀ قبل کالس دینی و قرآن،  موضوع درس جلس در جلس

اعضای گروه نمایش مشخص شده اند.
ــند، منابع  ــته اند دربارۀ موضوع و مفهوم قابل ارائه بیندیش ــوزان یک هفته فرصت داش دانش آم
مرتبط را مطالعه و نمایش نامه ای تنظیم کنند. در این نمایش نامه هر یک از اعضای گروه، بر حسب 

عالقه و توانمندی خود، نقشی را برمی گزینند از جمله: راوی، نقش اول و...
نمایشنامه منتخب دانش آموزان برگرفته از داستان معروف «گره گشا»ی پروین اعتصامی بوده است.

دانش آموزان گروه نمایش قبل از ورود به کالس، وسایل نمایش مثل آسیاب سنگی، رختخواب 
مادر پیر و... را می چینند و گریم می شوند. در ابتدای شروع کالس، گروه نمایش با ورود به کالس 

و معرفی خود، نمایش را اجرا می کنند.

هدف: آموزش تلفیقی درس های مرتبط به شیوۀ فعال و در قالب نمایش
ــی و قرآن؛ تلفیق درس های حکمت خدا و قرآن با  موضوع: آموزش دین

تجربه های مرتبط با زندگی

تأثیر تنوع و نشاط در ایجاد عالقه
دانش آموزان معموالً کالس هایی را که تنوع ندارند و 

معلم در آن تنها سخنگوی کالس است، دوست ندارند 
اما حضور معلم پرانرژی و تواÅند در مدرسۀ شبانه روزی 

حاجی میرزایی چنین روالی را کامالً تغییر داده است. 
کالس های دینی، قرآن و عربی این مدرسه از کالس های 
جذاب و پرخاطره و کاربردی برای بچه ها هستند. برای 

کشف رمز این عالقه مندی، وارد روستای زیبای باباریز در 
پنج کیلومرتی شهر سنندج شدیم.

یادگاری های ما
در ه®ن زمان کم ارتباط خوبی بین گروه و بچه ها 
ایجاد شده بود. سؤاالت بی ش®ر ذهنشان را پاسخ 
می دادیم؛ حتی با هم وسطی بازی کردیم. در این 

مدرسه، خوشبختانه ارتباط عوامل مدرسه و بچه ها 
صمیمی و توأم با احرتام متقابل به نظر می رسید. موقع 

رف¹، مائده، دانش آموز کالس خانم خادم مرادی، به همۀ 
ما صدف هایی به عنوان یادگاری داد که برای®ن عزیز 

خواهد ماند.

۷۴۷۴
۱۳۹۳۱۳۹۳سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳۱۳۹۳سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳



بخش دوم
بعد از پایان یافتن اجرای نمایش، نوبت به دیگر دانش آموزان کالس می رسد.

ــدازۀ الزم و نه الزاماً   ــه و تمرین نمایش، به ان ــته و در طول مدت تهی ــروه نمایش در هفتۀ گذش گ
ــت و اینک وقت آن  ــر و بحث دربارۀ موضوع مورد نظر پرداخته اس ــه، تفک کافی، به تحقیق، اندیش
است که عالوه  بر شنیدن نقد منصفانۀ دوستان خود (که مهارت شنیداری و نیز نقدپذیری را تقویت 

می کند)،  فرصتی به دیگران بدهند تا دربارۀ موضوع بیندیشند.
در این باره، پس از نقدهای گوناگون از سوی دوستان و تکمیل آن ها، معلم برای جا افتادن بهتر 
ــرد آن در زندگی، از هر دانش آموز می خواهد تفکر کند  ــب و نیز برقراری ارتباط عمیق با کارب مطال
ــابه موضوع را که در آن مفهوم حکمت کار خدا را درک و  ــخصی خود تجربه های مش و در زندگی ش
لمس کرده است، مرور کند. این قسمت از فعالیت کالس و پیوند مفهوم درس با زندگی، مهم ترین 

بخش کالس است.

بخش سوم
معلم چند نمونه از آیات قرآنی مرتبط با موضوع از جمله آیۀ ۱۸۶ سورۀ بقره را برای دانش آموزان 

شرح می دهد.

بخش چهارم
معلم از دانش آموزان می خواهد، برای جلسۀ آینده، نمونه هایی را که او در بخش سوم شرح داده 
ــت، کامل تر کنند و به عنوان کار تحقیقی به کالس بیاورند. در پایان نیز موضوع و اعضای گروه  اس
نمایش جلسۀ بعد مشخص می شوند. آن ها یک هفته فرصت دارند به بهترین شکل خود را مجهز 

کنند.
ــته کننده در قالب نمایش های جذاب، عالوه  بر  ــیوۀ جذاب یادگیری درس های به ظاهر خس ش
ارتقای شیوه و شمایل آموزش، به تفکر دانش آموزان عمق بیشتری می بخشد و اضافه بر آن مهارت 
و اعتماد به نفس آن ها را برای ارائه در حضور جمع  تقویت می کند؛امری که شاید ضعف آن مانع از 

بروز توانمندی ها و آموخته های بسیاری از دانش آموزان شود.

تغییر یک شبه اتفاق Åی افتد
کالس های عربی و دینی و قرآن بسیار خالق و 

جالب بودند. با اینکه از قبل در برنامه نبود، 
مشتاق بودیم نحوۀ ارزشیابی پایانی این کالس های 
متفاوت را هم ببینیم. خانم خادم مرادی با توجه به 
تواÅندی باالیی که داشتند، نوعی ارزشیابی پایانی 

مبتنی بر عملکرد را طراحی و اجرا کردند. بعد 
از پایان این ارزشیابی نامتداول با بچه ها صحبت 
کردیم. انتظار داشتم چون امتحان بر محفوظات 
همیشگی مبتنی نبود، دانش آموزان راضی باشند، 

اما در ک®ل تعجب، تقریباً اکß آن ها ناراضی 
بودند! خصوصاً دانش آموزان به اصطالح شاگرد 

اول! به نظر می رسد دانش آموزان به طبقه بندی های 
شاگرد اول دومی که گاهی هم به خاطر کسب 

Å ۰/۲۵ره اتفاق می افتد، عادت کرد ه اند و تغییر 
این نظام فکری و ارزش گذاری نادرست، یک شبه 

اتفاق نخواهد افتاد. 

این دو حوزۀ محتوایی ارتباط وثیقی با یكدیگر دارند و 
برنامه ریزی آن ها باید ه®هنگ و مرتبط با هم صورت 

گیرد و از اهداف، محتوا و روش های مشرتك و نیز 
مطالب مکمل و تأییدكنندۀ همدیگر استفادۀ مطلوب 

به عمل آید.

سند برنامۀ درسی ملی،
صفحة ۲۳

این دو حوزۀ محتوایی ارتباط وثیقی با یكدیگر دارند و 

سند برنامۀ درسی ملی،سند برنامۀ درسی ملی،

 به نظر ش® آیا می توان همۀ مفاهیم دینی و قرآنی 
را با انجام دادن فعالیت هایی غیر از روش سخéانی 

ارائه داد؟ چرا؟

ش® بگویید!
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الفصـول  و  االلـوان فی اللغة الـعربیه

تعریف ها شامل لغات فصول (الربیع و ...) و رنگ ها (احمر، ابیض و...).
گاهی معلم در آموزش زبان های خارجی به دانش آموزان، با نوعی حالت تدافعی مواجه می شود؛ 
نوعی ترس در یادگیری زبان انگلیسی و نوعی بی انگیزگی در مورد زبان عربی. الزم است راه حلی 
پیدا شود که فضاهای خشک و فّرار کالس های عربی به فضایی پویا، جذاب، دلچسب و کاربردی 
ــوند. یکی از ساده ترین و مطمئن ترین راه های وصول به این مهم، مشارکت دانش آموزان  تبدیل ش
ــتفاده از ابزار یادگیری پیش روی  ــم جدید، و هدایت آن ها به اس ــد یادگیری لغات و مفاهی در فراین
ــت؛ با این هدف که این ها همه وسیله ای باشند برای جذابیت بیشتر کالس که در نهایت  خود اس

یادگیری را بهتر و آسان تر می کند.

هدف: آموزش درس عربی به  شیوۀ فعال، جذاب و در قالب نمایش نامه، 
مرتبط با زندگی واقعی

موضوع: آموزش بخش های «فصل ها» و «رنگ ها» در درس عربی
شــیوۀ کار: با مشارکت گروهی دانش آموزان در قالب نگارش متن عربی 
به شیوۀ جان بخشی به اشیا (در این مورد خاص جان بخشی به فصل ها 

و رنگ ها)، ارائۀ آن برای دیگران انجام می شود. 

میز معلم
به نظر ش® این میز معلم هé است یا عربی؟!

دانش آموزان کالس با انرژی و عالقه مندی بسیار، 
لغات جدید درس را قبل از تدریس حفظ می کردند. 

آن ها به طور ابتکاری و به صورت گروهی با هم مکامله 
می کردند.

سطح کالس به قدری باال بود که گروه مدام به ¬هیداتی 
می اندیشید که بعد از این اجرا به تصنعی بودن متهم 
نشود! به نظر می رسید از جمله دالیل مهم این سطح 
درسی، عالوه بر عالقۀ بچه ها به معلم، روش و تعامل 

معلم با دانش آموزان بود که توانایی و باوری را به وجود 
آورده بود که یادگیری در جریان تعامل اتفاق می افتاد و 

معلم نقش تسهیل گر را داشت.
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بخش اول
در این جلسه ابتدا لغات جدید مربوط به فصل ها و رنگ ها که جلسۀ قبل معانی آن ها به بچه ها 
آموزش داده شده است، مرور می شود. پس از گروه بندی دانش آموزان، پوستری که یکی از فصل ها 
را معرفی می کند، در اختیار هر کدام گذاشته می شود. پس از مدتی مشورت، هر گروه دربارۀ فصل 
ــتفاده از لغات جدید مربوط به درس نمایش نامه یا در  ــارکت یکدیگر و با اس منتخب، با کمک و مش
ــایر افراد کالس می خواند.  واقع تک گویی (مونولوگی) را اجرا می کند و نمایندۀ گروه آن را برای س
ــش گام به گام دربارۀ نمایش نامه، میان گروه ها پیوند  ــرگروه ، معلم با ترجمه و پرس پس از ارائۀ هر س

برقرار می کند. 

بخش دوم
ــب، کاغذ رنگی و قیچی را  ــایل مورد نیاز از قبیل چس  در مرحلۀ بعد، معلم به هر گروه ابزار و وس

می دهد و از آن ها می خواهد یک کالژ ساده دربارۀ فصل ها و رنگ ها تهیه کنند. 
ــۀ آن به صورت گفت و گوهای دو  ــتن متن مرتبط با موضوع و ارائ ــت  بچه ها با این ابزار، نوش فعالی
نفره، موجب می شود جذابیت و پویایی جایگزین خشکی و بی روحی کالسی شود که در آن معلم 
ــات و واژگان جدید در ذهن   ــدن معانی لغ ــن کار در به خاطر مان ــت. به عالوه،  ای ــم وحده اس متکل

دانش  آموزان بسیار مؤثر است. 

بخش سوم
ــد. به این ترتیب، در تمام  ــک دانش آموزان یافته های کالس را مرور می کن ــان، معلم با کم در پای

مراحل کالس دانش آموزان مشارکت دارند. در واقع آن ها پیش برندگان اصلی کالس هستند. 

آشنایی با زبان عربی و مشخصاً مهارت های چهارگانۀ 
زبانی یعنی خواندن، گوش كردن، نوش¹ و سخن گف¹، 
در این حوزه به میزانی كه دانش آموز را در درك معنای 

آیات قرآن كریم كالم معصومین و متون دینی و فرهنگ 
اسالمی كمك كند و در تقویت زبان فارسی او مؤثر 

باشد.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحه ۲۳

آشنایی با زبان عربی و مشخصاً مهارت های چهارگانۀ 

۲۳

 با توجه به اینکه یکی از اهداف یادگیری زبان 
عربی ایجاد مهارت  ارتباط با کتاب الهی و معارف 
اùۀ معصومین (ع) است، برای غنی تر شدن این 

فعالیت در استفاده از کالم وحی و اهل بیت(ع) چه 
پیشنهادی دارید؟

ش® بگویید!

éآموزه های کالس ه
اگر درس هé جدی 

گرفته شود کالس های 
دیگر رنگ و بوی 

هéی و جذابی به خود 
خواهند گرفت و دیگر 

هیچ دانش آموزی در 
هیچ کالسی ساکت و 

کم تحرک نخواهد ماند.
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ارزشیابی پایانی
درس دینی و قرآن

ــال  ــيابى پايانى فردى و عملكردى گروهى متفاوت با آزمون هاى معمول پايان س هدف: 1. ارزش
تحصيلى 

2. تغيير شكل و قالب معمول، خشك، اضطراب آور و تنش زاى جلسات امتحان

ــيابى پايانى درس دينى (كه آموزش آن در طول سال تحصيلى بر اجراى نمايش و  موضوع: ارزش
انجام دادن مهارت هاى دستى مبتنى بوده است).

شيوه
ــتگاه كه هر يك دربرگيرندة مهارتى است كه بايد   ارزشـيابى فردى: مشخص كردن سه ايس

ارزشيابى شود:
- ايستگاه اول: استخراج مفاهيمى كه دانش آموزان ياد گرفته اند، از البه الى داستان ها و نيز كامل 

كردن داستان ناتمام توسط آن ها
- ايستگاه دوم: كاربرد آيات قرآن

- ايستگاه سوم: كاربرد شعر در مفاهيم اخالقى و درسى

 ارزشيابى عملكردى: ارزشيابى مهارت هاى مختلف در اجراى نمايش
ــال تحصيلى، كالس دينى و قرآن با بهره گيرى از روش هاى فعال، خالق  در اين طرح، در طول س
ــت و مفاهيم اصلى با اجراى نمايش هاى دانش آموزى آموزش داده  ــده اس و تفكر برانگيز برگزار ش
ــده اند. اين شيوة آموزش، طرح جديدى از برگزارى آزمون پايانى را مى طلبد كه در اينجا به آن  ش

پرداخته مى شود:

 ارزشـيابى پايانى فردى: گام نخست براى كاهش اضطراب هميشگى جلسات امتحان، تغيير 
شكل ظاهرى جلسة آزمون از حالت صندلى هاى پشت سر هم چيده شده با حضور مراقبان است. 
يكى از شيوه هاى ساده و اجرايى اين هدف، چيدمان كالس در قالب ايستگاه هايى است كه هر يك 
موضوع و مهارت خاصى را دربرمى  گيرد و امكان ايجاد فضايى گردشى را براى دانش آموزان فراهم 

مى كند.
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نمونة آزمـون  پايانى كتبى مبتنى بـر اين روش براى 
درس حكمت الهى:

سؤال: كداميك از مطالب زير (داستان، شعر و آية قرآن) به 
موضوع حكمت الهى اشاره دارد؟ عالمت بزنيد؟

ايستگاه اول
الف

گنجشكى محزون با خداى خود شكوه كرد كه: «پروردگارا، 
صبحگاهان طوفانى فرستادى كه آشيانم را به زير افكند. من 
ــلطنتت را تنگ كرده  ــة س با تو چه كرده بودم و كدام گوش

بودم كه مستوجب چنين عقوبتى شدم؟!»
ــزرگ در كمين تو و جوجه هايت  ــداى فرمود: «مارى ب خ
ــود، در حالى كه تو در خواب خوش بودى. بادى در راه بود،  ب
ــتى  ــه ات را به آرامى واژگون كند تا از نيس ــتادمش الن فرس

برهى!»

ب
ــجدى سخنرانى داشت. مردم از  ابوسعيد ابوالخير در مس
ــهرها آمده بودند. جاى نشستن نبود.  ــتاها و ش اطراف روس
بعضى  بيرون نشسته بودند. شاگرد ابوسعيد گفت: «تو را به 
خدا، از آنجا كه هستيد، يك قدم پيش بگذاريد.» همه يك 

قدم پيش گذاشتند، سپس ...
نوبت به سخنرانى ابوسعيد رسيد. او سخنرانى نكرد. مردم 
ــاعت در مسجد نشسته و اكنون خسته  كه به مدت يك س
شده بودند، شروع به اعتراض كردند. ابوسعيد در پاسخ گفت: 
ــتم بگويم، شاگردم به شما گفت،  هر آنچه كه من مى خواس
ــما  ــما يك قدم به جلو حركت كنيد تا خدا ده قدم به ش ش

نزديك تر شود. 

ايستگاه دوم
الف

تو را از شيشه مى سازد، مرا از چوب مى سازد
خدا كارش درست است، اين و آن را خوب مى سازد

تو را از سنگ مى آرد برون، از قلب كوهستان

مرا از بيِد خشكى در كنار جوب مى سازد

در آتش مى گدازد، تا تو را رنگى دگر بخشد
به سوهان مى تراشد تا مرا مطلوب  مى سازد

تو را جامى كه از شير و عسل پُر كرده اش دهقان
مرا بر روى خرمن بُرده خرمنكوب مى سازد

ب
گلى خوش بوى در حمام روزى

رسيد از دست محبوبى به دستم

بدو گفتم كه مشكى يا عبيرى
كه از بوى دالويز تو مستم

بگفتا من گلى ناچيز بودم
وليكن مدتى با گل نشستم

كمال هم نشين در من اثر كرد
وگرنه من همان خاكم كه هستم

ايستگاه سوم
الف

ــماء َو االرَض و ما بَيَنُهما باطًال ( سوره ص،  «ما َخلقنا الَس
ــت،  ــمان  و زمين و آنچه را بين آن دو هس ــه 27): ما آس آي

بيهوده و لغو نيافريديم».

ب
اِع  ــى َقِريٌب اُِجيُب َدْعَوَئ الدَّ ِّ ــالََك ِعَباِدى َعنِّى َفإِن «َو إَذا َس
إَِذا َدَعاِن َفلَْيْسَتِجيُبواْ لِى َولُْيْؤِمُنواْ بِى لََعلَُّهْم يَْرُشُدون (سوره 
بقره، آيه 186): و چون بندگان من (از دورى و نزديكى) من 
ــند، (بدانند كه) من به آن ها نزديكم، هرگاه كسى  از تو پرس
ــد دعوت مرا (و  ــاى او را اجابت كنم. پس باي ــرا خواند دع م
پيغمبران مرا) بپذيرند و به من بگروند، باشد كه (به سعادت) 

راه يابند.»

ارزشيابى عملكردى گروهى
ــه درك مفهوم،  ــوزان، ويژگى هايى از جمل ــط دانش آم ــه اينكه در اجراى نمايش توس ــا توجه ب ب
نقش پذيرى با توجه به مهارت هاى فردى، مشاركت و تعامل، اعتمادبه نفس، چگونگى و نحوة ارائة 
ــتباه سهوى و پوشش دادن  نقش، چگونگى حمايت افراد گروه از يكديگر در مواقع بروز خطا يا اش
عملكرد يكديگر جدا از ابراز شخصى خود به تنهايى، مشاهدة دقيق بينندگان و مهارت نقد كردن و 
نقدپذيرى به كار گرفته مى شوند، مى توان از اين منظر به امتيازدهى و ارزشيابى عملكردى گروهى 
دانش آموزان پرداخت و قسمتى از نمرة پايانى را به اين موارد اختصاص داد. البته در اين شيوه الزم 

است، مالك هاى ارزشيابى از قبل با مشاركت خود دانش آموزان تهيه شده باشد. 
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ــماء َو االرَض و ما بَيَنُهما باطًال ( سوره ص،  «ما َخلقنا الَس



درس عـــلـــوم 
تجربی

نمونه سؤاالت پایانینمونه سؤاالت پایانی
درس عـــلـــوم 
نمونه سؤاالت پایانی

درس عـــلـــوم درس عـــلـــوم 
نمونه سؤاالت پایانی

نرگس  لیاقی مطلقدرس عـــلـــوم 
مدرسۀ روشنگر، تهران

۱ عطیه می خواست رسانایی گرمایی چند فلز را بررسی کند.او برای این کار وسایلی مطابق شکل زیر آماده کرد.  

نتایج آزمایش او در جدول ۱ نمایش داده شده است.

جدول ۱. بررسی رسانایی گرمایی چند فلز
زمان افتادن گلولۀ فلزی (ثانیه)فلز 

۳۶ برنج 

۲۴مس

۲۴۶سرب

۱۳۲آهن

الف) عطیه در این آزمایش از چه ابزاری برای اندازه گیری استفاده کرده است؟    
ب) نتایج آزمایش او را روی یک نمودار ستونی نمایش دهید.

پ) برای اینکه آزمایش او دقیق باشد، چه نکاتی را باید رعایت کند؟ دو نکته را بیان کنید. 
ت) با توجه به نتایج آزمایش عطیه، کدام فلز رسانای بهتری برای گرماست؟                 

ث) اگر عطیه بخواهد یک بخاری بخرد، بهتر است در بدنۀ بخاری کدام فلز به کار رفته باشد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. 
نام فلز:

دلیل انتخاب: 
۲ شاید اسم محلۀ یخچال در قسمت غربی محلۀ قلهک در شمال تهران به گوشتان خورده باشد. در زمان های قدیم، برای 
ــتان برنامه ریزی می کردند و  برای آن یخ تهیه می کردند، اما نه به روش یخچال های  ــتان، از فصل زمس تأمین یخ در فصل تابس

امروزی.
شکل های زیر دو نما از ساختار یک یخچال قدیمی را نشان می دهد.

یخچال های قدیمی ساختمان هایی با سقف مخروطی شکل داشتند و یک دیوار بلند و یک حوضچه. در زمستان، با کمک 
ــب، آب در حوضچۀ یخ بند منجمد می شد. در طول روز، دیوار سایه انداز مانع ذوب شدن یخ در  ــرمای هوا، به خصوص در ش س
یخ بند می شد. سپس وقتی آب حوضچه کامًال منجمد شده بود، یخ های آماده را به ساختمان داخلی یخچال منتقل می کردند 
ــیار بلند بود و ضخامت دیوار  ــتند.ارتفاع گنبد یخچال از سطح زمین بس ــکل نگه  می داش ــقف مخروطی ش و در گودالی زیر س

سایه انداز گاهی تا دو متر هم می رسید. حال سؤال این است: 
الف) دلیل ضخیم ساخته شدن دیوار سایه انداز چیست ؟ 

ب) به نظر شما ارتفاع بلند گنبد یخچال چگونه مانع آب شدن یخ ها در فصل گرم تابستان می شده است؟ 

طرح درس معلم

۸۰
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