برنامهي درسي  -تلفيق
سپیدهچمنآرا

سردبیر ماهنامهي رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

بازارچهىخيريه
راهبيندازيم

انسان موجودي پيچيده است و به همين دليل ماهيت فعاليتهايش
هم داراي پيچيدگي است .فعاليت زندگي روزمرهي او هم با تركيبي
از مهارتها و دانشهاي مختلف اتفاق ميافتد .یکی از دالیل توجه
به موضوع تلفیق در یاددهی-یادگیری همین موضوع است .از سوي
ديگر يكي از اهداف آموزش و پرورش این است که دانشآموزانی که
از مدرسه فارغالتحصيل میشوند ،برای زندگی آمادگی کافی داشته
باشند .دكتر محمود مهرمحمدي در تعريف تلفيق ابراز ميكند« :تلفيق
به معناي کوشش براي ایجاد ارتباط ،اتصال و در نهایت یکپارچگی در
تجربیات یادگیري دانشآموزان است .از زاویهي دیگر میتوان رویکرد
تلفیقی در طراحی برنامهي درسی را به معناي فاصله گرفتن از الگوي
سنتی برنامه درسی دانست که با اتکا و ابتنا به حوزههاي یادگیري
مستقل (مواد درسی) ،موجب پراکندگی و تفرق در تجربیات یادگیري
دانشآموزان میشود» (دانشنامهي ايراني برنامهي درسي .)1391 ،در
مطلب پيش رو يك فعاليت آموزشي را كه با هدف تلفيق چند درس
و مهارت نوشته شده است به شما معرفي ميكنيم .برای این منظور،
پس از معرفی کلی فعالیت ،نخست درسهایی را که با هم تلفیق
شدهاند تعیین و اهداف مربوط به موضوعات مورد نظر از آن درسها
را مرور ميكنيم .روش اجرای فعالیت و آنچه باید در اجرا به آن توجه
داشت ،در ادامهي مطلب میآید.

یکــی از شــیوههای ادارهی کالسهــای چندپایه
اســتفاده از فعالیتهــای تلفیقــی اســت تا در
نها عالوه بر ایجاد ارتبــاط بین درسها با هم،
آ
بیــن مهارتهایی که در مدرســه آمــوزش داده
میشــوند و زندگــی واقعی نیز ارتبــاط و اتصال
برقرار شــود .تعامــل گروههای ســنی متفاوت،
تقسیم کار منصفانه و یادگیری از گروههای سنی
هم سال و غیرهم سال نيز در چنین فعالیتهایی
به وقوع میپیوندد.
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ف
خ�يهى مدرسه
معر� فعاليت :بازارچهى ي
موضوع كلي فعاليت
تصمیمگیری و توافق برای ســاخت كاردستي با استفاده از
شكلهاي هندسي و ابزارهاي اندازهگیری توسط دانشآموزان،
طراحی کاردستی ،خرید وسایل الزم برای کاردستی ،درست
کردن آنها در گروه ،و فــروش آنها در بازارچهي خيريهاي
در مدرسه؛
زمان اجرا :ماه بهمن و به مناســبت ايام دههي فجر انقالب
اسالمی؛
زمان الزم :يك جلسهي  70دقيقهاي؛
روش اجرا :گروهي؛ گروههاي سه نفري؛
پايههاي تحصيلي مرتبط :چهارم تا ششم ابتدايي؛

تعیین اهداف کلی و جزئی در کار تلفیقی اهمیت
بسیار دارد ،زیرا به ما کمک میکند طراحی بهتری
از فعالیت تلفیقی مناسب انجام دهيم .همچنين،
هنــگام اجرای فعالیت ،کامــ ًا توجهمان به اهداف
مورد نظر باشــد و نيز بتوانیم از آن برای ارزیابی
کیفی مهارتها و دانش مورد نظر استفاده کنیم.

درسهاي مرتبط با فعاليت «بازارچه خیریه»:
رياضيات؛ مطالعات اجتماعي؛ هنر؛ کار و فناوري ششــم؛
تفکر و پژوهش ششم؛ مهارتهاي زندگي.
شــايد مفاهیمــی ماننــد همدلــي ،مشــارکت،
ِ
مانند آنها ،با خواندن کتاب درسی
تصمیمگیری و
یا توصیفات معلم درك نمیشــوند .دانشآموزان
باید در عمل با این مفاهیم آشــنا شــوند تا بعدها
بتوانند از آنها در زندگی خود بهره ببرند .اجرای
فعالیتهای آموزشــی تلفیقی بستر مناسبی برای
آموزش معنادار این مفاهیم و مهارتها است.

ابزارهاي الزم
ابزارهایي مانند قيچي ،انواع چسب ،خطكشهاي كوتاه و
بلند ،شابلون شكلهاي هندسي ،پرگار ،گونيا و نقاله؛
لوازم كاردســتي مانند مقواهاي رنگــي ،كاغذهاي رنگي،
پولك و لوازم مشابه ،مهرههاي رنگي ،مداد رنگي ،مداد شمعي،
آبرنگ و مانند آنها؛
گزارش شرح روند کار.
برگهی
ِ
در این فعالیت ،دانشآموزان از دانستههای پیشین
خود در ارتباط با هم استفاده میکنند تا مفاهیم را
عمیقتر درک کنند .همچنین ،در عمل با مهارتهای
اجتماعی آشنا ميشوند ،آنها را میبینند ،میآموزند
و تمرین میکنند.
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جدولهای اهداف درسهاي تلفیق شده در فعالیت «بازارچهي خیریه»
اهداف کلی :چهارم ابتدایی

درک اعداد تا ده رقم ،کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد تا ده رقم،
کسب مهارت در بیان مصداقها و به کار گیری اعداد تا ده رقم در زندگی
عدد
روزمره
کسب مهارت در جمع و تفریق اعداد تا ده رقم ،کسب مهارت در كاربرد جمع و
عملیات تفریق در زندگی روزمره ،کسب مهارت در انجام ضرب اعداد تا چهار رقم ،درک صفحههای  11و  19و  12تا
روی اعداد مفهوم تقسیم ،کسب مهارت در انجام تقسیم اعداد (حداکثر چهاررقمی) بر دو  15و  48تا  55و  60تا 71
رقمی و سه رقمی.
درک مفهوم دو خط عمود ،درک مفهوم دو خط موازی ،کسب مهارت در
هندسه و رسم دو خط عمود برهم ،درک مفهوم واحد اندازهگیری زاویه و کسب مهارت صفحههای  129-122و  82تا
اندازهگیری در استفاده از نقاله ،کسب مهارت در اندازه گیری طول به کمک واحد /ابزار 85 ،و  90تا  93و  126تا 137
محاسبهي محیط ،محاسبهي مساحت
آفرینش
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
هنری
منابع و
درس 3
کسب مهارت در برنامهریزی و خرید
فعالیتهای
اقتصادی
صفحههای  4تا  16 ،7تا 19

ریاضی

هنر
مطالعات
اجتماعی
شایستگیهای
عمومی

مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
اهداف کلی :پنجم ابتدایی

ریاضی

هنر
مطالعات
اجتماعی
شایستگیهای
عمومی
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صفحههای
درک اعداد تا سیزده رقم ،کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد تا سیزده رقم،
عدد
 2تا 9
کسب مهارت در بیان مصداقها و به کار گیری اعداد تا سیزده رقم در زندگی روزمره
صفحههای
درک مفهوم نسبت و تناسب ،کسب مهارت در كاربرد نسبت و تناسب در زندگی
نسبت و تناسب
 48تا 59
روزمره
صفحههای
درک مفهوم درصد ،کسب مهارت در كاربرد درصد در زندگی روزمره
درصد
 60تا 63
صفحههای
درک مفهوم میانگین ،کسب مهارت در محاسبهي میانگین
آمار
 130تا 132
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
آفرینش هنری
شناخت و رعایت
ذکر و رعایت نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران و ارزیابی گفتههای دیگر
اصول برقراری
درسهای
همکالسان ،بیان احساسات خود ،بیان راههای مناسب همدلی با دیگران،
ارتباط مؤثر با
1و2و3
شناسایی برخی تکالیف و مسئولیتها نسبت به خود و دیگران و رعایت آنها،
دیگران و تعامل
رعایت نکات مربوط به کار گروهی
مناسب در گروه
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
اهداف کلی :ششم ابتدایی

شرح مراحل اجراى فعاليت

 1دانشآموزان را براساس معيارهايي كه خودتان تشخيص
ميدهيد براي اين فعاليت مناسب است ،به گروههاي سه نفري
تقسيم كنيد (به عنوان مثال ،با توجه به اينكه در اين فعاليت
دانشآموزان بايد كاردستي هنري بسازند ،خوب است گروهبندي
براساس دوستيها يا عالقههاي مشترك يا درخواست خود
دانشآموزان انجام شود) .سپس دانشآموزان هم گروه با هم در
يك ميز يا دور يك ميز بنشينند (بسته به چينش كالس و نوع
ميز و صندليهاي كالستان) .يك گروه سه نفري نيز مسئول
فروش در فروشگاهی ميشوند که در آن لوازم کاردستی به فروش
میرسد .اين گروه را به تشخيص خودتان يا به صورت داوطلبانه
انتخاب كنيد.
 2براي دانشآموزان دربارهي فعاليتي كه قرار است انجام بدهند
توضيحاتي كلي بدهيد تا بدانند قرار است با هم چه مراحلي را طي
كنند و در نهايت به چه هدفي برسند .وظايف مسئوالن فروشگاه و
انتظاراتي را كه از آنها داريد نيز برايشان تشريح كنيد.
 3نخست دانشآموزان هر گروه ضمن مشورت با هم تصميم
ميگيرند چه كاردستياي درست كنند .طرح كلي آن را نيز
مشخص ميكنند .آنها وسايل الزم براي ساخت كاردستي مورد
نظرشان و مقدار (يا تعداد) وسايل را ،باز هم با مشورت با هم،
تعيين ميكنند و روي برگهي گزارش گروه خود مينويسند.

 4يك يا همهي اعضاي گروه براي خريد لوازم مورد نياز ،براساس
فهرست خريد تهيه شده ،به بخش فروشگاه كالس ميروند و با
پولهاي گروه خودشان خريد ميكنند و فاكتور ميگيرند .در اين
فاكتور اقالم خريد و بهاي واحد آن جنس و بهاي كل هر جنس
و باالخره مجموع بهاي اجناس خريداري شده آمده است .پس از
آن بايد مبلغ خريداري شده به تساوي بين سه نفر گروه تقسيم
شود و هر كس سهم خود را از اين خريد بپردازد.
 5دانشآموزان در زمان باقيمانده كاردستيها را با همكاري هم
و براساس تقسيم مسئوليت بين خود درست ميكنند.
 6پس از اتمام ساخت كاردستي ،دانشآموزان براساس لوازمي
كه كام ً
ال در آن كاردستي مصرف شده ،قيمت تمام شدهي آن را
محاسبه ميكنند .سپس قيمت فروش آن در بازارچهي خيريه را،
ت ميآورند و
با سود مشخصي (به عنوان مثال  20درصد) به دس 
روي آن برچسب قيمت ميزنند .شرح این محاسبات را در برگهی
گزارش گروه خود مینویسند .پيشنهاد ميشود ،با هماهنگي
مدير و ساير مسئوالن مدرسه ،در روزهاي جشن دههي فجر،
بازارچهي خيريهاي برگزار كنيد ،كارهاي دستي دانشآموزان را در
ن را به مؤسسهي خيريهاي كه براي حمايت
آن بفروشيد و درآمد آ 
از كودكان است ،اهدا كنيد .دانشآموزان را در ادارهي غرفههاي
فروش ،جمعآوري پولها و اهداي آن مشاركت دهيد.
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منبع جداول :راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ،ویژهي معلمان ابتدایی.
وزارت آموزش و پرورش .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

صفحههای  7تا
عدد و عملیات
درک مفهوم عدد ،کسب مهارت تقریب زدن ،درک مفهوم بخشپذیری
 10و  11تا 15
روی آن
نسبت ،تناسب و درک مفاهیم نسبت و تناسب و درصد ،کسب مهارت در استفاده از نسبت و تناسب صفحههای 110
تا 127
و درصد در زندگی روزمره
درصد
ریاضی
صفحههای  63تا
مرکز تقارن ،محور تقارن ،دوران ،طول ،سطح ،زاویه (درک مفاهیم ،توانایی انجام
هندسه و
 73و  88تا  94و
عملی ،توانایی اندازهگیری و محاسبه ،تبدیل واحدها)
اندازهگیری
 98تا 108
صفحههای 132
درک مفهوم و توانایی به کارگیری تقریب در انجام محاسبات
محاسبات تقریبی
تا 141
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
آفرینش هنری
هنر
درسهای  3و 4
کسب مهارت در تصمیمگیری
نظام اجتماعی
مطالعات
منابع و فعالیتهای آشنایی با نحوهی تولید و مصرف کاال (و توانایی توضیح دربارهی نحوهی انتخاب و درس های  6و 8
اجتماعی
و  16و 18
خرید عاقالنهی کاال)
اقتصادی
طراحی و ساخت
فرایند اجرای پروژه ،ایمنی و بهداشت
کار و فناوری
پروژهها
انتخاب و
کسب مهارت انتخاب و تصمیمگیری
تفکر و پژوهش
تصمیمگیری
شایستگیهای
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
عمومی

