
برنامه ي درسي - تلفيق
سپيده چمن آرا
سردبير ماه نامه ي رشد برهان رياضي متوسطه ي اول

گل برگ ها را بشماریم
»برنامه ی درسی تلفيقی نوعی رویکرد آموزشی است که دانش آموزان را برای 

یادگيری بلندمدت و مادام العمر آماده می کند و بر این باور قوی استوار است که 
مدارس باید به آموزش به عنوان فراینِد ایجاد توانایی های مورد نياز برای زندگی 

در آینده نگاه کنند.

بعضی از ويژگی های برنامه ی تلفيقی چنين است:
1. در آن ترکيبی از موضوعات وجود دارد؛ نه يک موضوع خاص؛

2. منابع به کتاب درسی محدود نيست و مواد يادگيری بسياری را شامل می شود؛
3. بين مفاهيم ارتباط وجود دارد؛

4. انعطاف پذير است؛
5. گروه بندی دانش آموزان در آن ميسر است؛

6. دانش آموزان تشــويق می شــوند مشارکت بيشتری داشته باشــند و ضمن گوش دادن به 
يکديگر، پايه  های دانش شخصی خود را بسازند و گسترش دهند؛

7. احساس مسئوليت، احترام و همکاری را در دانش آموزان می افزايد؛
8. معلم نقش تسهيل کننده ی يادگيری را دارد، نه نقش انتقال دهنده ی اطالعات را؛

9. نوعی احساس اجتماعی را در دانش آموزان تقويت می کند؛
10. در آن ارزشيابی براساس اعتماد و به صورت مداوم صورت می گيرد )ملکی، 75:1382ـ76(.

در مطلب پيش رو، يک فعاليت آموزشی را که با هدف تلفيق دو درس رياضيات و علوم نوشته 
شده است، به شما معرفی می کنيم. ابتدا يک معرفی کلی از فعاليت را می آوريم. سپس اهداف 
مربوط به موضوعات مورد نظر از درس ها را مرور می کنيم. روش اجرای فعاليت و آنچه بايد در 
اجرای آن به آن توجه داشت، در ادامه ی مطلب می آيد. اين فعاليت برای دانش آموزان پايه ی 
اول دبستان طراحی شده است، وليکن برای تلفيق موضوعات گوناگون درس رياضی در پايه ی 

دوم دبستان نيز قابل استفاده است.

گل برگ ها را بشماریم
موضوع کلی فعاليت: 

فعاليتــی گروهی شــامل آشــنايی با 
دقيــق  مشــاهده ی  گل؛  ســاختمان 
گل برگ های چند گل؛ شــمارش تعداد 
گل برگ های هر يــک و درج در نمودار 
تعداد  مقايسه ی  )شــطرنجی(؛  ستونی 
گل برگ هــای اين گل هــا، هم با کمک 
نمــودار و هم بــا اســتفاده از عددهای 
به دست آمده؛ ترسيم الگوی موجود در 

قرار گرفتن گل برگ های هر گل.

زمان اجرا: 
ماه ارديبهشــت که گل های بسياری در 

بازار موجود است؛
زمان الزم: يک جلسه ی 40 دقيقه ای؛

روش اجرا: گروهی؛ گروه های سه نفره؛ 
پایه های تحصيلی مرتبط: اول و دوم 

ابتدايی.
ابزارهای الزم برای هر گروه:

ســه يا چهار نوع گل متفاوت )مانند رز، 
مينا، ميخک، گاليل،...( از هر کدام يک 

شاخه؛
برگه ی فعاليت شمارش گل برگ ها.

معرفی فعالیت

|  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بيست ويکم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1397 1010



در طراحی يا اجرای هر فعاليــت تلفيقی ابتدا بايد هدف های 
آموزشــی درس هايی را که با هم تلفيق می شوند تعيين کنيم 
تا با استفاده از آن هايی که با يکديگر هم پوشانی دارند، يا آن ها 
که به هم مرتبط هســتند، روند فعاليت مشخص شود. پس از 
آن بايد پيش نيازهای الزم بــرای انجام فعاليت را تعيين کرد. 
بايــد دانش و مهارت هايی را که دانش آموز نياز دارد تا تک تک 
مراحل آن فعاليت را انجام دهد، فهرست کنيم. به اين ترتيب، 
برای ما، به عنوان طراح مجری فعاليت ، مشخص می شود کدام 
مفاهيم يا موضوعات در حين اجرای فعاليت مرور می شــوند و 
يادگيری شان عميق تر می گردد، و کدام ها در اجرای فعاليت به 

تدريس و معرفی نياز دارند.
در فعاليت پيش رو، شما پيش نيازهای الزم را تعيين کنيد و در 

زير بنويسيد: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

جدول های اهداف درس های تلفيق شده در فعاليت »گل برگ ها را بشماریم«

اهداف کلی اول ابتداییموضوعدرس

ریاضی

عدد
شــمارش و شمارش چندتا چندتا، درک مفهوم عدد و تعداد و نمايش آن با نماد، شناخت عددهای دو 

رقمی و نمايش آن ها، مقايسه ی اعداد با يکديگر.

شناخت شکل های هندسی: تشخيص شکل ها، بيان نام شکل ها.هندسه

سرشماری تعداد با چوب خط، رسم نمودار ستونی با شمارش.آمار و نمودار

تشخيص و توصيف الگو.الگوها

شناخت اندام های گياهان دانه دار و تغييرات آن ها.دنيای گياهانعلوم

مسئوليت پذیری، مشارکت در کار گروهیشایستگی های عمومی

اهداف کلی دوم ابتدایی

ریاضی

عدد
شمارش، شناخت اعداد دو رقمی و سه رقمی، شمارش چندتا چندتا، درک مفهوم 

رقم های يک عدد دو يا سه رقمی، مقايسه ی اعداد.
فصل اول

هندسه
آشنايی با شکل های هندسی و مقايسه ی آن ها.

درک روابط بين شــکل های هندســی و تشــخيص الگوها، و مهارت  مدل سازي با 
شکل های هندسی.

فصل سوم

آمار
آمار و سرشماری شــامل کسب مهارت جمع آوری و مقايسه ی داده ها، و نمايش با 

چوب خط.
رسم نمودار شامل آشنايی با نمودار ستونی و رسم آن.

صفحه ی 3 و 
فصل هشتم

مسئوليت پذیری، مشارکت در کار گروهیشایستگی های عمومی
منبع: راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفیـ  ویژه ي معلمان ابتداییـ  وزارت آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تلفیق سطوح متفاوت دارد:
می توان موضوعات یک درس را 
با یکدیگر تلفیق کرد. می توان 

موضوعاتی از درس های متفاوت 
را که هدف مشترک دارند، با 
یکدیگر تلفیق کرد، و باالخره 

می توان موضوعات بسیار متفاوت از 
درس های متفاوت را برای رسیدن 

به هدفی مشخص و توانمندتر کردن 
دانش آموزان، با یکدیگر تلفیق کرد.
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شرح مراحل اجرای فعالیت
دانش آموزان را گروه بندی کنيد. اعضای هر 
گروه، با توضيحات و راهنمايی معلم، مرحله 

به مرحله کارهای زير را انجام می دهند:
1. نخســت همه ی اعضــای گروه تک تک 
گل ها را با دقت مشاهده می کنند. معلم از 
دانش آموزان می خواهد نام گل هايی را که 

می شناسند، بگويند.
2. معلم با اســتفاده از کالژهــای آماده يا 
پوستر آموزشــی يا پاورپوينت )يا هر ابزار 
آموزشی که با شرايط و امکانات کالس در 
دسترس است(، ســاختمان يک گل را به 
دانش آموزان نشان می دهد و نام اجزای گل 

را به آن ها می گويد.
3. معلم از دانش آموزان می خواهد بعضی از 
آن اجزا را روی گل هايی که در اختيار دارند 

نشان بدهند.

نتايج سؤال های باال را به جدول زير منتقل کنيد: )به تعداد گل برگ های هر گل، در خانه های روبه روی نام آن گل ضربدر بزنيد.(
رز

مریم
ميخک
گالیل

مارگریت

é با دقت در جدول باال و پاسخ هايی که در قسمت قبل داديد، به اين سؤال ها پاسخ بدهيد:
6. کدام گل بيشتر از همه گل برگ دارد؟
7. کدام گل کمتر از همه گل برگ دارد؟

é اينک درباره ی الگويی که در قرار گرفتن گل برگ ها در گل ....................... می بينيد، بحث کنيد و شکل آن را بکشيد.8. کدام گل ها تعداد گل برگ هايشان مساوی است؟

برگه ی فعالیت »گل برگ ها را بشماریم«
نام اعضای گروه                     تاریخ

é با دقت در گل هايی که داريد، به اين سؤال ها پاسخ بدهيد:
1. چند گل برگ در گل رز می بينيد؟

2. چند گل برگ در گل مريم می بينيد؟
3. چند گل برگ در گل ميخک می بينيد؟
4. چند گل برگ در گل گاليل می بينيد؟

5. چند گل برگ در گل مارگريت می بينيد؟

4. معلم برگه ی فعاليت را در اختيار گروه ها 
قرار می دهد و بــه آن ها فرصت می دهد با 
مشــورت هم، به ســؤاالت آن پاسخ دهند 
)و پاسخ را در برگه بنويسند( و نتايج را در 

نمودار شطرنجی برگه ی خود ثبت کنند.
5. اينک با استفاده از اين نمودار و با مشورت 
هم، به پرســش های انتهای برگه پاســخ 

می دهند.
6. در ادامه، از دانش آموزان خواسته می شود 
الگوی موجود در چيده شدن گل برگ های 
هر يک از گل هايی را که در اختيار دارند، به 
دقت بيابند و شکل آن را روی برگه ی گروه 

خود بکشند.
7. در خاتمه، از هر گروه، يک نفر نتيجه ی 
گروه خــود را برای گروه های ديگر شــرح 

می دهد.

 توجه: بــرای دانش آموزان پايه ی اول که 
هنوز خواندن برايشان دشوار است، می توانيد 
سؤاالت را يکی يکی بخوانيد و فرصت دهيد 

با مشورت هم پاسخ دهند. 
همچنين، می توان برای جلوگيری از تکراری 
شــدن بحث و نيز صرفه جويی در وقت، از 
هر گروه خواست الگوی موجود در يکی از 
گل ها را به دقت بررســی و ترسيم کنند و 
سپس نماينده ی آن گروه، اين الگو را برای 
ساير گروه ها، روی تخته ی کالس، بکشد و 
شــرح دهد. مثاًل بگويد در هر رديف چند 
گل برگ هســت. گل برگ هــای هر رديف 
روی گل برگ های رديف قبل هســتند يا 
بين آن ها، و هــر آنچه در هر يک از گل ها 
جلب توجه می کند. ســپس نتايج همه ی 
گروه ها )که همگی روی تخته هستند(، با 
هم مقايسه شوند تا شباهت ها و تفاوت های 
موجود در الگوهای قرار گرفتن گل برگ های 
هر نوع گل به دست آيد. بنابراين، بهتر است 
تعداد انواع گلی که از ابتدا تهيه می شود، به 
تعداد گروه های کالس باشد و گل ها از نظر 
شکل ظاهری نيز تفاوت هايی داشته باشند.

در اين فعاليت، نه تنها موضوعات يک درس 
)رياضی(، بلکه دو يا چند درس و مهارت نيز 

با يکديگر تلفيق شده اند. 
منبع

1. ملکی، حسن )1382(. رویکرد تلفيقی به برنامه ی 
درسی. انتشارات انجمن اوليا و مربيان. تهران.
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