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یقین ًا هر چیزی که کمک کند به
سالمت جامعه و عدم شیوع این
بیماری ،یک حسنه است؛ در نقطۀ
مقابل ،هر چیزی که کمک کند به
شیوع این بیماری ،یک سیئه است.
خدای متعال ما را ّ
موظف کرده که
نسبت به سالمت خودمان ،سالمت
دیگران و سالمت مردم احساس
مسئول ّیت کنیم؛ بنابراین توصیه این
است که کام ً
ال رعایت مق ّرراتی را که
ّ
مسئولین برای ما
مشخص میکنند،
برای خودمان فریضه و الزم بدانیم و
عمل کنیم.

حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی
1398/١٢/١٣
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سخن آغازین

غیرمترقبه و
موقعیتهای خاص،
با توجه به شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش و بخشهای مختلف آن در
ّ
ّ
حساس قرار گرفت و به تبع آن سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز با انتظارات اجتماعی کمسابقهای
قابلیتهای
روبهرو شد .بهطور طبیعی همگان انتظار داشتند که بار دیگر این سازمان  علمی ـ آموزشی بتواند ّ
ویژۀ خود را نشان دهد و راستقامت در میدان طراحیهای نوین راهنماهای برنامهدرسی و هنجارهای آموزشی
حاضر شود .از آنجا که کارشناسان سازمان پژوهش در هر دورهای به نوعی درخشیدهاند ،در مواجهه با شرایط
متعهدانه عمل کردند .بنابراین خدای متعال را
ویژۀ ناشی از ویروس کووید  19نیز فکورانه به میدان آمدند و
ّ
باید از این بابت شاکر بود که مجموعۀ سازمان پژوهش با تداوم کوششهای خستگیناپذیر خود این مأموریت
ویژه را به انجام رساند.
تفکرهای ناب ،هماندیشیهای
آنچه که در این مجموعه تدوین یافته است ،حاصل مجموعهای از احساسات پاکّ ،
زیبا و اقدامات متعهدانه است که در یک مجموعۀ منسجم و قابل اجرا ارائه میشود .در این باره و با این شیوه،
تجربهای و دانشی از قبل وجود نداشت ،بلکه کارشناسان عزیز در فضایی نو به ابتکاراتی دست زدند و راههایی
را گشودند .البته شرایط کلی به گونهای پیش میرود که مؤظف و ناگزیریم تا به سوی رویکردهای جدید در
واقعیتها را باید به درستی دید و در مواجهه با آنها  اندیشیمندانه عمل کرد؛ لکن شرایط
آموزش پیش برویم.
ّ
قابلیتهای کارشناسی ،توق ّعات نوینی را تجربه کند و حرکت خود را در جهت
ویژۀ پیشرو موجب شد که ّ
افقهای فناورانۀ جدید سرعت بخشد .پیش از این ،طی سالهای متمادی در شرایط عادی به سر میبردیم و
قواعد را برای اوضاع عادی تهیه کرده بودیم .با وقوع پدیدۀ جدید کرونا خود را در یک فضای تکاندهنده دیدیم
و برای پاسخ به نیازها به شور و مشورت نشستیم و حاصل آن را در مجموعۀ پیشرو مد ّون ساختیم .برای نیل
به هدفهای مورد انتظار و عبور از وضع کنونی و دستیابی به شرایط مطلوبتر گویی که مشترکاً باید به نکات
توجه کنیم .دراین شرایط مؤظف هستیم همۀ اقشار مؤثر در برنامههای درسی را یکجا ببینیم و در قالب
زیر ّ

یک گروه واحد در کنار هم باشیم.
نکته اول این که همۀ ما (کارشناسان ،مدیران ،معلمان و خانواده) در یک طرف قرار داریم و دانشآموزان عزیز
ما در طرف دیگر ،بنابراین وظیفه ماست هرچه توان داریم به این صحنه و عرصه بیاوریم تا این عزیزان از جهت  
آموزشی و تربیتی لطمه نبینند و از این مرحله موفقیتآمیز عبور کنند .بیتردید کاستیهایی خواهیم داشت
ولی به یاری خدا نخواهیم گذاشت تهدیدی خاص بروز و ظهور یابد.
موقعیت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه شویم .در
نکتۀ دوم این که
ّ
آموزشهای غیرحضوری تا حدود زیادی جای مدرسه و خانه عوض میشود؛ طبیعی است که با تغییر مکان،
مکانت نیز باید تغییر یابد .بهعبارت دیگر هنجارها و قواعد متفاوتی را باید در رسیدگی به دانشآموزان به کار
متعهدانۀ همراه با روحیۀ ارتباطی
بگیریم .حضور و ظهور والدین بهعنوان ناظم بیدار و مهربان در خانه ،حضور
ّ
معلمان در مدرسه ،نظارت هوشیارانه مدیران مدارس به اوضاع آموزشی و تربیتی و نظارت عالیه و گاهی بالینی
مدیران محترم آموزش و پرورش و دیگران باید خود را در برابر این پرسش تاریخی ببینند که :چگونه عمل کنیم
تا متناسب با شأن تربیت و متربّی از این موقعیت عبور نماییم؟
نکتۀ سوم این مجموعۀ پیشرو را به د ّقت مطالعه کنیم و سهم و نقش خود را دقیقتر درک کنیم .حقیقتاً ما
تاکنون با خانوادهها بهعنوان شریک تربیت و یادگیری  ،این گونه صمیمی و شفاف حرف نزده بودیم .انتظار داریم
والدین عزیز با رجوع به سامانۀ شبکه ملی رشد توصیههای مربوط به خود را دریافت و مطالعه کنند .از معلمان
و مدیران محترم مدارس نیز همین انتظار را داریم.
نکتۀ چهارم تکرار تقاضای همیشگی است .آنچه که ما تدارک دیدهایم ،حاصل فکر و عمل تعدادی انسان است
که در موقعیت کارشناسی و تألیف قرار گرفتهاند .بدون شک این تصمیمات بینقص نیست و مانند همیشه
تقاضای اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای جدید از طرف شما داریم .هرقدر از سوی شما معلمان عزیز ،والدین محترم
و دانشآموزان گرامی بازخورد بگیریم ،به همان اندازه قویتر و با انگیزهتر این راه را ادامه خواهیم داد .انشاءاهلل
حسن ملکی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

مقدمه
در شرايط ناشي از شيوع بيماري كوويد  ،19به منظور پيشگيري و كاهش آسيبها و كاستيهاي
نظامآموزشي ،دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری آموزش عمومي و متوسطة 
نظري با توجه به رسالت و مأموريت سازماني خود ،در جهت تأمين بستر الزم براي تحقق اهداف
برنامههاي درسي و تربيتي ،راهنماي دوره ابتدايي را برای سال تحصيلی 400ـ    1399ويژة شرايط
آموزش زرد (حضوری ،نيمهحضوري) و قرمز (غيرحضوري) به شرح زير تبيين و ترسيم نموده است.
هر كدام از کتابهای ما را يك برنامه درسي راهبري مي كند که براي شرايط عادي تهیه  شده بود .هم
اکنون با شيوع كرونا ،آن شرايط عادي به شرايط غیرعادی و اضطراري تبدیلشده است در این راستا
برنامه درسي نیز متناسب با اجرا در شرايط کنونی جامعه تغييراتي در مؤلفههاي زير داشته است:
محتوا
روش تدريس
ارزشيابي
رسانههاي پشتيبان
نقشها و وظایف مخاطبان
محتوا :در فرايند ياددهي ـ يادگيري محتواي آموزشي ،به ويژه كتاب درسي به عنوان وسيله اصلي
و ابزار اوليه براي شكلدهي به نگرشها و رفتارها عمل ميكند .ازاينرو ،براي اينكه معلمان عزيز
فرايند ياددهي ـ يادگيري را به درستي مديريت كنند ،الگوي آموزشي سازماندهي محتواي هر يك 
از كتابهاي درسي در هر پايه ،متناسب با شرايط در دو بخش زرد (حضوری ،نيمهحضوري) و قرمز
(غيرحضوري) تنظيم شده است .در شرايط زرد (حضوری ،نيمهحضوري) با توجه به اهداف دروس،
برخي از بخشهای کتاب داراي اولويت بيشتر بودهاند كه در بخش حضوري تدريس ميشوند و بعضي
ديگر كه جنبه تمرين و تكرار داشتهاند و موجب تثبيت يادگيري هستند ،در بخش غيرحضوري دنبال
ميشوند .در وضعيت  قرمز (غيرحضوري)  به منظور كاهش بار رواني معلمان ،دانشآموزان و والدين،
متناسب با اولويت اهداف برنامه درسي قصد شده ،بخشي از محتوا با عنوان مطالعه آزاد تعيين شده
است و آموزش به صورت غیرحضوری و از طریق آموزش الکترونیک در فضای پیامرسان شاد ،شبکههای
صداوسیما و شبکه ملی رشد به عنوان مکمل دنبال ميگردد.
روش تدريس :در شرايط آموزش غیرحضوری ،روش تدريس مهمترين مسئلۀ معلم است .در راهنماي
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حاضر ضمن معرفی روشهای کاربردی ،دو راهبرد تدريس (چرخه يادگيري شناختي و كالس معكوس)
بهطور کامل تشریح شده و با مثالهای کاربردی ،توضيح داده شده است .با وجود این براي اينكه
معلمان محترم بهتر با چرخه يادگيري شناختي آشنا شوند ،دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای
تربیت و یادگیری آموزش عمومي و متوسطة نظري يك نمونه الگوي تدريس مطابق با چرخه يادگيري
شناختي براي تمامي موضوعات درسي و پايههاي تحصيلي دوره ابتدايي ضبط كرده است كه در شبكه
رشد بارگذاري خواهد شد ،معلمان عزیز میتوانند ضمن مراجعه به آن از سایر امکانات مکمل شبکه
رشد نیز بهرهمند شوند.
ارزشيابي :از آنجا كه ارزشيابي بخش جداييناپذيري از فرايند ياددهي ـ يادگيري است ،در آموزش
غیرحضوری نيز  به منظور خود مديريتي و رشد مداوم و بهبود و اصالح كاستيهاي يادگيري دانشآموزان،
جايگاه ويژهاي دارد .در اين راهنما ارزشيابي به عنوان بخشی از فرایند یادگیری و نه پایان آن معرفي
شده است و بر استفاده از ارزشيابي تشخیصی و فرايندي (تكويني) و ابزارهاي ارزشيابي توصيفي مانند
كارپوشه و چك ليست تأكيد ميشود.
رسانههاي پشتيبان :سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي شبكه رشد را در اختيار دارد كه در شرايط
پيشرو براي معلم نقش رسانه پشتيبان را دارد .معلمان محترم ميتوانند محتواي الكترونيكي دروس همه
پايهها را در شبكه رشد ببينند؛ اين محتوا شامل فايل  pdfكتاب درسي ،محتواي الكترونيكي چندرسانهاي،
فيلم تدريس معلم ،فيلمهاي آموزش معلمان ،فعاليتهاي تكميلي و تعاملي و كتاب گويا است.
نقش مخاطبان :در راهنماي حاضر مخاطبان شامل معلم ،خانواده و مدير مدرسه است .اين سه مخاطب
مانند سه ضلع مثلث ،نظام مدرسه غیرحضوری را تشكيل ميدهند .بديهي است در صورتي كه هر يك 
نقش خود را به خوبي ايفا نكند ،كل نظام آموزشي را متأثر خواهد كرد .اين راهنما براي كمك به معلوم
شدن نقش مخاطبان ،اصول آموزش غیرحضوری را به معلم يادآور ميشود ،نحوه همراهي خانواده را
در سه بعد ايجاد بستر مناسب تعليم و تربيت ،توجه به مسائل تربيتي و مشارکت و هموار كردن مسير
آموزش و ارزشیابی بيان ميكند و توصيههايي اجرايي به مدير مدرسه دارد و تأكيد ميكند چطور مدير
مدرسه ميتواند خانواده را در امر آموزش سهيم كند.
در پايان يادآور ميشويم فيلم آموزشي استفاده از اين راهنما آماده و روي شبكه رشد بارگذاري خواهد شد.
اميدواريم راهنماي حاضر قدم كوچكي باشد در اجراي بهتر برنامه درسي مدارس در سال تحصيلي پيشرو
و کاهش اضطراب و نگرانی مخاطبان تعلیم و تربیت و همچنین تجربه زيسته زيبايي را برايمان رقم بزند.
رو به نور خواهيم بود ،پگاهان كه خورشيد به دوبارهها به برآمدن خواهد بود...
پس بسماهلل النور
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری آموزش عمومي و متوسطة نظري

11

الف ) محتوای آموزشی دروس ابتدایی
در وضعیت زر د (حضوری ،غیرحضوری)

1

محتوای آموزش درس قرآن

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

دوره

قرآن دوره اول ابتدايي

16

رديف

محتواي حضوری

محتواي غیر حضوری

1

روخواني

-

2

-

قرائت سوره

3

پيام قرآني درس

-

4

آموزش قرائت نماز

-

5

يادآوري

-

6

قواعد خواندن

-

7

-

حفظ پيام و سوره

8

-

داستان قرآني درس

9

-

شعر درس

10

-

قرآن در تابستان

١١

-

انس با قرآن در خانه
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دوره

قرآن دوره دوم ابتدايي

رديف

محتواي حضوری

محتواي غیر حضوری

1

روان خواني

-

2

-

قرائت آيات درس

3

-

حفظ پيام و سوره

4

قواعد خواندن

-

5

پيام قرآني درس

-

6

-

داستان قرآني درس

7

-

شعر درس

8

-

يك نكته از هزاران

9

-

قطره اما دريا

10

كار در كالس

-

11

-

خواندن از روي قرآن كامل

12

يادآوري

-

13

-

قرآن در تابستان

١٤

-

انس با قرآن در خانه
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پايه

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غيرحضوري

اول

متن درس ،فكر ميكنم ،بازي و نمايش

بگرد و پيداكن ،دوست دارم ،شعر (با هم
بخوانيم)

دوم

متن درس ،فكر ميكنم ،گفتوگو كنيم

دوست دارم ،شعر (با هم بخوانيم)

سوم

متن درس ،فكر ميكنم ،دوست دارم

امين و مينا ،گفتوگو با خدا

چهارم

متن درس ،ببين و بگو ،با هم بخوانيم

دوست دارم ،يك كار خوب

پنجم

كام ً
ال حضوري در دو جلسه تدريس ميشود

هديههاي آسمان دوم ابتدايي

ششم

متن درس ،گفتوگو كنيم ،دوست دارم

فكر ميكنم ،ببين و بگو ،امين و مينا

هفتم

متن درس ،دوست دارم ،امين ومينا

فكر ميكنم

هشتم

متن درس و بدانيم ،بگرد و پيداكن ،بازي
و نمايش

دوست دارم (ناظر به جشن خانگي)

نهم

متن درس ،فكر ميكنم ،گفتوگو كنيم

دوست دارم ،يك كار خوب ،شعر (با هم
بخوانيم)

دهم

متن درس ،كامل كنيم ،فكر ميكنم

دوست دارم ،يك كار خوب

یازدهم

كام ً
ال حضوري در دو جلسه تدريس ميشود

دوازدهم

متن درس و بدانيم ،فكر ميكنم و امين و
مينا

با هم بخوانيم ،دوست دارم ،گفتوگو كنيم

سیزدهم

متن درس و بدانيم ،گفتوگو كنيم ،امين
و مينا

فكر ميكنم

چهاردهم

متن درس و بدانيم ،امين ومينا  ،دوست دارم

فكر ميكنم ،گفتوگو كنيم

پانزدهم
شانزدهم

كام ً
ال غير حضوري
متن درس ،فكر ميكنم  ،ببين و بگو

گفتوگو كنيم  ،امين و مينا

19

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

هديههاي آسمان دوم ابتدايي

20

پايه

هفدهم

متن درس ،با هم بخوانيم ،امين و مينا

بيين و بگو ،دوست دارم (با تغيير متن به خانه)

هجدهم

متن درس ،امين و مينا ،گفتوگو كنيم

فكر ميكنم  ،همراه با خانواده

نوزدهم

متن درس ،دوست دارم ،يك كار خوب

جشن بگيريم (ناظر به جشن خانگي)

كام ً
ال غير حضوري

بیستم

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

اول

متن درس ،گفتوگو كنيم ،بگرد و پيدا كن،
ببين و بگو

بازي كنيم فكر كنيم  ،بينديشيم ،دوست
دارم،

كام ً
ال غير حضوري

دوم

هديههاي آسمان سوم ابتدايي

سوم

متن درس ،فكر ميكنم  ،گفتوگو كنيم،
بينديشيم

دوست دارم ،ببين و بگو ،بگرد و پيدا كن

چهارم

متن درس ،فكر ميكنم ،كامل كنيد ،ببين و
بگو (بخش دوم)

دوست دارم  ،بينديشيم ،گفتوگو كنيم ،با
خانواده

پنجم

متن درس ،فكر ميكنم ،بينديشيم ،بگرد و
پيدا كن

دوست دارم ،كامل كنيد

ششم

متن درس و بدانيم ،گفتوگو كنيم،
بينديشيم

دوست دارم ،كامل كنيد ،بگرد و پيداكن،
با خانواده

هفتم

متن درس ،فكر ميكنم ،بينديشيم ،كامل
كنيد

گفتوگو كنيم ،دوست دارم  ،ببين و بگو،
شعر (با هم بخوانيم)  ،با خانواده

متن درس ،دوست دارم،
كامل كنيد

فكر ميكنم  ،بينديشيم  ،بگرد و پيدا كن،
با خانواده

مدارس پسرانه
هشتم

مدارس
دخترانه

متن درس ،كامل كنيد  ،
بگرد و پيدا كن

فكر ميكنم  ،دوست دارم ،بينديشيم ،شعر
(با هم بخوانيم) ،با خانواده
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نهم

متن درس ،بينديشيم ،تمرين كنيم ،بگرد و
پيداكن

ببين وبگو ،دوست دارم  ،گفتوگو كنيم،
شعر (با هم بخوانيم) ،كامل كنيد ،با خانواده

دهم

متن و بدانيم ،بينديشيم ،بگرد و پيداكن

كامل كنيد ،دوست دارم ،گفتوگو كنيم،
شعر (با هم بخوانيم) ،كامل كنيد ،با خانواده

یازدهم

مدارس پسرانه

متن درس ،بينديشيم،
گفتوگو كنيد

كام ً
ال غير حضوري

مدارس دخترانه
دوازدهم
هديههاي آسمان سوم ابتدايي

سیزدهم

متن درس و بدانيم  ،گفتوگو كنيم ،دوست
دارم ،بينديشيم
مدارس پسرانه
مدارس دخترانه

دوست دارم ،ببين و بگو ،بگرد و پيدا كن،
با خانواده

متن درس و بدانيم  ،
گفتوگو كنيم ،بگرد و
پيداكن

فكر ميكنم ،ببين و بگو  ،كامل كنيد ،شعر
(با هم بخوانيم) ،با خانواده
فكر ميكنم  ،دوست دارم  ،ببين و بگو،
كامل كنيد

كام ً
ال حضوري و در دو جلسه برگزار ميشود

چهاردهم

متن درس و بدانيم ،بگرد و پيدا كن  ،
بينديشيم

فكر ميكنم ،كامل كنيد ،داستان تسبيح،
ببين و بگو ،باخانواده

پانزدهم

متن درس و بدانيم ،فكر ميكنم  ،ببين  و بگو

بينديشيم  ،گفتوگو كنيم ،بگرد و پيداكن،
كامل كنيد ،با خانواده

شانزدهم

متن درس و بدانيم  ،فكر ميكنم ،بينديشيم

بگرد و پيداكن  ،دوست دارم  ،باخانواده

هفدهم

متن درس و بدانيم  ،كامل كنيد  ،بينديشيم

گفتوگو كنيم  ،فكر ميكنم  ،دوست دارم  ،
بگرد و پيداكن  ،ببين و بگو ،با خانواده

هجدهم

متن درس ،بينديشيم  ،بگرد و پيدا كن

دوست دارم  ،فكر ميكنم ،گفتوگو كنيم
(ناظر به خانه يا مدرسه) ،ببين و بگو ،با
خانواده

نوزدهم

متن درس ،دوست دارم  ،بينديشيم

ببين و بگو ،شعر (با هم بخوانيم) ،با خانواده

بیستم

متن درس ،بينديشيم ،بگرد و پيداكن

كامل كنيد ،با خانواده ،خود ارزيابي كنيم
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هديههاي آسمان چهارم ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

اول

متن درس ،بررسي كنيد ،تدبر كنيم

برایم بگو ،ايستگاه فكر ،دعا كنيم

دوم

متن درس ،بگرد و پيداكن ،گفتوگو كنيد

برايم بگو  ،ببين و بگو و ايستگاه فكر

سوم

ببين و بگو ،ايستگاه فكر ،بررسي كنيد

متن درس ،برایم بگو ،تمرین کنیم ،تدبر
كنيم  ،كامل كنيد ،همخواني كنيم ،با خانواده

چهارم

متن درس ،ببين و بگو ،كامل كنيد

بررسي كنيد ،ايستگاه فكر ،تمرين كنيد،
با  خانواده

پنجم

متن درس ،برايم بگو ،تدبر كنيم

گفتوگو كنيد ،ايستگاه فكر و كامل كنيد

ششم

تدبر كنيم ،ايستگاه فكر

متن درس،برايم بگو  ،به كار ببنديم

هفتم

متن درس ،ببين و بگو  ،كامل كنيد  ،بررسي كنيد

بگرد و پيدا كن ،تمرين كنيد

هشتم

متن درس ،كامل كنيد ،بگرد و پيدا كن

ايستگاه فكر ،دعا كنيم ،ايستگاه خالقيت

نهم

متن درس ،كامل كنيد ،بگرد و پيدا كن

ايستگاه فكر ،ایستگاه خالقیت ،تدبر كنيم،
با خانواده

دهم

متن درس ،برايم بگو ،بگرد و پيدا كن

بررسي كنيد ،ایستگاه خالقیت ،همخواني
كنيم ،باخانواده

یازدهم

كام ً
ال حضوري و در دو جلسه برگزار ميشود

دوازدهم

متن درس ،برايم بگو ،تدبر كنيم

بررسي كنيد  ،دعا كنيم ،همخواني كنيم

سیزدهم

متن درس ،گفتوگو كنيد  ،كامل كنيد

ايستگاه فكر ،دعا كنيم

چهاردهم

متن درس ،برايم بگو ،كامل كنيد

ايستگاه فكر ،بگرد و پيدا كن

پانزدهم

كام ً
ال غير حضوري

شانزدهم

متن درس ،تدبر كنيم ،ايستگاه فكر

برايم بگو ،گفتوگو كنيد ،دعا كنيم

هفدهم

ايستگاه خالقيت (به عنوا وروديه ،در حد
نوشتن جمالت) ،كامل كنيد ،تدبر كنيم

متن درس ،برايم بگو ،همخواني كنيم،
با  خانواده

هجدهم

كام ً
ال حضوري و در دو جلسه برگزار ميشود

نوزدهم

كام ً
ال غير حضوري
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پايه

هديههاي آسمان پنجم ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

اول

متن درس ،برايم بگو (بخش الف) ،تدبر
كنيم ،ايستگاه فكر

برايم بگو (بخش ب)  ،بررسي كنيد،
بگردوپيداكن ،با خانواده

دوم

متن درس ،تدبر كنيم

ايستگاه خالقيت ،ببين و بگو ،بگرد و پيدا
كن ،با خانواده

سوم

متن درس ،تدبر كنيم ،گفتوگو كنيم

ايستگاه فكر ،برايم بگو ،بگرد و پيدا كن،
ايستگاه خالقيت (خواندن داستان)

چهارم

متن درس ،بگرد و پيدا كن ،ايستگاه فكر

گفتوگو كنيم ،تدبر كنيم

پنجم

متن درس ،تدبر كنيم1و ،2به كار ببنديم
(تدریس در دو جلسه)

ببين و بگو ،گفتوگو كنيد  ،همخواني كنيم،
كامل كنيد

ششم

متن درس ،كامل كنيد ،تدبر كنيم (در
صورت وجود وقت)

برايم بگو ،ببين و بگو ،تدبر كنيم (اگر
حضوري مطرح نشد)

هفتم

متن درس ،تدبر كنيم  ،بگرد و پيدا كن

كامل كنيد ،بررسي كنيد ،به كار ببنديم،
دعا كنيم  ،همخواني كنيم ،با خانواده

هشتم

متن درس ،بگرد و پيدا كن ،گفتوگو كنيم

برايم بگو  ،ايستگاه فكر ،به كار ببنديم ،كامل
كنيد ،ايستگاه خالقيت(بدون نمايش)

نهم

متن درس ،گفتوگو كنيم ،ايستگاه فكر،
ببين و بگو (تدریس در دو جلسه)

برايم بگو ،همخواني كنيم  ،به كار ببنديم،
با خانواده

دهم

متن درس ،بررسي كنيد ،کامل کنید

برايم بگو ،ايستگاه فكر ،خاطرهگويي،
گفتوگو كنيم ،بگرد و پيدا كن ،با خانواده

یازدهم

متن درس ،برايم بگو ،ايستگاه فكر

ايستگاه خالقيت (خواندن داستان) ،كامل
كنيد ،تدبر كنيم ،با خانواده

دوازدهم

متن درس ،برايم بگو ،بگرد و پيدا كن،
بررسي كنيد (تدریس در دو جلسه)

كامل كنيد  ،همخواني كنيم ،به كار ببنديم
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پايه

هدیههای آسمان ششم ابتدایی

سیزدهم

متن درس و برايم بگو ،تدبر كنيم

گفتوگو كنيم ،بررسي كنيد  ،ببين و بگو،
با خانواده

چهاردهم

متن درس ،برايم بگو ،بررسي كنيد

تدبر كنيم ،ببين و بگو ،گفتوگو كنيم  ،
ايستگاه فكر ،همخواني كنيم  ،با خانواده

پانزدهم

متن درس ،برايم بگو ،تدبر كنيم ،گفتوگو
كنيم (در صورت وجود وقت)

بررسي كنيد ،تحقيق كنيد ،همخواني كنيم،
گفتوگو كنيم (اگر حضوري نشد) ،ايستگاه
خالقيت (ناظر به محله) ،با خانواده

شانزدهم

متن درس (به همراه تبيين حديث ايستگاه
فكر) ،گفتوگو كنيم (سپس گفتوگو درباره
حديث بررسي كنيد)

برايم بگو ،كامل كنيد ،بررسي كنيد  ،دعا
كنيم

هفدهم

متن درس ،تدبر كنيم ،گفتوگو كنيم

بگرد و پيدا كن ،ايستگاه فكر ،بررسي كنيد  ،
كامل كنيد

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

اول

متن درس و بدانيم ،تدبر كنيم

همخواني كنيم ،كامل كنيد ،خداوندا

دوم

متن درس و بدانيم ،تدبر كنيم

برايم بگو ،گفتوگو كنيد ،ايستگاه فكر،
تحقيق كنيد

سوم

متن درس ،كامل كنيد ،بررسي كنيد (در
صورت وجود وقت)

برايم بگو ،بگرد و پيدا كن ،ايستگاه فكر،
بررسي كنيد (اگر حضوري انجام نشد)،
گفتوگو كنيد ،تحقيق كنيد

چهارم

متن درس ،تدبر كنيم ،گفتوگو كنيد
(همراه با خواندن متن مثل آينه باش)...

برايم بگو ،بررسي كنيد ،ايستگاه فكر

پنجم

متن درس ،بررسي كنيد ،ايستگاه فكر

تدبر كنيم ،كامل كنيد ،بگرد و پيدا كن،
تحقيق كنيد ،با خانواده

ششم

متن درس و بدانيم ،ببين و بگو ،تدبر كنيم  ،كامل
كنيد  ،بررسي كنيد (تدریس در دو جلسه)

گفتوگو كنيد  ،تحقيق كنيد ،خداوندا
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هدیههای آسمان ششم ابتدایی

هفتم

متن درس ،كامل كنيد ،گفتوگو كنيد

نامهاي به دوست ،عهد با دوست ،با خانواده

هشتم

متن درس ،گفتوگو كنيد ،بررسي كنيد

ببين و بگو ،با خانواده

نهم

متن درس و بدانيم ،برايم بگو ،ببين و بگو،
تدبر كنيم ،بخش «من معتقدم» (در صورت
وجود وقت) (تدریس در دو جلسه)

ايستگاه فكر ،بررسي كنيد  ،همخواني
كنيم ،گفتوگو كنيد ،خداوندا ،بخش «من
معتقدم» (در صورتي كه حضوري ارائه
نگرديد)

دهم

متن درس ،تدبر كنيم

گفتوكنيد ،با خانواده

یازدهم

متن درس ،كامل كنيد ،تدبر كنيم

گفتوگو كنيد ،بررسي كنيد  ،ايستگاه فكر،
بگرد و پيدا كن ،تحقيق كنيد

دوازدهم

متن درس ،كامل كنيد ،بررسي كنيد
(تدریس در دو جلسه)

برايم بگو ،ايستگاه فكر  ،گفتوگو كنيد،
تحقيق كنيد

سیزدهم

اين درس ميتواند به صورت كام ً
ال غير حضوري ارائه گردد؛ و به جاي آن درس سوم يا
دوازدهم در دو جلسه ارائه گردد.

چهاردهم

برايم بگو ،ايستگاه فكر ،ايستگاه خالقيت،
گفتوگو كنيد ،تحقيق كنيد

متن درس ،كامل كنيد ،بررسي كنيد

پانزدهم

متن درس ،گفتوگو كنيد ،ايستگاه فكر،
برايم بگو  ،بررسي كنيد ،ببين و بگو ،ايستگاه
بگرد و پيدا كن  ،كامل كنيد (تدریس در دو
خالقيت ،تحقيق كنيد
جلسه)

شانزدهم

متن درس و بدانيم ،كامل كنيد ،گفتوگو
كنيد

برايم بگو ،بررسي كنيد ،بگرد و پيدا كن

هفدهم

متن درس ،بررسي كنيد ،انجام دو بخش از
فعاليت «كامل كنيد» تا مابقي را در منزل
تكميل كنند

انجام كامل فعاليت «كامل كنيد» ،ايستگاه
فكر

25
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پايه

28

کتاب

فارسي

ا ّول ابتدايي
نگارش

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

تصوير بزرگ

ـــ

تصويرك ها

ـــ

متن

ـــ

ببين و بگو

ـــ

گوش كن و بگو

ـــ

ـــ

به دوستانت بگو

ـــ

بگرد و پيدا كن

ـــ

كتاب خواني

ـــ

نمايش

ـــ

بازي

با هم بخوانيم

ـــ

دستورزي  

ـــ

كامل كردن

ـــ

بنويس

ـــ

صداشناسي

ـــ

نشانهشناسي

ـــ

كلمهسازي

ـــ

جملهسازي

ـــ

تصويرنويسي

ـــ

امال

ـــ
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کتاب

فارسي

دوم ابتدايي
نگارش

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

متن

ـــ

نگاه كن و بگو

ـــ

درست و  نادرست

ـــ

واژهسازي

ـــ

ـــ

گوش كن و بگو

ـــ

بياموز و بگو

ـــ

پيدا كن و بگو

حكايت

ـــ

ـــ

درس آزاد

ـــ

بازی ،بازی ،بازی

ـــ

كتابخواني

ـــ

بازي و نمايش

بخوان و حفظ كن

ـــ

بخوان و بينديش

ـــ

ـــ

درک و دریافت

ـــ

بنويس

كامل كردن

ـــ

مرتّب كن

ـــ

نكته زباني

ـــ

كلمهسازي

ـــ

جملهسازي

ـــ

بندنويسي

ـــ

امال

ـــ

29
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کتاب

30

فارسي

سوم ابتدايي

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

متن

ـــ

درست و  نادرست

ـــ

درك مطلب

ـــ

واژه آموزي

ـــ

ـــ

نگاه كن و بگو

ـــ

بياموز و بگو

ـــ

صندلي صميميت

ـــ

گوش كن  و بگو

ـــ

نمايش

ـــ

درس آزاد

ـــ

حكايت

بخوان و حفظ كن
درک و دریافت

ـــ
ـــ

َمثَل

ـــ

ـــ

بخوان و بينديش

امال و واژهآموزی

امال و واژهآموزی

امال و بياموز و بگو

امال و بياموز و بگو

ـــ

نكته زباني

ـــ

هنر و سرگرمي

نگارش

نگارش

ـــ

فعالیتهای تکمیلی
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کتاب

فارسي
چهارم ابتدايي
نگارش

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

متن

ـــ

درست و نادرست

ـــ

درك مطلب

ـــ

واژهآموزي

ـــ

ـــ

صندلي صميميت

ـــ

گوش كن و بگو

ـــ

درس آزاد

دانش زباني

ـــ

ـــ

نمايش

حكايت

ـــ

روانخوانی

ـــ

ـــ

بخوان و بينديش

ـــ

درک و دریافت

َمثَل

ـــ

ـــ

بخوان و حفظ كن

امال و دانش  زبانی

امال و دانش  زبانی

امال و واژهآموزی

امال و واژهآموزی

ـــ

هنر و سرگرمي

ـــ

درك متن

نگارش

نگارش

31
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کتاب

32

فارسي

پنجم ابتدايي
نگارش

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

متن

ـــ

درست و  نادرست

ـــ

درك مطلب

ـــ

واژهآموزي

ـــ

ـــ

تصویرسازی و صندلي صميميت

ـــ

شعرخوانی و صندلي صميميت

ـــ

گوش كن و بگو

دانش زباني

ـــ

ـــ

نمايش

ـــ

درس آزاد

ـــ

حكايت

َمثَل

ـــ

خوانش و فهم

ـــ

ـــ

بخوان و حفظ كن

ـــ

بخوان و بينديش

امال و دانش  زبانی

امال و دانش  زبانی

امال و واژهآموزی

امال و واژهآموزی

ـــ

درك متن

نگارش

نگارش

ـــ

کتابخوانی

ـــ

هنر و سرگرمی و جمعبندی آموختهها
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کتاب

فارسي

ششم ابتدايي
نگارش

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

متن

ـــ

درست و نادرست

ـــ

درك مطلب

ـــ

واژهآموزي

ـــ

ـــ

کارگاه درس پژوهي

ـــ

گوش کن و بگو

ـــ

نمايش

ـــ

درس آزاد

حكايت

ـــ

دانش زبانی

ـــ

ـــ

درک و دریافت

دانش ادبی

ـــ

ـــ

خوانش و فهم

ـــ

بخوان و حفظ كن

ـــ

بخوان و بينديش

امال و دانش  زبانی

امال و دانش  زبانی

امال و واژهآموزی

امال و واژهآموزی

ـــ

نگارش

كارگاه نويسندگي

ـــ

ـــ

درک متن

ـــ

هنر و سرگرمی

دانش ادبی

ـــ
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پايه

36

علوم تجربي اول ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

1

زنگ علوم

-

2

سالم به من نگاه كن!

-

3

سالم باش،شاداب باش

-

4

از ابتداي درس «دنياي جانوران» تا پايان
مبحث «جانوران حركت مي كنند»

باقيمانده محتواي درس

5

از ابتداي درس «دنياي گياهان» تا مبحث
«گياهان رشد و تغيير
ميكنند»

باقيمانده محتواي درس

6

از ابتداي درس «زمين خانه پرآب ما»
تا مبحث «از آلودگي آب جلوگيري كنيم».

باقيمانده محتواي درس

7

-

زمين خانه سنگي ما

8

-

چه مي خواهم بسازم؟

9
10

زمين خانه خاكي ما
-

در اطراف ما هوا وجود دارد

مبحث «كدام رنگ مناسب است؟»،
«از گرما نگهداري كنيم ».و «در كدام شكل
به همراه گرما نور توليد مي شود؟»

باقيمانده محتواي درس

12

مبحث «چرخ حركت را آسان ميكند» و
«زندگي با كدام آسان تر
است؟»

باقيمانده محتواي درس

13

آهنرباي من

-

14

-

از گذشته تا آينده

11

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

1

زنگ علوم

-

2

هواي سالم ،آب سالم

-

3

-

زندگي ما وگردش زمين 1

4

-

زندگي ما وگردش زمين 2

5

پيام رمز را پيدا كن 1

-

پيام رمز را پيدا كن2

-

از مبحث «ماشين بادكنكي بسازيد» تا
انتهاي درس

باقيمانده محتواي درس

-

بسازيم و لذت ببريم !

سرگذشت دانه

-

-

درون آشيانهها

من رشد ميكنم

-

6
علوم تجربي دوم ابتدايي

7
8
9
10
11
12
13
14

به تشخيص معلم نيمي از محتواي هريك از اين دو درس به شكل حضوري و نيم ديگر به
صورت غيرحضوري و با تكيه بر مفاهيم اصلي درس آموزش داده شود.
-

از گذشته تا آينده (نان)

37
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پايه

38

علوم تجربي سوم ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

1

زنگ علوم

-

2

خوراكي ها
(فعاليت صفحه  18در منزل و با كمك و
نظارت والدين انجام شود).

-

3

از «  مواد هميشه به يك حالت باقي
نميمانند» تا انتهاي درس

باقيمانده محتواي درس

4

اندازهگيري مواد

-

5

از ابتداي درس تا ابتداي «  فعاليت درباره
راههاي عملي صرفه جويي در مصرف آب»

باقيمانده محتواي درس

6

از ابتداي درس تا پايان
«گفتوگو درباره دليل آلوده شدن آب چاهها»

باقيمانده محتواي درس

7

نور و مشاهده اجسام

-

8

-

جستجو كنيم و بسازيم

9

نيرو همه جا ()1

-

10

از ابتداي درس تا مبحث «اگر نيرو كافي نباشد»

باقيمانده محتواي درس

11

-

بكاريد و ببينيد

12

از ابتداي درس تا مبحث «غواصي در آب»،
مبحث «ماهيها» تا پايان «جمعآوري اطالعات»،
مبحث «مهدكودك آبي» (به جز مشاهده بچه
قورباغهها)تا«شگفتيهايآفرينش»

باقيمانده محتواي درس

13

از مبحث «از فراز آسمان» تا پايان «جمع
آوري اطالعات» ،و از مبحث «دانشمندان
جانوراني مانند گوسفند و ...در گروه پستانداران
طبقه بندي مي كنند» تا پايان درس

باقيمانده محتواي درس

14

-

از گذشته تا آينده (نگهداري مواد غذايي)
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علوم تجربي چهارم ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

1

زنگ علوم

-

2

مخلوط ها در زندگي

-

3

از مبحث «انرژي شكلهاي گوناگوني دارد»
تا «مبحث انرژي نوراني»

باقيمانده محتواي درس

4

از مبحث «باتريها» تا «سهم شما در
حفاظت از منابع انرژي چيست؟»

باقيمانده محتواي درس

5

گرما و ماده

-

6

از مبحث «سنگهاي آذرين» تا «از سنگها
چه استفادههايي مي شود؟»

باقيمانده محتواي درس

7

از مبحث «قطبهاي آهنربای چه نام دارند؟»
تا «  سهم شما در بازیافت زباله چیست؟»

باقيمانده محتواي درس

8

از ابتداي درس تا مبحث «از كهكشان تا زمين» و از
«فكر كنيد ص »72تا مبحث «سال خورشيدي»

باقيمانده محتواي درس

9

از ابتداي درس تا «  گفتوگو درباره
شباهتهاي سلول»

باقيمانده محتواي درس

10

از مبحث «  آیا ضربان قلب شما تغییر می کند»
تا « سهم شما در حفظ بدن چیست؟»
«تصفيه خون»

باقيمانده محتواي درس

11

از ابتداي درس تا مبحث «  حشرات»

باقيمانده محتواي درس

12

-

گوناگوني گياهان

13

زيستگاه

-
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شماره
درس

محتواي حضوري

محتواي غير حضوري

1

زنگ علوم

-

2

از «فكر كنيد» ابتداي درس تا ابتداي
فعاليت «چگونه ميتوانيم نوشابه گازدار
تهيه كنيم؟»

باقيمانده محتواي درس

3

از آزمايش كنيد «درست كردن رنگين
كمان» تا ابتداي مبحث «ذره بين نور را
جمع مي كند» و كاوشگري انتهاي درس

باقيمانده محتواي درس

4

از مبحث «مانند زمين شناسان» تا ابتداي
مبحث «گفتگو درباره مراحل تشكيل
فسيل»

5

از ابتداي درس تا ابتداي مبحث «اسكلت»

باقيمانده محتواي درس

6

چه خبر()1

-

7

-

چه خبر ()2

8

از «كاوشگري صفحه »66
تا ابتداي مبحث «كاربرد اهرمها»

باقيمانده محتواي درس

9

از «كاوشگري درباره سطح شيبدار» تا
ابتداي مبحث «چرخ و محور»

باقيمانده محتواي درس

10

فعاليت «مقايسه خاك رس ،خاك باغچه و
ماسه و نتيجهگيري آن» ،از ابتداي جمله
« :وقتي باقيمانده گياهان درون خاك قرار
مي گيرد  »....تا «جمع آوري اطالعات
درباره فرسايش خاك»

باقيمانده محتواي درس

11

-

بكاريد و بخوريد

12

مبحث «از ريشه تا ساقه» تا انتهاي درس

باقيمانده محتواي درس

40

علوم تجربي پنجم ابتدايي

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه

علوم تجربي ششم ابتدايي

شماره
درس

محتواي حضوري
(صفحه ها)

محتواي غير حضوري
(صفحه ها)

1

زنگ علوم

-

2

از آزمايش كنيد «تبديل درخت به كاغذ»
تا آخر درس

باقيمانده محتواي درس

3

از «  فلزها» تا آخر درس

باقيمانده محتواي درس

4

-

سفر به اعماق زمین

5

از كاوشگري «چوب تر و چوب خشک» تا
آخر فعاليت «ساخت آتشفشان» صفحه 36

باقيمانده محتواي درس

6

از مبحث «  اثر نيرو» تا پایان «  علم و زندگي»
صفحه  44و كاوشگري صفحه 46

باقيمانده محتواي درس

7

از فكر كنيد صفحه  49تا آزمايش كنيد صفحه
 52از آزمایش کنید صفحه  54تا فکر کنید
صفحه  56و از صفحه  58تا آخر درس

باقيمانده محتواي درس

8

كاوشگري صفحه 64

باقيمانده محتواي درس

9

از كاوشگري صفحه  68تا مبحث انرژی
دائماً از شکلی به شکل دیگر تبدیل
میشود» و مبحث «  اندازهگیری انرژی»

باقيمانده محتواي درس

10

از مبحث «  كار با ميكروسكوپ» تا هشدار
همان صفحه ،از «  مشاهده ،یاخته گیاهی و
جانوری» تا آخر درس

باقيمانده محتواي درس

11

شگقتی های برگ

-

12

-

جنگل برای کیست؟

13

از مبحث «فردي به فرد ديگر» تا «وقتي
ميكروبها پيروز ميشوند»

باقيمانده محتواي درس

14

-

از گذشته تا آینده

41

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

محتوای آموزش مطالعات اجتماعی

42

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

44

مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

1

من به دنیا آمدم

ـــ

2

ـــ

من بزرگتر شدهام

3

ـــ

آیا ما مثل هم هستیم؟

4

ـــ

اعضای خانواده

5

ـــ

خانوادهام را دوست دارم

6

ـــ

تغییر در خانواده

7

ـــ

از بزرگترها قدردانی کنیم

8

چرا با هم همکاری می کنیم؟

ـــ

9

ـــ

مقررات خانۀ ما

10

نیازهای خانواده چگونه تأمین میشود؟

ـــ

11

منابع

ـــ

12

ـــ

درست مصرف کنیم

13

بازیافت

ـــ

14

ـــ

خانهام را دوست دارم

15

ـــ

خانهها با هم تفاوت دارند

16

خانۀ شما چه شکلی است؟

ـــ

17

از خانه محافظت کنیم

ـــ

18

مدرسه دوست داشتنی ما

ـــ

19

مکانهای مدرسه را بشناسیم

ـــ

20

خانۀ شما کجاست

ـــ

21

جهتهای اصلی

ـــ

22

ـــ

پست

23

ایمنی در کوچه و خیابان

ـــ

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

پايه شماره درس
1

همسایۀ ما

ـــ

2

اینجا محلّه ماست

ـــ

3

خرید و فروش در محله

ـــ

4

نقشۀ محلۀ ما

ـــ
زندگی در شهر و روستا

5

مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي

6

جهتهای جغرافیایی

ـــ

7

جغرافیدانان چگونه محیطهای زندگی خود
را مطالعه می کنند؟

ـــ

8

ـــ

نخستين روستاها چگونه بهوجود آمدند؟

9

ـــ

نخستین شهرها چگونه بهوجود آمدند؟

10

ـــ

مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟

11

ـــ

سفری به شهر باستانی همدان

12

ـــ

سفری به تخت جمشید ()1

13

ـــ

سفری به تخت جمشید ()2

14

سفری به کرمانشاه

ـــ

15

کوهها و دشتهای زیبا

ـــ

16

آبوهوا

ـــ

17

نواحی آبوهوایی ایران

ـــ

18

ـــ

پوشش گياهي و زندگي جانوري در ايران

19

ـــ

از محيطزيست مراقبت كنيم

20

نشانههای ملی ایران

ـــ

21

ـــ

تقویم

22

روزهای مهم

ـــ

45

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

46

مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

1

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

ـــ

2

ـــ

احساسات ما

3

همدلی با دیگران

ـــ

4

من عضو گروه هستم

ـــ

5

جمعیت ایران

ـــ

6

ـــ

منابع آب ایران

7

ـــ

مهم ایران
نواحی صنعتی ّ

8

ـــ

راهها و حمل و نقل 1

9

ـــ

راهها و حمل و نقل 2

10

کشور ما چگونه اداره میشود؟

ـــ

11

ـــ

کشورهای همسایه ()1

12

ـــ

کشورهای همسایه ()2

13

حرکتهای زمین

ـــ

14

زندگی در نواحی مختلف

ـــ

15

ـــ

بازگشت از سفر حج

16

مدینه شهر پیامبر (ص)

ـــ

17

سفر به کربال ()1

ـــ

18

ـــ

سفر به کربال 2

19

ايرانيان مسلمان حكومت تشكيل ميدهند

ـــ

20

وزیران کاردان ،شهرهای آباد

ـــ

21

ـــ

کشورگشایان بیرحم

22

بازسازی ویرانهها

ـــ

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه شماره درس

مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي

محتوای حضوري

محتوای غير حضوري

1

دوستی

ـــ

2

آداب دوستی

ـــ

3

تصمیمگیری چیست؟

ـــ

4

چگونه تصمیم بگیریم؟

ـــ

5

عوامل مؤثر در کشاورزی

ـــ

6

محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف

ـــ

7

ـــ

طالی سیاه

8

انرژی را بهتر مصرف کنیم

ـــ

9

ـــ

پیشرفتهای علمی مسلمانان

10

ـــ

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در
دورۀ اسالمی شد؟

11

اصفهان نصف جهان

ـــ

12

ـــ

چرا فرهنگ و هنر در دورۀ صفویه شکوفا شد؟

13

برنامۀ روزانه متعادل

ـــ

14

برنامهریزی برای اوقات فراغت

ـــ

15

ـــ

انواع لباس

16

ـــ

لباس از تولید به مصرف

17

ـــ

ویژگیهای دریاهای ایران

18

ـــ

دریا نعمت خداوندی

19

همسایگان ما

ـــ

20

مطالعه موردی

ـــ

21

استعمار چیست؟

ـــ

22

مبارزۀ مردم ایران با استعمار

ـــ

23

خرمشهر در چنگال دشمن

ـــ

24

خرمشهر در دامان میهن

ـــ

47

محتوای آموزش ریاضی

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

دوره

ریاضی دوره اول ابتدایی

ردیف

محتوای حضوری

محتوای غیرحضوری

1

فعالیت

ـ

2

کار در کالس (به انتخاب معلم)

کار در کالس (به انتخاب معلم)

3

تمرین

ـ

4

-

فرهنگ نوشتن

5

تمرين (به انتخاب معلم)

تمرين (به انتخاب معلم)

-

معما و سرگرمي

-

قرهنگ خواندن

6

مرور فصل

7

دوره

ریاضی دوره دوم ابتدایی

ردیف

محتوای حضوری

محتوای غیرحضوری

1

فعالیت

ـ

2

ـ

کار در کالس

3

تمرین

ـ

4

ـ

فرهنگ نوشتن

5

تمرين (به انتخاب معلم)

تمرين (به انتخاب معلم)

ـ

معما و سرگرمی

ـ

قرهنگ خواندن

6
7

مرور فصل

49

محتوای آموزش تربیت بدنی

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه شماره درس

تربیت بدنی اول ابتدايي

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

راه رفتن

ـــ

2

دويدن

ـــ

3

شناخت مفاهيم

ـــ

4

به پهلو دويدن

ـــ

5

پرتاب كردن

ـــ

6

چرخيدن و پيچيدن

ـــ

7

تركيب راه رفتن ،دويدن و به پهلو دويدن

ـــ

8

ـــ

استقامت عضالني

9

ـــ

قدرت عضالني

10

ـــ

تعادل

11

ـــ

انعطافپذيري

12

ـــ

استقامت قلبي تنفسي

13

ـــ

حركات پايه و وضعيت بدن

14

ـــ

بهداشت و تغذيه

15

ـــ

آشنايي با رشتههاي ورزشي

16

ـــ

ايمني در ورزش

51

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

تربیت بدنی دوم ابتدايي

52

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

به پهلو دويدن

ـــ

2

پريدن

ـــ

3

پرتاب كردن

ـــ

4

دريافت كردن

ـــ

5

خم و راست شدن

ـــ

6

جهت يابي

ـــ

7

مفاهيم و حركت

ـــ

8

حركات تركيبي

ـــ

9

ـــ

استقامت عضالني

10

ـــ

قدرت عضالني

11

ـــ

چابكي

12

ـــ

انعطافپذيري

13

ـــ

استقامت قلبي تنفسي

14

ـــ

حركات پايه و وضعيت بدن

15

ـــ

بهداشت و تغذيه

16

ـــ

آشنايي با رشتههاي ورزشي

17

ـــ

ايمني در ورزش

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه شماره درس

تربیت بدنی سوم ابتدايي

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

شناخت مفاهيم از حركت

ـــ

2

لي لي كردن

ـــ

3

ضربه زدن

ـــ

4

هل دادن و تاب خوردن

ـــ

5

شيرين كاريها

ـــ

6

حركات پايه و وضعيت بدن

ـــ

7

حركات تركيبي

ـــ

8

ـــ

استقامت عضالني

9

ـــ

قدرت عضالني

10

ـــ

سرعت عكسالعمل

11

ـــ

انعطافپذيري

12

ـــ

استقامت قلبي تنفسي

13

ـــ

هماهنگي ـ چابكي

14

ـــ

حركات پايه و وضعيت بدن

15

ـــ

بهداشت و تغذيه

16

ـــ

آشنايي با رشتههاي ورزشي

17

ـــ

ايمني در ورزش

53

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

تربیت بدنی چهارم ابتدايي

54

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

مقدمات بازی والیبال

ـــ

2

مقدمات بازی فوتبال

ـــ

3

مقدمات بازی تنیس روی میز

ـــ

4

مهارتهای مقدماتی ژیمناستیک

ـــ

5

مهارتهای مقدماتی طنابزنی

ـــ

6

مهارتهای مقدماتی دو و میدانی

ـــ

7

ـــ

استقامت عضالنی

8

ـــ

قدرت عضالنی

9

ـــ

سرعت

10

ـــ

انعطافپذیری

11

ـــ

استقامت قلبی تنفسی

12

ـــ

حرکات پایه و وضعیت بدنی

13

ـــ

اهداف تربیتبدنی

14

ـــ

بهداشت و تغذیه

15

ـــ

آشنایی با وسایل رشتههای ورزشی

16

ـــ

ایمنی در ورزش

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه شماره درس

تربیت بدنی پنجم ابتدايي

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

مقدمات بازی بسکتبال

ـــ

2

مقدمات بازی هندبال

ـــ

3

مقدمات بازی بدمینتون

ـــ

4

مهارتهای مقدماتی طنابزنی

ـــ

5

مهارتهای مقدماتی دومیدانی

ـــ

6

ـــ

استقامت عضالنی

7

ـــ

قدرت عضالنی

8

ـــ

سرعت عکسالعمل

9

ـــ

انعطافپذیری

10

ـــ

استقامت قلبی تنفسی

11

ـــ

آمادگی جسمانی

12

ـــ

اهداف تربیتبدنی

13

ـــ

بهداشت و تغذیه

14

ـــ

شناخت رشتههای ورزشی

15

ـــ

ایمنی در ورزش

55

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

تربیت بدنی  ششم ابتدايي

56

فعالیت حضوري

فعالیت غير حضوري

1

مهارتهای دو و میدانی

ـــ

2

مقدمات بازی فوتبال

ـــ

3

مقدمات بازی والیبال (در خانه)

ـــ

4

مقدمات بازی هنبال

ـــ

5

مقدمات بازی بسکتبال

ـــ

6

مهارتهای طنابزنی

ـــ

7

ـــ

استقامت عضالنی

8

ـــ

قدرت عضالنی

9

ـــ

چابکی

10

ـــ

انعطافپذیری

11

ـــ

تعادل

12

ـــ

هماهنگی

13

ـــ

استقامت قلبی تنفسی

14

ـــ

فعالیت جسمانی و ضرورت آن

15

ـــ

بهداشت

16

ـــ

تغذیه

17

ـــ

آسیبهای جسمانی در ورزش

18

ـــ

انواع حرمت در اندامهای مختلف

محتوای آموزش هنر

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پایه
هنر دوره ابتدایی

58

ردیف

محتوای حضوری

محتوای غیرحضوری

1

ـــ

ارتباط با طبیعت

2

ـــ

نقاشی

3

کاردستی

ـــ

4

ـــ

تربیت شنوایی

5

قصه

ـــ

6

نمایش

ـــ

محتوای آموزش كار و فناوری

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پایه

كارو فناوری ششم ابتدایی

60

ردیف

محتوای حضوری

محتوای غیرحضوری

1

آشنایی با رایانه

ـــ

2

کار با رایانه

ـــ

3

نقاشی با رایانه

ـــ

4

تایپ در رایانه

ـــ

5

نوشتن با رایانه

ـــ

6

ـــ

هنرهای دستی

7

ـــ

کار با چوب و فلز

8

ـــ

الگوریتم و روند نما

9

ـــ

تهیه غذا (ساالد)

10

ـــ

پروژههای انتخابی

محتوای آموزش تفكر و پژوهش

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

مقدمه

62

اهداف ،محتوا و ساختار کتاب تفکر و پژوهش تفاوتهایی اساسی با بسیاری از دیگر کتابهای درسی
دارد .در این کتاب ،آموزش و انتقال معلومات ،مفاهیم و اطالعات هدف نیست ،بلکه قرار گرفتن دانشآموز
در موقعیتی که او را به اندیشهورزی سوق دهد ،هدف اساسی است .این هدف ،نه تنها نوع محتوای
خاصی را میطلبد ،بلکه تنها با نوعی روش آموزش گفتوگویی و بهصورت رودررو امکانپذیر است .به
همین خاطر ،اهداف و محتوای این کتاب به هیچوجه به واسطۀ تدریسهای یک سویه از جانب معلم
محقق نخواهند شد و تمرکز اصلی در محتوا (حتی در شرایط نیمهحضوری) ،بر جلسات و فرصتهای
حضوری است که دانشآموزان با یکدیگر و با معلم ،امکان گفتوگوی رودررو دارند.

1ـ محتوا
در وضعیت عادی ،برای درس تفکر و پژوهش هر هفته یک جلسه در نظر گرفته شده و در طول سال
تحصیلی 28 ،جلسه فعالیت پیشبینی شده است .از این تعداد جلسات 18 ،جلسه به  15درس تجویزی
(الزامی) اختصاص دارد (زیرا برخی از دروس این بخش ،به بیش از یک جلسه برای اجرا نیاز دارند)4 ،
جلسه به  4درس نیمهتجویزی (انتخابی) اختصاص دارد (که معلم باید از میان  11درس پیشنهادی ،با
نظر به موقعیت و شرایط دانشآموزان 4 ،درس را گزینش و اجرا نماید) 3 ،جلسه به  3درس غیرتجویزی
(اختیاری) اختصاص دارد (که معلم میتواند متناسب با نیازهای کالس ،به طراحی فعالیت بپردازد)
و  3جلسه نیز به ارزیابی اختصاص دارد .همچنین ،محتوای این کتاب از دو محور کلی تشکیل شده:
«پرورش تفکر» و «پژوهشگری».
در شرایط کرونا در مناطق /وضعیت زرد ،با توجه به برقراری کالسها با نیمی از ظرفیت ،این درس
برای هر گروه از دانشآموزان به صورت «یک هفته در میان یک جلسه» برگزار خواهد شد و پیشبینی
میشود در شرایط مطلوب 12 ،تا  14جلسه درسی به صورت «حضوری» برگزار شود .حال با توجه به
این حجم جلسات و با نظر به دو محور کلی محتوای کتاب ،محتوای این درس در مناطق /وضعیت زرد
در دو بخش حضوری و غیرحضوری بدین صورت پیشنهاد میشود:
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محتوای بخش «حضوری»
محور

تعداد جلسات

عنوان درس
1

واژههای تصادفی

پرورش تفکر

 1جلسه

2

 3درس از «دروس پرورش تفکر» به انتخاب معلم

پرورش تفکر

 3جلسه

3

روش گردآوری اطالعات

پژوهشگری

 1جلسه

4

طرح سؤال پژوهش

پژوهشگری

 1جلسه

5

یکی از دو درس «مردمپسندها» یا «زیر ذرهبین» به انتخاب معلم

پژوهشگری

 1جلسه

6

ارائهی یافتههای پژوهش

پژوهشگری

 1جلسه

7

 4تا  6درس از «دروس پرورش تفکر» به انتخاب معلم

پرورش تفکر

 4تا  6جلسه

توضیحات محتوای بخش حضوری:
 1مناسب است محتوا بر اساس همان ترتیبی که در جدول فوق آمده ،ارائه شود .زیرا:
 /1الف) درس «واژههای تصادفی» به عنوان مقدمهای برای آشنایی با پرورش تفکر و دروس آن است و
الزم است در ابتدا بیاید؛
 /1ب) بهتر است بالفاصله و از ابتدای سال ،به دروس مربوط به «پژوهشگری» پرداخته نشود.
 /1ج) هرچند دروس محور «پرورش تفکر» توالی و به هم پیوستگی ندارند ،لکن دروس مربوط به محور
«پژوهشگری» (ردیفهای  3تا  )6دارای توالی و ترتیب خاص هستند و مناسب است ترتیب آنها حفظ شود.
 2دروس پرورش تفکر که بر اساس ردیفهای  2و  ،7معلم باید از بین آنها 7 ،تا  9درس را انتخاب نماید،
عبارتاند از« :دیدنیهای سرزمین من»« ،نارنجیپوش امانتدار»« ،بوی خوش مدینه»« ،آقکند»« ،ماه
بود و روباه»« ،مارگیر و اژدها»« ،لیلی حوضک»« ،پیوستگی»« ،یک اتفاق عجیب»« ،آخر خط»« ،ما کجا
هستیم؟»« ،تپۀ کوچک»« ،میمونهای گرانبها»« ،شکلی دیگر»« ،خرسی که میخواست خرس بماند»،
«پرواز کن پرواز!»« ،من عاقبت از این پل خواهم گذشت» و «کیمیاگر».
آنچه در این بخش مهم است این است که معلم بتواند با در نظر داشتن مالک هایی ،درسهایی را برگزیند
که دانشآموزان در آنها میتوانند تجارب بهتری در فکرپروری داشته باشند .بعضی از مالک ها میتوانند
شامل این موارد باشند:
 /2الف) دروسی که معلم برای ارائه آنها آمادگی یا سابقه و تجربه بیشتر دارد.
 /2ب) دروسی که به نظر معلم ،بیشتر مورد استقبال دانشآموزان خواهد بود.
 /2ج) دروس متناسب با امکانات مدرسه
 /2د) دروسی که پرداختن به آنها به صورت غیرحضوری (به هر دلیل) دشوار یا غیرممکن است (همانند
درس «یک اتفاق عجیب»)

63

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

محتوای بخش «غیرحضوری»
وضعیت محتوا در بخش غیرحضوری این درس بر اساس دو محور کلی کتاب بدین صورت خواهد بود:
محور
پژوهشگری
پرورش تفکر
64

عنوان درس
از کجا بدانم؟
ارائه یافتههای پژوهش
 5تا  7درس از دروس انتخابی پرورش تفکر (مذکور در بند  2از «توضیحات محتوای
بخش حضوری») که در بخش حضوری ارائه نشده است.

توضیحات محتوای بخش غیرحضوری:
 1درس «از کجا بدانم؟» به مهارت گردآوری اطالعات از منابع انتشار یافته چاپی و الکترونیکی
میپردازد و این قابلیت را دارد که به صورت غیرحضوری نیز اجرا شود.
 2درس «ارائه یافتههای پژوهش» در صورتی در بخش غیرحضوری ارائه میشود که برخی دانشآموزان،
یافتههای خود را به صورت مکتوب ارائه کنند .در این وضعیت ،معلم پس از دریافت گزارش پژوهشی،
در ضمن بازخوردهایی به آنها کمک خواهد کرد که گزارش خود را بهبود بخشند.
 3دروس پرورش تفکر نیازمند فراهم بودن شرایطی برای گفتوگوی زنده و رودرروی دانشآموزان با
یکدیگر و با معلم درباره داستان ،فیلم یا فعالیت محوری در هر درس هستند .به همین خاطر ،درسهای
محور «پرورش تفکر» در بخش غیرحضوری در دو صورت امکان اجرا خواهد داشت:
تعاملی آنالین بتوانند کالس را به صورت مجازی برگزار کنند.
ـ معلم و دانشآموزان بر بستر یک نرمافزار
ِ
ـ والدین این آمادگی و صالحیت را داشته باشند که با توجیه شدن از سوی معلم ،به اجرای ـ هرچند
محدودـ فعالیتهای درسی و فراهم کردن فرصت و فضایی برای گفتوگوی فکرپرورانه درباره داستان
یا فیلم یا فعالیت درس بپردازند.
در صورت فراهم نشدن این شرایط ،این بخش از آموزش غیرحضوری امکان تحقق نخواهد داشت.

ب )محتوای آموزشی دروس ابتدایی در
وضعیت قرمز (غیرحضوری)

1

محتوای آموزش درس قرآن

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

دوره

قرآن دوره اول ابتدايي

68

رديف

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

روخواني

-

2

-

قرائت سوره

3

پيام قرآني درس

-

4

آموزش قرائت نماز

-

5

يادآوري

-

6

قواعد خواندن

-

7

-

حفظ پيام و سوره

8

-

داستان قرآني درس

9

-

شعر درس

10

-

قرآن در تابستان

١١

-

انس با قرآن در خانه

برنامة درسی
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دوره

قرآن دوره دوم ابتدايي

رديف

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

روان خواني

-

2

-

قرائت آيات درس

3

-

حفظ پيام و سوره

4

قواعد خواندن

-

5

پيام قرآني درس

-

6

-

داستان قرآني درس

7

-

شعر درس

8

-

يك نكته از هزاران

9

-

قطره اما دريا

10

كار در كالس

-

11

-

خواندن از روي قرآن كامل

12

يادآوري

-

13

-

قرآن در تابستان

١٤

-

انس با قرآن در خانه

69

محتوای آموزش هدیههای آسمان
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پايه شماره درس

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

هديههاي آسمان دوم ابتدايي

1

هديههاي خدا

2

ــ

پرندگان چه ميگويند؟

3

خاطرهي ماه

ــ

4

مهربانتر از مادر

ــ

5

ميخواهم وضو بگيرم

ــ

6

پيامبران خدا

ــ

7

مهمان كوچك

ــ

8

ــ

جشن ميالد

9

اهل بيت پيامبر

ــ

10

خانواده مهربان

ــ

11

نماز بخوانيم (به همراه انجام فعالیت صفحه  ٨٣کتاب)

ــ

12

پدر مهربان

ــ

13

بهترين دوست

ــ

14

دعاي باران

ــ

15

ــ

بچهها سالم!

16

ــ

طبيعت زيبا

17

ــ

وقت نماز

18

راه خوشبختي

ــ

19

ــ

جشن بزرگ

20

ــ

در كنار سفره

71

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پایه شماره درس

72

هدیههای آسمان سوم ابتدایی

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

آستينهاي خالي

ــ

2

ــ

غروب يك روز بهاري

3

هميشه با من

ــ

4

در كاخ نمرود

ــ

5

ــ

روز دهم

6

بانوي قهرمان

ــ

7

بوي بهشت

ــ

8

ــ

جشن تكليف

9

گفتوگو با خدا (به همراه انجام دو فعالیت صفحه  57کتاب)

ــ

10

ماه مهماني خدا

ــ

11

ــ

عيد مسلمانان

12

ــ

سخن آسماني

13

انتخاب پروانه

ــ

14

ام ابيها

ــ

15

همسفر ناشناس

ــ

16

داناترين مردم

ــ

17

خواب شيرين

ــ

18

ــ

آينه سخنگو

19

گندم از گندم برويد

ــ

20

ــ

باغ هميشه بهار
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پايه شماره درس

هديههاي آسمان چهارم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

دانهاي كه نميخواست برويد!

ــ

2

كودكي بر آب

ــ

3

ما به مسجد ميرويم

ــ

4

يك نماز و ده ركوع!

ــ

5

ــ

سخني كه سه بار تكرار شد!

6

حرمي با دو گنبد

ــ

7

نماز در كوهستان

ــ

8

ديدار دوست

ــ

9

كودك شجاع

ــ

10

ــ

روشنترين شب

11

موضوع «دوست» (به همراه فعالیت کامل کنید درصفحه
١١٢؛ وظایف ما در مقابل دوستان که معلم بهعنوان درست
لحاظ میشود)

ــ

12

ــ

روزي براي تمام بچهها

13

خاله نرگس

ــ

14

اولين بانوي مسلمان

ــ

15

ــ

يك ماجراي زيبا

16

اسب طاليي

ــ

17

ــ

آقاي بهاري ،خانم بهاري

18

چشمان هميشه باز

ــ

19

ــ

خدا جون از تو ممنونم

73

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
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پايه شماره درس

74

هديههاي آسمان پنجم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

ــ

دستهگلي از آسمان

2

تنها او

ــ

3

ــ

موضوع «حضرت مريم سالم اهلل عليها»

4

از نوزاد بپرسيد!

ــ

5

گل صد برگ

ــ

6

مال مردم

ــ

7

ــ

رنگين كمان جمعه

8

دو نامه

ــ

9

يك جهان جشن!

ــ

10

در ساحل دجله

ــ

11

سرو سربلند سامرا

ــ

12

خورشيد پشت ابر

ــ

13

كوچكهاي بزرگ
(همراه با اشاره کوتاه به شیوه غسل که تصاویر آن
در صفحه  ٥٤آمده است ،ذیل فعالیت تدبر کنیم)

ــ

14

بزرگمرد تاريخ

ــ

15

ــ

بهمن هميشه بهار

16

روزنامههاي ديواري

ــ

17

ــ

اينها و آنها

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه شماره درس

هديههاي آسمان ششم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

يكتا

ــ

2

بهترين راهنمايان

ــ

3

سرور آزادگان

ــ

4

باغ سري

ــ

5

شتربان با ايمان

ــ

6

سيماي خوبان

ــ

7

ــ

دست در دست دوست

8

دوران غيبت

ــ

9

جهان ديگر (به همراه بخش «من معتقدم» بهعنوان
جمعبندی از اصول عقائد)

ــ

10

ــ

آداب زندگي

11

ــ

راه تندرستي

12

سفرهاي بابركت

ــ

13

ــ

عيد مسلمانان

14

راز موفقيت

ــ

15

حماسه آفرينان جاودان

ــ

16

ــ

زيارت

17

دانش آموز نمونه

ــ

75

محتوای آموزش فارسی

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه

كتاب

فارسي

78

ا ّول ابتدايي
نگارش

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعۀ آزاد

تصوير بزرگ

ــ

تصويرك ها

ــ

متن

ــ

ببين و بگو

ــ

گوش كن و بگو

ــ

به دوستانت بگو

ــ

بگرد و پيدا كن

ــ

كتاب خواني

ــ

نمايش

ــ

بازي

ــ

باهم بخوانيم

ــ

دست ورزي

ــ

كامل كردن

ــ

بنويس

ــ

صداشناسي

ــ

نشانه شناسي

ــ

كلمه سازي

ــ

جمله سازي

ــ

تصوير نويسي

ــ

امال

ــ

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه

كتاب

دوم ابتدايي

فارسي

نگارش

محتواي غير حضوري

محتواي مطالعۀ آزاد

متن

ــ

نگاه كن و بگو

ــ

درست و نادرست

ــ

واژه سازي

ــ

ــ

گوش كن و بگو

بياموز و بگو

ــ

ــ

پيدا كن و بگو

حكايت

ــ

ــ

درس آزاد

ــ

بازی ،بازی ،بازی

ــ

كتابخواني

ــ

بازي و نمايش

بخوان و حفظ كن

ــ

بخوان و بينديش

ــ

درک و دریافت

ــ

کتاب نگارش تمرین و تکرار مطالب آموزشی کتاب فارسی را در هر درس در  ٥صفحه ارائه
می کند .تمرین و تکرارها در کتاب نگارش بنا به تشخیص معلم در بخش غیرحضوری و
مطالعه آزاد تقسیم شود.
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آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه

كتاب

80

فارسي
سوم ابتدايي
نگارش

محتواي غير حضوري

محتواي مطالعۀ آزاد

متن

ــ

درست و نادرست

ــ

درك مطلب

ــ

واژه آموزي

ــ

نگاه كن و بگو

ــ

بياموز و بگو

ــ

صندلي صميميت

ــ

گوش كن و بگو

ــ

نمايش

ــ

ــ

درس آزاد

حكايت

ــ

َمثَل

ــ

بخوان و حفظ كن

ــ

بخوان و بينديش

ــ

درک و دریافت

ــ

امال و واژه آموزي

امال و واژه آموزي

امال و بیاموز و بگو

امال و بیاموز و بگو

هنر و سرگرمي

هنر و سرگرمي

نگارش

ــ

فعالیتهای تکمیلی

فعالیتهای تکمیلی

توجه  :پرسشهای تمرین و تکرار در کتاب نگارش بنا به تشخیص معلم در بخش غیرحضوری و مطالعه آزاد تقسیم شود.

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه

كتاب

فارسي

چهارم ابتدايي
نگارش

محتواي غير حضوري

محتواي مطالعۀ آزاد

متن

ــ

درست و نادرست

ــ

درك مطلب

ــ

واژه آموزي

ــ

صندلي صميميت

ــ

گوش كن و بگو

ــ

ــ

درس آزاد (فصل فرهنگ بومی)

دانش زباني

ــ

ــ

نمايش

حكايت

ــ

َمثَل

ــ

بخوان و حفظ كن

ــ

بخوان و بينديش

ــ

درک و دریافت

ــ

روانخوانی

ــ

امال و دانش زبانی

امال و دانش زبانی

امال و واژه آموزي

امال و واژه آموزي

امال

امال

هنر و سرگرمي

هنر و سرگرمي

درك متن

ــ

نگارش

ــ

توجه  :پرسشهای تمرین و تکرار در بخش امال و دانش زبانی ،امال و واژهآموزی و امال در کتاب نگارش بنا به تشخیص
معلم در بخش غیرحضوری و مطالعه آزاد تقسیم شود.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه

كتاب

82

فارسي
پنجم ابتدايي
نگارش

محتواي غير حضوري

مطالعۀ آزاد

متن

ــ

درست و نادرست

ــ

درك مطلب

ــ

واژه آموزي

ــ

تصویرخوانی و صندلي صميميت

ــ

ــ

شعرخوانی و صندلي صميميت

گوش كن و بگو

ــ

دانش زباني

ــ

ــ

نمايش

ــ

درس آزاد

حكايت

ــ

بخوان و حفظ كن

ــ

خوانش و فهم

ــ

بخوان و بينديش

ــ

درک و دریافت

ــ

امال و دانش زبانی

امال و دانش زبانی

امال و واژه آموزي

امال و واژه آموزي

درك متن

ــ

نگارش

ــ

هنر و سرگرمی و جمعبندی آموختهها

هنر و سرگرمی و جمعبندی آموختهها

توجه  :پرسشهای تمرین و تکرار در کتاب نگارش بنا به تشخیص معلم در بخش غیرحضوری و مطالعه آزاد تقسیم شود.

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

پايه

كتاب

فارسي
ششم ابتدايي
نگارش

محتواي غير حضوري

محتوای مطالعۀ آزاد

متن

ــ

درك مطلب

ــ

واژه آموزي

ــ

دانش ادبي

ــ

دانش زبانی

ــ

گوش كن و بگو

ــ

درک و دریافت

ــ

کارگاه درس پژوهي

ــ

ــ

نمايش

ــ

درس آزاد

حكايت

ــ

بخوان و حفظ كن

ــ

خوانش و فهم

ــ

بخوان و بينديش

ــ

درک و دریافت

ــ

امال و دانش زبانی

امال و دانش زبانی

امال و واژه آموزي

امال و واژه آموزي

نگارش

نگارش

كارگاه نويسندگي

كارگاه نويسندگي

درک متن

ــ

هنر و سرگرمی

هنر و سرگرمی

توجه  :پرسشهای تمرین و تکرار در کتاب نگارش بنا به تشخیص معلم در بخش غیرحضوری و مطالعه آزاد تقسیم شود.

83

محتوای آموزش علوم تجربی

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پايه شماره درس

86

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

زنگ علوم

ــ

2

سالم به من نگاه کن!

ــ

3

سالم باش ،شاداب باش
در موضوع بهداشت فردی شیوهنامه پیشگری
از کرونا مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ــ

علوم تجربی اول ابتدايي

4

«بعضی از جانوران برای ما مفید هستند».
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد «بعضی از جانوران برای ما مشکالتی به وجود
می آورند».

5

از ابتدای جمله «گیاهان برای ما و… بکوشیم».
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تا آخر همان صفحه

6

از «بازی زیر آب یا روی آب یادتان هست؟» تا
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
پایان همان صفحه

7

از ابتدای جمله »در بعضی کارخانه ها از سنگ،
مواد گوناگون درست می کنند ».تا آخر همان
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
صفحه و «مبحث سنگ ها پس از تغییر چه
می شوند؟» تا اخر درس

8
9
10

چه می خواهم بسازم؟

ــ

از «آزمایش کنید آب از کدام خاک زودتر عبور
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
می کند؟» تا آخر همان صفحه
در اطراف ما هوا وجود دارد

ــ

11

از «کدام لباس مناسب تر است؟» تا آخر همان
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
صفحه

12

از «ایستگاه فکر علی و دوستش… خداحافظی
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
است ».تا آخر همان صفحه

13

از جمله «امروز وقتی با اهنربا بازی می کردم…»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تا آخر همان صفحه»

14

مبحث «بیرون از کالس یک وسیله روشنایی
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
بسازیم».

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

محتواي غیر حضوری

محتواي مطالعه آزاد

پايه شماره درس
1

زنگ علوم

ــ

2

عوای سالم ،آب سالم

ــ

3

مبحث «جانداران به گرما و نور خورشید نیاز
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
دارند»« ،آزمایش کنید» و «ایستگاه فکر»
مبحث «بادهای شدید را طوفان می گویند».
و «انسان از باد استفاده می کند».

علوم تجربی دوم ابتدايي

4

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

5

«کار در کالس «بازی پیام رمز را پیدا کن» تا
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
آخر همان صفحه

6

کار در کالس «بازی پیام رمز را پیدا کن» تا
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
آخر همان صفحه

7

«ایستگاه فکر به نظر شما اگر روزی سوخت ها
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تمام شوند…» تا آخر همان صفحه

8

ــ

بسازیم و لطت ببریم!

9

سرگذشت دانه

ــ

10

مبحث «مشاهده کنید النه سازی مورچه ها» تا
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
ابتدای گفت وگو کنید همان صفحه

11

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد مبحث «اندازه گیری کنید» تا آخر همان صفحه

12

برای جشن آماده شویم

ــ

13

مبحث «دوباره استفاده کنید» و «کار در منزل»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
صفحه بعد

14

مبحث «روش های آسیاب کردن»« ،تهیه خمیر
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
از آرد» و «روش های پخت نان»

87

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
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محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

پايه شماره درس
1

زنگ علوم

ــ

2

خوراکی ها

آخرین فعالیت درس

3

88

از ابتدای مبحث «گفت وگو درباره استفاده های
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
گوناگون از گازها» تا ابتدای «علم و زندگی»

علوم تجربی سوم ابتدايي

4

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

مبحث «ترازو بسازید و اندازه گیری کنید»

5

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

مبحث «ابر چگونه تشکیل می شود؟»

6

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

مبحث «مقایسه درباره خشک شدن چاه ها»

7

نور و مشاهده اجسام

ــ

8

ــ

جست وجو کنیم و بسازیم

9

«بچه ها سرگرم بازی
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد اولین گفت وگوی درس ّ
هستند…» تا آخر همان صفحه

10

نیرو همه جا ٢

ــ

11

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

اولین «فعالیت» درس (کاشت دانه ها)

12

برای جشن آماده شویم

مبحث «شگفت های آفرینش» انتهای درس

13

محتوای درس به جز محتوای مطالعه آزاد

مبحث «مشاهده یک پرنده»

14

از «جمع آوری اطالعات از بزرگ ترها
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد بپرسید…» ابتدای درس تا پایان «گفت گوی
در شهر یا روستای شما…»

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
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پايه شماره درس
1
2

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

زنگ علوم

ــ

از ابتدای درس تا مبحث «مخلوط چیست؟»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد ـ از «سهم شما در استفاده درست از مخلوط ها
چیست؟« تا آخر درس
از فعالیت صفحه  ٢٥تا آخر درس

3

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

4

از «سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تا آخر درس

5

گرما و ماده

ــ

علوم تجربی چهارم ابتدايي

6

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد از سنگ ها چه استفاده ای می شود تا آخر درس

7

از ابتدای درس تا مبحث «آیا خاصیت آهنربایی
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
در همه جای آهنربا یکسان است؟»

8

از «سهم شما در مراقبت از سیارۀ زمین چیست؟»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تا آخر درس

9

از «سهم شما در حفظ سالمت بدن خود چیست؟»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تا آخر درس

10

فعالیت صفحه ٨٧
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد ـ از مبحث «تصفیه خون» تا «سهم شما در
حفظ سالمت بدن خود چیست؟»

11

از «گروه بزرگ بندپایان» تا «سهم شما در
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
حفظ سالمت بدن خود چیست؟»

12

از ابتدای درس تا «یک گل از چه قسمت هایی
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
تشکیل شده است؟»

13

محتوای درس به جز محتوای مطالعه آزاد

از ابتدای درس تا «زنجیره غذایی»
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محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

پايه شماره درس
1

زنگ علوم

ــ

2

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

«گفت وگو» و «فعالیت» انتهای درس

3

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

آخرین «کاوشگری» درس

4

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

«کاوشگری اثر دست روی گِل»

5

از مبحث «مراقب باش!» تا ابتدای مبحث
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
«مغز و نخاع»

6

مبحث «جمعآوری اطالعات درباره سمعک و
«جمعآوری اطالعات درباره کارهای الزم برای
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
مراقبت از گوش» و مبحث «حفظ سالمت
گوش»
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علوم تجربی پنجم ابتدايي

آخرین «کاوشگری» درس

7

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

8

مبحث «کاربرد اهرمها»« ،گفتوگو» و «فعالیت»
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
انتهای درس

9

«شکل های ب و پ کاربردهای قرقره» و
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
«فعالیت» انتهای درس

10

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد اولین «فعالیت» درس (سنگ ها درون قوطی)

11

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد مبحث «درخت کاری» و «فکر کنید» آخر درس

12

مبحث «از ریشه تا ساقه» تا پایان «فعالیت
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
مشاهده الیهرویی برگ تره»

برنامة درسی
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محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

پايه شماره درس
1

زنگ علوم

ــ

2

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از ابتدای درس تا «مواد طبیعی و مصنوعی»

3

کارخانه کاغذسازی

ــ

علوم تجربی ششم ابتدايي

4

از ابتدای درس تا «امواج لرزهای» ـ از شگفتهای
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
آفرینش تا آخر درس

5

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از جمع آوری اطالعات صفحه  ٣٨تا آخر درس

6

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از ابتدای درس تا مبحث «اثر نیرو»

7

کاوشگری «شکل جشم چه اثری در حرکت
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
جسم دارد»

8

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از ابتدای درس تا کاوشگری صفحه ٦٤

9

سفر انرژی

ــ

10

از «نکته تاریخی» تا «مشاهده یاخته های
محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد
گیاهی و جانوری»

11

شگفتی برگ

ــ

12

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از گفت وگو صفحه  ٩٢تا آخر درس

13

محتوای درس به جر محتوای مطالعه آزاد

از «رفتارهای سالم» تا آخر درس

14

از گذشته تا آینده

ــ
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پايه شماره درس

94

مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

من به دنیا آمدم

ــ

2

ــ

من بزرگتر شدهام

3

آیا ما مثل هم هستیم؟

ــ

4

ــ

اعضای خانواده

5

ــ

خانوادهام را دوست دارم

6

ــ

تغییر در خانواده

7

ــ

8

چرا با هم همکاری می کنیم؟

ــ

9

مقررات خانۀ ما

ــ

10

نیازهای خانواده چگونه تأمین می شود؟

ــ

11

منابع

ــ

12

درست مصرف کنیم

ــ

13

باز یافت

ــ

14

خانهام را دوست دارم

ــ

15

خانهها با هم تفاوت دارند

ــ

16

خانه شما چه شکلی است؟

ــ

17

از خانه محافظت کنیم

ــ

18

مدرسه دوست داشتنی ما

ــ

19

مکانهای مدرسه را بشناسیم

ــ

20

خانۀ شما کجاست

ــ

21

جهتهای اصلی

ــ

22

ــ

پست

23

ایمنی در کوچه و خیابان

ــ

از بزرگترها قدر دانی کنیم
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پايه شماره درس

مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

همسایۀ ما

ــ

2

اینجا محله ما

ــ

3

خرید و فروش در محله

ــ

4

نقشۀ محله ی ما

ــ

5

ــ

زندگی در شهر و روستا

6

جهتهای جغرافیایی

ــ

7

جغرافیدانان چگونه محیطهای زندگی خود
را مطالعه می کنند

ــ

8

ــ

نخستين روستاها چگونه بهوجود آمدند؟

9

ــ

نخستین شهرها چگونه بهوجود آمدند؟

10

ــ

مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟

11

ــ

سفری به شهر باستانی همدان

12

ــ

سفری به تخت جمشید ()١

13

ــ

سفری به تخت جمشید ()٢

14

سفری به شهر باستانی کرمانشاه

ــ

15

کوهها و دشتهای زیبا

ــ

16

آب و هوا

ــ

17

نواحی آب و هوایی ایران

ــ

18

پوشش گياهي و زندگي جانوري در ايران

ــ

19

از محيطزيست مراقبت كنيم

ــ

20

نشانههای ملی ایران

ــ

21

تقویم

ــ

22

روزهای مهم

ــ
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مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

ــ

2

ــ

احساسات ما

3

همدلی با دیگران

ــ

4

من عضو گروه هستم

ــ

5

جمعیت ایران

ــ

6

ــ

منابع آب ایران

7

ــ

نواحی صنعتی مهم ایران

8

ــ

راهها و حمل و نقل ()١

9

ــ

راهها و حمل و نقل ()٢

10

کشور ما چگونه اداره میشود؟

ــ

11

کشورهای همسایه ()١

ــ

12

کشورهای همسایه ()٢

ــ

13

حرکتهای زمین

ــ

14

زندگی در نواحی مختلف

ــ

15

بازگشت از سفر حج

ــ

16

مدینه شهر پیامبر (ص)

ــ

17

سفر به کربال ()١

ــ

18

ــ

سفر به کربال ()٢

19

ــ

ايرانيان مسلمان حكومت تشكيل ميدهند

20

ــ

وزیران کاردان ،شهرهای آباد

21

ــ

کشورگشایان بیرحم

22

ــ

بازسازی ویرانهها
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پايه شماره درس

مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي

محتواي غیرحضوری

محتواي مطالعه آزاد

1

دوستی

ــ

2

آداب دوستی

ــ

3

تصمیمگیری چیست؟

ــ

4

چگونه تصمیم بگیریم؟

ــ

5

عوامل موثر در کشاورزی

ــ

6

محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف

ــ

7

ــ

طالی سیاه

8

انرژی را بهتر مصرف کنیم

ــ

9

ــ

پیشرفتهای علمی مسلمانان

10

ــ

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در
دورۀ اسالمی شد؟

11

اصفهان  :نصف جهان

ــ

12

ــ

چرا فرهنگ و هنر در دورۀ صفویه شکوفا شد؟

13

برنامۀ روزانۀ متعادل

ــ

14

برنامهریزی برای اوقات فراغت

ــ

15

ــ

انواع لباس

16

ــ

لباس از تولید به مصرف

17

ــ

ویژگیهای دریاهای ایران

18

ــ

دریا ،نعمت خداوندی

19

همسایگان ما

ــ

20

مطالعه موردی

ــ

21

استعمار چیست؟

ــ

22

مبارزۀ مردم ایران با استعمار

ــ

23

خرمشهر در چنگال دشمن

ــ

24

خرمشهر در دامان میهن

ــ
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دوره

رياضي اول دوم ابتدايي

رديف

محتواي غير حضوري

محتواي مطالعه آزاد

1

فعاليت

-

2

کار در کالس (به انتخاب معلم)

کار در کالس (به انتخاب
معلم)

3

تمرين

-

فرهنگ نوشتن

تمرين (به انتخاب معلم)

تمرين (به انتخاب معلم)

-

معما و سرگرمي

-

قرهنگ خواندن

4
5
6

مرور فصل

7

دوره

رياضي دوره دوم ابتدايي

رديف

محتواي غير حضوري

محتواي مطالعه آزاد

1

فعاليت

-

2

کار در کالس (به انتخاب معلم)

کار در کالس (به انتخاب
معلم)

3

تمرين

-

4
5
6
7

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

فرهنگ نوشتن

تمرين (به انتخاب معلم)

تمرين (به انتخاب معلم)

-

معما و سرگرمي

-

قرهنگ خواندن
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پايه

تربیت بدنی اول ابتدايي

رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

راه رفتن

ــ

2

ــ

دويدن

3

شناخت مفاهيم

ــ

4

ــ

به پهلو دويدن

5

پرتاب كردن

ــ

6

چرخيدن و پيچيدن

ــ

7

ــ

تركيب راه رفتن ،دويدن و به پهلو دويدن

8

استقامت عضالني

ــ

9

قدرت عضالني

ــ

10

تعادل

ــ

11

انعطاف پذيري

ــ

12

استقامت قلبي تنفسي

ــ

13

حركات پايه و وضعيت بدن

ــ

14

بهداشت و تغذيه

ــ

15

ــ

آشنايي با رشته هاي ورزشي

16

ايمني در ورزش

ــ
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تربیت بدنی دوم ابتدايي
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رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

ــ

به پهلو دويدن

2

ــ

پريدن

3

پرتاب كردن

ــ

4

دريافت كردن

ــ

5

ــ

خم و راست شدن

6

جهت يابي

ــ

7

مفاهيم و حركت

ــ

8

ــ

حركات تركيبي

9

استقامت عضالني

ــ

10

قدرت عضالني

ــ

11

ــ

چابكي

12

انعطاف پذيري

ــ

13

استقامت قلبي تنفسي

ــ

14

حركات پايه و وضعيت بدن

ــ

15

بهداشت و تغذيه

ــ

16

ــ

آشنايي با رشته هاي ورزشي

17

ايمني در ورزش

ــ
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پايه

تربیت بدنی سوم ابتدايي

رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

ــ

شناخت مفاهيم از حركت

2

لي لي كردن

ــ

3

ضربه زدن

ــ

4

ــ

هل دادن و تاب خوردن

5

شيرين كاري ها

ــ

6

ــ

حركات پايه و وضعيت بدن

7

ــ

حركات تركيبي

8

استقامت عضالني

ــ

9

قدرت عضالني

ــ

10

سرعت عكس العمل

ــ

11

انعطاف پذيري

ــ

12

استقامت قلبي تنفسي

ــ

13

ــ

هماهنگي ـ چابكي

14

حركات پايه و وضعيت بدن

ــ

15

بهداشت و تغذيه

ــ

16

ــ

آشنايي با رشته هاي ورزشي

17

ايمني در ورزش

ــ
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پايه

104

تربیت بدنی جهارم ابتدايي

رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

ــ

مقدمات بازي واليبال

2

ــ

مقدمات بازي فوتبال

3

مقدمات بازي تنيس روي ميز

ــ

4

ــ

مهارت هاي مقدماتي ژيمناستيك

5

مهارت هاي مقدماتي طناب زني

ــ

6

ــ

مهارت هاي مقدماتي دو و ميداني

7

استقامت عضالني

ــ

8

قدرت عضالني

ــ

9

ــ

سرعت

10

انعطاف پذيري

ــ

11

استقامت قلبي تنفسي

ــ

12

حركات پايه و وضعيت بدن

ــ

13

اهداف تربيت بدني

ــ

14

بهداشت و تغذيه

ــ

15

ــ

آشنايي با وسايل رشته هاي ورزشي

16

ايمني در ورزش

ــ
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پايه

تربیت بدنی پنجم ابتدايي

رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

ــ

مقدمات بازي بسكتبال

2

ــ

مقدمات بازي هندبال

3

مقدمات بازي بدمينتون

ــ

4

مهارت هاي مقدماتي طناب زني

ــ

5

ــ

مهارت هاي مقدماتي دو و ميداني

6

استقامت عضالني

ــ

7

قدرت عضالني

ــ

8

سرعت عكس العمل

ــ

9

انعطاف پذيري

ــ

10

استقامت قلبي تنفسي

ــ

11

آمادگي جسماني

ــ

12

اهداف تربيت بدني

ــ

13

بهداشت و تغذيه

ــ

14

ــ

شناخت رشته هاي ورزشي

15

ايمني در ورزش

ــ
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تربیت بدنی ششم ابتدايي
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رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

ــ

مهارت هاي دو و ميداني

2

ــ

مقدمات بازي فوتبال

3

مقدمات بازي واليبال در خانه

ــ

4

ــ

مقدمات بازي هنديال

5

ــ

مقدمات بازي بسكتبال

6

مهارت هاي طناب زني

ــ

7

استقامت عضالني

ــ

8

قدرت عضالني

ــ

9

ــ

چابكي

10

انعطاف پذيري

ــ

11

تعادل

ــ

12

هماهنگي

ــ

13

استقامت قلبي تنفسي

ــ

14

فعاليت جسماني و ضرورت آن

ــ

15

بهداشت

ــ

16

تغذيه

ــ

17

آسيب هاي جسماني در ورزش

ــ

18

انواع حركت در اندام هاي مختلف

ــ
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محتوای آموزش هنر
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هنر دوره ابتدايي
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رديف

محتوای غیرحضوری

محتوای آزاد

1

ــ

ارتباط با طبیعت

2

ــ

نقاشی

3

کاردستی

ــ

4

ــ

تربیت شنوایی

5

قصه

ــ

6

نمایش

ــ
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محتوای آموزش كار و فناوری
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كارو فناوري ششم ابتدايي
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رديف

فعالیت غیرحضوری

فعاليت آزاد

1

آشنایی با رایانه

ــ

2

کار با رایانه

ــ

3

نقاشی با رایانه

ــ

4

تایپ در رایانه

ــ

5

نوشتن با رایانه

ــ

6

ــ

هنرهای دستی

7

ــ

کار با چوب و فلز

8

ــ

الگوریتم و روند نما

9

ــ

تهیه غذا(ساالد)

10

ــ

پروژه های انتخابی

محتوای آموزش تفكر و پژوهش

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

مقدمه
در شرایط کرونا در مناطق /وضعیت قرمز ،با توجه به برقراری کالسها به صورت غیر حضوری ،ویژگیهای
خاص کتاب «تفکر و پژوهش» و روش پیشنهاد شده برای تدریس آن (که در ادامه به تفصیل خواهد
آمد) ،پیشبینی میشود در شرایط مطلوب 12 ،تا  14درس از دروس کتاب در ضمن  22تا  28جلسۀ
غیرحضوری (هر هفته یک جلسه ،یا یک هفته در میان دو جلسه ،به صالحدید معلم) ارائه شود .با این
توضیح ،محتوای آموزش غیرحضوری با نظر به دو محور کلی محتوای کتاب و جلسات مورد نیاز برای
آنها بدین صورت پیشنهاد میشود:
112

محتوای غیرحضوری
عنوان درس

محور

تعداد جلسات غیرحضوری

1

واژههای تصادفی

پرورش تفکر

 2جلسه

2

 3درس از «دروس پرورش تفکر» به انتخاب معلم

پرورش تفکر هر درس  2جلسه (مجموعاً  6جلسه)

3

روش گردآوری اطالعات

پژوهشگری

 2جلسه

4

طرح سؤال پژوهش

پژوهشگری

 2جلسه

 5یکی از سه درس «مردمپسندها» یا «زیر ذرهبین» یا پژوهشگری
«از کجا بدانم؟» به انتخاب معلم

 2جلسه

6

ارائۀ یافتههای پژوهش

پژوهشگری

بدون جلسه

 4 7تا  6درس از «دروس پرورش تفکر» به انتخاب معلم پرورش تفکر هر درس دو جلسه (مجموعاً 8تا 12جلسه)

توضیحات مربوط به محتوا:

 1مناسب است محتوا براساس همان ترتیبی که در جدول فوق آمده ،ارائه شود .زیرا:
/1الف) درس «واژههای تصادفی» بهعنوان مقدمهای برای آشنایی با پرورش تفکر و دروس آن است و
الزم است در ابتدا بیاید؛
/1ب) بهتر است بالفاصله و از ابتدای سال ،به دروس مربوط به «پژوهشگری» پرداخته نشود.
/1ج) هرچند دروس محور «پرورش تفکر» توالی و به هم پیوستگی ندارند ،لکن دروس مربوط به محور
«پژوهشگری» (ردیفهای  3تا  )6دارای توالی و ترتیب خاص هستند و مناسب است ترتیب آنها حفظ شود.
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 2از میان سه درس «مردمپسندها» یا «زیر ذرهبین» یا «از کجا بدانم؟» (مربوط به محور پژوهشگری)،
درس «از کجا بدانم؟» به مهارت گردآوری اطالعات از منابع انتشار یافته چاپی و الکترونیکی میپردازد
و قابلیت بیشتری برای ارائه به صورت غیرحضوری دارد.
 3دروس پرورش تفکر که براساس ردیفهای  2و  ،7معلم باید از بین آنها 7 ،تا  9درس را انتخاب
نماید ،عبارتند از« :دیدنیهای سرزمین من»« ،نارنجیپوش امانتدار»« ،بوی خوش مدینه»« ،آقکند»،
«ماه بود و روباه»« ،مارگیر و اژدها»« ،لیلی حوضک»« ،پیوستگی»« ،یک اتفاق عجیب»« ،آخر خط»،
«ما کجا هستیم؟»« ،تپۀ کوچک»« ،میمونهای گرانبها»« ،شکلی دیگر»« ،خرسی که میخواست خرس
بماند»« ،پرواز کن پرواز!»« ،من عاقبت از این پل خواهم گذشت» و «کیمیاگر».
آنچه در این بخش مهم است این است که معلم بتواند با در نظر داشتن مالکهایی ،درسهایی را
برگزیند که دانشآموزان در آنها میتوانند تجارب بهتری در فکرپروری داشته باشند .بعضی از مالکها
میتوانند شامل این موارد باشند:
/2الف) دروسی که معلم برای ارائه آنها آمادگی یا سابقه و تجربه بیشتر دارد.
/2ب) دروسی که به نظر معلم ،بیشتر مورد استقبال دانشآموزان بوده و برای آنها جذاب خواهد بود.
/2ج) دروسی که پرداختن به آنها براساس چرخۀ یادگیریِ پیشنهاد شده در بخش روش تدریس،
امکانپذیر است یا با دشواری کمتری عملیاتی است.
 4درس «ارائه یافتههای پژوهش» به این دلیل نیازی به اختصاص جلسه ندارد که دانشآموزان با نظر
به توضیحاتی که معلم در جلسات پیشین داده ،یافتههای پژوهش خود را برای معلم ارسال میکنند.
البته ضروری است معلم به صورت انفرادی پاسخگوی پرسشها و ابهامهای دانشآموزان باشد و اطمینان
حاصل کند که هر دانشآموز ،کام ً
ال میداند که چگونه باید پژوهش خود را انجام داده و گزارش کند و
پس از دریافت گزارش پژوهشی نیز در ضمن بازخوردهایی به آنها کمک خواهد کرد که گزارش خود
را بهبود بخشند.
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روش تدریس

2

روش تدریس
يكي از سوالهاي اساسي معلم در آموزش غیرحضوری روش تدريس است؛ آنچه كه مسلم است در
آموزشهای الکترونیک به جای معلم ـ محوری ،دانش آموز ـ محوری حاکم میباشد بنابراین روش بايد به
گونهاي باشد كه دانشآموز فعال باشد نه منفعل .انواع روشهاي تدريس فعال عبارتاند از :روش استقرايي،
دريافت مفهوم ،اكتشافي ،پروژه ،تكليف محور ،شخصیسازیشده ،كارايي تيم و...
در اين بخش راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري متناسب با آموزش غیرحضوری ارائه شده است كه معلمان
گرامي ميتوانند متناسب با اهداف درس از آن بهره ببرند.

الگوی تدریس آموزش غیرحضوری با توجه به چرخه یادگیری شناختی
با توجه به اهميت يادگيري عميق در دوره ابتدايي ،الگوي تدريس واحدي را براساس چرخه يادگيري
شناختي پيشنهاد ميكنيم كه در تدريس تمامي دروس قابل استفاده است؛ اين چرخه برگرفته از روش
تدريس  5Eاست.
در چرخه يادگيري شناختي ،مرحله توصيف و شرح و بسط تلفيق شده است لذا چرخه يادگيري
شناختي شامل چهار گام به شرح زير است:
گام اول :درگیری
الگوی تدریس5E
گام دوم :جستجوگری
گام سوم :توصیف و تبیین
گام چهارم :ارزشیابی
در آموزش غیرحضوری الزم است با كوتاهترین و به صرفهترین
روش ،یادگیری عمیق اتفاق بیافتد و معلم از بارگذاری فایلهای
متعدد پرهیز كند؛ این امر موجب خستگی جسمی و روحی معلم،
دانشآموز و والدین میشود و بار اقتصادی نیز دارد .در آموزش
غیرحضوری الزم است معلم برای آموزش هر مفهوم ابتدا سناریوی
آموزشی منطبق بر چرخه یادگیری بنویسد ،سپس ابزارهای چهار
گام چرخه را متناسب با مفهوم مورد آموزش آماده كند .برای
آشنایی بیشتر در ادامه چهار گام بهطور مختصر معرفی میشود.

ارزشیابی
شرح و بسط
توصیف
کاوش

درگیر کردن
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گام اول :درگیری

یادگیری هر مفهوم آموزشی (جزئی و كلی) با این گام آغاز میشود كه نزد معلمان به ایجاد انگیزه
معروف است .در این گام معلم از هر ابزاری كه متناسب با سناریوی آموزشی او باشد ،استفاده میكند
تا ذهن دانشآموز را با مفهوم آموزشی موردنظر درگیر كند .به عنوان نمونه با خواندن یك داستان و
طرح سؤال درباره محتوای آن میتواند مفهومسازی در ذهن دانشآموز را كلید بزند یا با پخش یك
كلیپ یا نمایش چند اسالید ،آموزش را شروع كند.

گام دوم :جستجوگری

مرحله دوم به نوعی شبیه مرحله اول است اما هدفمندتر و هدایت شده به سوی مفهوم آموزشی موردنظر،
در این گام به دنبال آن هستیم كه مفهومسازی در ذهن دانشآموز وسعت یابد .به بیان دیگر در این
مرحله دانشآموز در جستوجوی پاسخ به پرسشهایی است كه در مرحله اول (درگیری) در ذهن او
ایجاد شد .در این گام نیز معلم از هر ابزاری كه متناسب با سناریوی آموزشی او باشد ،استفاده میكند؛
ممكن است خواندن یك متن ،پیدا كردن رمز یك جدول،كاربرگ ،گفتگو با والدین یا جستوجوی
اینترنتی ابزار معلم برای این گام باشد.

گام سوم :توصیف و تبیین

به نوعی مرحله اصلی آموزش است كه معلم آن را بر دو گام قبل استوار می كند .در مرحله قبل
دانشآموزان پاسخ به سؤالها را برای معلم ارسال كردهاند ،در این گام معلم از پاسخهای ارسالی آنها
در توصیف و تبیین مفهوم درس استفاده می كند .الزم است تا جای امكان از ارائه مستقیم موضوع به
شیوه سخنرانی پرهیز شود.

گام چهارم :ارزشیابی

اگرچه در سه مرحله قبل ارزشیابی فرایندی در جریان بود و بهعنوان ابزار یادگیری از آن استفاده میشد اما
در پایان چرخه یادگیری بهمنظور تثبیت مفاهیم و توجه به نقاط ضعف و قوت دانشآموزان ارزشیابی انجام
میشود .ارزشیابی ابزارهای متنوعی دارد ،از یك كاربرگ ساده شروع میشود تا ارزشیابی تكلیف محور مثل
اینكه وقتی میخواهید لحن خواندن شعر را بسنجید ،از دانشآموز بخواهید به همراه اعضای خانواده شب شعری
داشته باشند و همه اعضای خانواده یك بار از روی شعر بخوانند و فایل صوتی آن را برای معلم ارسال كنند.

نكته مهم:

برای اینكه معلمان محترم بهتر با چرخه یادگیری آشنا شوند ،دفتر تألیف نظری یك نمونه الگوی تدریس
مطابق با چرخه یادگیری شناختی برای تمامیموضوعات درسی و پایههای تحصیلی دوره ابتدایی ضبط
كرده است كه در شبكه رشد بارگذاری خواهد شد.
در ادامه با ذكر چند مثال این روش را برای شما ملموستر خواهیم كرد.
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الگوی آموزش غیرحضوری درس هدیههای آسمان
الگوي آموزش مجازي درس هديههاي آسمان بر مبناي «چرخه يادگيري» تنظيم ميگردد .آموزگاران
محترم بر اساس اين چرخه يادگيري ،هر درس را در دو جلسه و چهار مرحله به ترتيب زير تدريس
مينمايند:
با هدف جلب توجه و ایجاد انگیزه در دانشآموزان نسبت به موضوع
با توجه به ماهیت درس دینی ،معموالً با تبیین بخشی از محتوای درس همراه است.
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درگیری

با هدف بسط محتوای مطرح شده در مرحله قبل
دانش آموز تكلیف خواسته شده را انجام و برای معلم ارسال میكند

جستوجوگری

با هدف تبیین اهداف اصلی مطرح شده در درس
معلم براساس بازخوردهای گرفته شده از مرحله قبل به ادامه آموزش میپردازد

توصیف و
تبیین

ارزشیابی تا قبل از این به عنوان ابزار یادگیری
ارزشیابی در این مرحله با هدف تثبیت مفاهیم و توجه به نقاط قوت و ضعف

ارزشیابی

جلسه اول
فاصله
جلسه اول و دوم
جلسه دوم
ارزشیابی از آموزش

نکته :الزم به ذكر است ،كه نمونهاي از تدريس در هر پايه ،بر مبناي الگوي فوق به صورت
تصويري ضبط و به پيوست ارائه شده است.
روشهای آموزش غیرحضوری درس هديههاي آسمان
تا اينجا الگوي آموزش غیرحضوری در درس هديههاي آسمان تبيين شد .حال سؤالي كه براي معلمان
پيش خواهد آمد اين است ،كه هر يك از مراحل چهارگانه باال چگونه انجام خواهد شد؟
الزم به ذكر است كه از ميان روشهاي تدريس معرفي شده در كتاب راهنماي معلم براي طي مراحل
فوق ،همه روشها امكان انجام در حالت غير حضوري را ندارند؛ از اين رو در ادامه تعدادي از روشهاي
پيشنهادي براي هر يك از اين مراحل معرفي ميگردد:

الف) درگیری

در این گام معلم از هر ابزاری كه متناسب با سناریوی آموزشی او باشد ،استفاده میكند تا ذهن دانشآموز
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را با مفهوم آموزشی مورد نظر درگیر كند .آنچه تحت عنوان «درگیری» در اینجا مطرح میشود ،پیش از
این تحت عنوان «شروع مناسب» در كتابهای راهنمای تدریس ارائه شده بود .كه از آن جمله میتوان
به این موارد اشاره كرد:
تعریف قصهای درباره موضوع و هدف درس و طرح سؤال از آن
پخش فیلم یا كلیپی مفهومیبرای جلب توجه دانشآموزان به موضوع و گفتوگو درباره آن
پخش صدایی كه ذهن دانشآموزان را به موضوع نزدیك كند
ارائه تصاویری درباره موضوع و استفاده از فن تصویرخوانی برای هدایت دانشآموزان از تصاویر به
مفهوم پشت آن
طراحی یك نمایش فرضی؛ به این صورت كه معلم نسبت به موضوع و مفهوم درس نقش بازی كند
(مثال نشان دهد پولی پیدا كرده است و از دانشآموزان سؤال کند باید با آن چه كند؟ و)...

ب) جستوجو گری

در این گام به دنبال آن هستیم كه مفهومسازی در ذهن دانشآموز وسعت یابد .به بیان دیگر در این
مرحله دانشآموز در جستجوی پاسخ به پرسشهایی است كه در مرحله اول (درگیری) در ذهن او ایجاد
شد .در این گام نیز معلم از هر ابزاری كه متناسب با سناریوی آموزشی او باشد ،استفاده میكند؛ ممكن
است خواندن یك متن ،پیدا كردن رمز یك جدول ،كامل كردن جمالت ناتمام ،جملهسازی از مفاهیم
كلیدی ،گفتوگو با والدین یا انجام یكی از فعالیتهای كتاب درسی ،ابزار معلم برای این گام باشد.
نتیجه تالش دانشآموزان در این مرحله ،به صورت مكتوب ،ضبط صوت یا فیلم به معلم منتقل میشود
تا او بر مبنای آن تدریس خود را ادامه دهد .معلم در جلسه بعد با بررسی كار دانشآموزان و بازخوردی
كه از ایشان میگیرد ،تدیس را ادامه میدهد .الزم به ذكر است با توجه به تعداد زیاد دانشآموزان و
فرصت كم معلم ،بررسی كار  5تا  7دانشآموز در در هر جلسه كفایت میكند.

ج) توصیف و تبیین

در این مرحله ،معلم با توجه به بازخوردی كه از دانشآموزان دریافت كرده است ،مابقی محتوای درس
را به دانشآموزان منتقل نموده یا با مشاهده نقاط قوت و ضعف ایشان ،آنها را در رسیدن به اهداف به
صورت هدفمند یاری میكند .برخی از روشهای تدریس در این مرحله كه به صورت غیرحضوری قابل
انجام است ،عبارتند از:
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قصهگویی
اگر ما از روی قصه درس بخوانیم ،این قصهگویی نیست و حتی ممكن است موجب دلزدگی دانشآموزان
شود .قصهگویی عبارت است از :نمایش قصه درس یا هر قصه دیگری با استفاده از ابزار قیافه ،حركات
دست و بدن و لحن و صدای مخصوص .جهت آشنایی شما همكاران محترم ،نمونهای از قصهگویی به
همراه توضیحات بیشتر در شبکه رشد بارگذاری شده است.
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كارتخوانی
معلمان محترم می توانند مهم ترین مفاهیم درس را روی كارت هایی بنویسند و با نمایش آنها به
دانشآموزان درباره مفاهیم درس گفت وگو كنند ،تا از ارائه مطالب به شیوه سخنرانی پرهیز شده باشد.
جهت آشنایی شما همكاران محترم ،نمونهای از كارتخوانی به همراه توضیحات بیشتر در شبکه رشد
بارگذاری شده است.
تصویر خوانی
در این روش معموالً دو مرحله با مدیریت معلم پیگیری میشود كه به تناسب فعالیت در فضای مجازی،
میتواند خود در مرحله درگیری یا توصیف و تبیین مورد استفاده قرار گیرد:
 1توجه دادن نسبت به جزئیات تصویر:
اولین چیزی كه در این تصویر به چشم میخورد ،چیست؟
چه چیز مهمیدر این تصویر وجود دارد؟
این كودك چه كاری انجام میدهد؟
در اینجا چند  ............میبینید؟
 2توجه به پیام تصویر:
از این تصویر چه میفهمید؟
چه عنوانی برای این تصویر پیشنهاد میكنی؟
چرا این كودكان خوشحال هستند؟
دلیل ناراحتی این فرد چیست؟
اگر خودت آنجا بودی ،چه میكردی؟
این تصویر شما را به یاد چه خاطراتی میاندازد؟
نمایش عروسكی
با توجه به اینكه در آموزش مجازی ،دانشآموزان حضور ندارند ،میتواند عروسكی جایگزین او شده و
مطالب در ارتباط میان معلم و عروسك به دانشآموزان منتقل گردد.
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الگوی آموزش غیرحضوری درس تفکر و پژوهش
روش پیشنهادی برای تدریس هر یک از دروس کتاب تفکر و پژوهش ،استفاده از یک چرخۀ سه
مرحلهای در ضمن دو جلسۀ غیرحضوری بدین شکل است:

ایجاد درگیری ،ارائۀ مح ّر ِ
ک تفکر  /جستجوگری ،ارائۀ بستۀ فعالیت

تقریباً تمام درسهای کتاب تفکر و پژوهش ،بر محور یک داستان ،فیلم ،خبر یا موقعیت چالشبرانگیز
طراحی شده است .به همین خاطر ،در اولین گام ،معلم فیلم ،داستان ،موقعیت چالشبرانگیز یا پرسشی
که درس با آن شروع میشود را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد و با ارائۀ دستورالعملهای مشخص،
دانشآموزان را کام ً
ال توجیه می کند که چه انتظاری از آنان میرود .این دستورالعمل ،میتواند شامل
مجموعهای از پرسشها برای تأمل و دقت بیشتر دربارۀ محتوای فیلم یا داستان ،یا فعالیتهایی باشد
که از دانشآموز انتظار میرود پس از مشاهدۀ فیلم یا شنیدن  /خواندن داستان ،انجام دهند .فعالیتهای
درخواستی در این مقطع ،میتوانند فردی یا گروهی باشند (یعنی معلم با گروهبندی دانشآموزان ،از
آنها بخواهد یک فعالیت عملکردی ویژه را انجام دهند) .در این گام ،ضروری است که معلم فیلم مربوط
به درس یا متن داستان را در سامانۀ شاد بارگذاری کرده و اطمینان حاصل کند که همۀ دانشآموزان
به آن دسترسی دارند .در صورت عدم دسترسی به متن داستان ،معلم میتواند با مطالعۀ خالصۀ آن در
کتاب راهنمای معلم ،آن را با صدای خود ضبط کرده و روی سامانه بارگذاری کند.
این گام ،جلسۀ اول هر درس را تشکیل میدهد .در این جلسه ،حضور همزمان و برخط (آنالین) همۀ
دانشآموزان در سامانۀ شاد ضروری نیست.

گفتوگوی برخط (آنالین) معلم و دانشآموزان دربارۀ مح ّرک ارائه شده و مضامین آن

اصلی جلسۀ دوم هر درس
این گام ـ که میتوان آن را مهمترین گام فرآیند تدریس دانست ـ بخش
ِ
است و حتماً باید با حضور مجازی معلم و همۀ دانشآموزان بهصورت برخط (آنالین) انجام شود.
حداقل امکانات مورد نیاز برای برگزاری این جلسه ،فضای اختصاصی گروه در سامانۀ شاد است که در
این صورت ،گفتگو بهصورت متنی یا صوتی انجام میشود (ابتدا معلم گفتوگو را شروع کرده و با طرح
محرک ارائه شده در جلسۀ نخست ،از دانشآموزان میخواهد پاسخ خود
پرسشهای مناسب ناظر به ّ
را به صورت متنی بنویسند یا فایل صوتی بگذارند) .پیشنیاز این مرحله ،توافق معلم و دانشآموزان
دربارۀ قوانین و آداب گفتگو است که به صورت طبیعی ،باید در ضمن درس اول (واژههای تصادفی) با
مشارکت دانشآموزان نسبت به آن توافق شود و سپس ،معلم به تناوب آنها را به دانشآموزان یادآور شود.
در صورت بهرهمندی از نرمافزارهای دارای امکان گفتگوی صوتی یا تصویری برخط ،میتوان این جلسه
را به صورت صوتی یا تصویری نیز برگزار کرد.
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دریافت بازخوردها و جمعبندی

این گام توسط معلم و با استفاده از دریافتها و مشارکتهای دانشآموزان ،در پایان جلسۀ دوم هر
درس یا پس از آن ،انجام میپذیرد .جمع  بندی میتواند شامل خودارزیابی پایانی یا برخی فعالیتهای
عملکردی ساده نیز باشد.
با پیمودن این سه گام ،هر درس در ضمن دو جلسۀ غیرحضوری آموزش داده خواهد شد .نخستین
جلسه ،به صورت غیر برخط (آفالین) و دومین جلسه به صورت برخط (آنالین) و با حضور همزمان
معلم و همۀ دانشآموزان در سامانۀ شاد برگزار خواهد شد.
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الگوی آموزش غیرحضوری تربیت بدنی
اساس یاددهی و یادگیری در درس تربیت بدنی ،مشارکت و استمرار حضور مفید و مؤثر فراگیران در
فعالیتهای یاگیری (تمرین و حركت) است ،از این رو توصیه میشود معلمان در فضای آموزشهای
غیرحضوری این درس ،اجرای گامهای اول و دوم از چرخه یادگیری را در حداقل زمان یك جلسه آموزش
اجرا كنند و در گام سوم با استفاده از حركات و تمرینات متنوع و جذاب ،بیشترین فرصت مشاركت
دانشآموزان در فعالیتهای بدنی را فراهم آورند .همچنین اگر چه تكالیف خانگی در درس تربیتبدنی
در شرایط عادی روال نیست ولی به معلمان محترم توصیه میشود در شرایط آموزش غیرحضوری از
آن به عنوان یكی از اصلیترین راهبردهای آموزشی در این درس استفاده كنند.
مثالی از آموزش انعطافپذیری در پایه سوم
گام اول :درگیری
در این مرحله معلم با استفاده از انواع ابزارها و رسانههای آموزشی موجود همچون فیلم ،تصاویر و
لوحههای آموزشی ویژه دانشآموزان در درس تربیتبدنی سعی میكند تا ذهن دانشآموزان را درگیر
مفهوم انعطافپذیری كند .برای نمونه:
نمایش و مقایسه چند جسم قابلانعطاف تا سخت همچون كش ،پاككن ،مداد
نمایش تصویر یا فیلمی كوتاه درباره عضالت و مفاصل بدن و دامنه حركتی آنها
بیان نمونههایی از درد های جسمانی ناشی از گرفتگی عضالت
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گام دوم :جستوجوگری
در این مرحله معلم تالش میكند با بیان پرسشهایی ذهن دانشآموز را بیشتر درگیر مفهوم انعطافپذیری
كند .برای این منظور معلم میتواند سؤاالت زیر را مطرح كند و از دانشآموزان درخواست شود با همفكری
اولیای خود به سؤاالت پاسخ دهند:
با نمایش تصاویر تمرینات مختلف (استقامتی ،قدرتی و كششی) از دانشآموزان بخواهید تمرینات
مناسب برای افزایش انعطافپذیری را تشخیص دهند.
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با نمایش تصاویر یا فیلم چند حركت كششی ساده همچون تصاویر زیر از دانشآموزان خواسته
شود ،اندام اصلی درگیر (دست ،پا ،تنه ،گردن) در حركت را شناسایی كنند.
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گام سوم :توصیف و تبیین /نمایش و اجرای حركات
در گام سوم كه در اصل مهمترین بخش آموزش است ،نمایش و اجرای حركات مربوط به انعطافپذیری
اجرا میشود ،در درس تربیت بدنی این گام از سه مرحله اصلی تشكیل شده است:
الف) آمادگی بدنی :شامل انجام انواع نرمشهای سبك و قابل اجرا در منزل كه معلم میتواند از
انواع فیلمهای مربوط به گرم كردن در شبكه شاد و رشد استفاده كند و یا خود اقدام به انجام نرمش
و ارسال فیلم نماید .قبل از آغاز این مرحله الزم است توصیههای ایمنی و بهداشتی مربوط به انجام
حركات ورزشی در منزل یادآوری شود.
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ب) مرحله پیاده كردن هدف :در این
مرحله ابتدا معلم اجرای صحیح حركات
را نمایش می دهد و به این منظور
می توان از تصویر ،فیلم و یا انیمیشن
مانند نمونههای روبهرواستفاده كرد.

كشش بخش جانبی باالتنه

كشش جلوی ران

كشش پشت تنه و پشت پا

كشش داخل پا

در ادامه ،یادگیرنده وظایف حركتی تعیینشده توسط معلم را انجام دهد .معلم با طراحی تمرینات متنوع
و جذاب در قالب بازی میتواند انگیزه دانشآموزان را بیشتر و ایشان را در اجرای تمرینات همراه كند.
نمونههای متنوع و متعددی از انواع تمرینات و بازیهای حركتی مرتبط با عناوین دروس تربیت بدنی
در شبكه شاد و رشد قابل دسترسی است.
ج) مرحله جمعبندی و بازگشت به حالت اولیه :در این مرحله با دادن حركات كششی مالیم و
مروری بر آموزش انجام شده و ارائه تذكرات مهم بهداشتی ،اخالقی و انضباطی و غیره معلم تالش
میكند وضعیت جسمی و روانی دانشآموز را به وضعیت قبل از تمرینات بازگرداند.
گام چهارم یادگیری (ارزشیابی)
اگر چه در درس تربیت بدنی ارزشیابی فرایندی است و در جریان آموزش اتفاق میافتد ولی به منظور
پایان دادن به چرخه یادگیری ،تكالیف حركتی معینی برای تقویت انعطافپذیری تجویز میشود تا
هر یک از دانشآموزان با توجه به تواناییهای فردی ،تمرینات تجویزشده را در منزل انجام دهند و با
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ثبت و ارسال گزارش ،معلم را در جریان نقاط قوت و ضعف خود قرار دهند .در كاربرگ زیر نمونهای از
حركتی انعطافپذیری در منزل به همراه خود ارزیابی ارائه شده است.
تكالیف
ِ
تمرینات انعطافپذیری در خانه
توجه ،توجه:
قبل از شروع تمرین ،ابتدا با انجام حركات نرمشی حداقل به مدت خیلی
خوب
 5دقیقه بدن خود را گرم كنید.
تكلیف شماره  :1در حالت نشسته با پاهای کام ً
ال صاف و پنجههای
کشیده به طرف باال سعی كنید با کشش تنه و دستها بدون خم
شدن زانو ،انگشتان دست خود را به پنجه پا نزدیک کرده و در
دورترین نقطه به مدت  8ثانیه مكث كنید
.

تكلیف شماره  :2در حالت ایستاده یک دست را از باالی سر و
دست دیگر از کمر در پشت بدن به یكدیگر نزدیک كنید .با جا به
جا كردن دستها ،حركت را تكرار كنید.

تكلیف شماره  :3در حالت ایستاده (پاها به اندازه عرض شانه باز)
بدون خم کردن زانوها کف دستها را به زمین نزدیک کنید و 8
ثانیه این حالت را حفظ كنید.

چقدر راضی بودید؟
خوب

قابل
قبول

نیازمند
تالش
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الگوی آموزش کالس معکوس
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یكی از روشهای مناسب برای آموزش غیرحضوری کالس معكوس است؛ کالس درس معکوس شیوهای
از آموزش است که یادگیری را به دانشآموز میسپارد و به معلم این امکان را میدهد که یادگیری
تکتک دانشآموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند .در این روش ساختارهای سنتی و
متداول فرایند یادگیری وارونه میشود؛ یعنی ،در یک کالم ،آنچه پیشتر بهصورت متداول در کالس
درس انجام میشد ،به خانه محول شده و فرایندهایی که قب ً
ال دانشآموزان در منزل انجام میدادند به
کالس درس منتقل میشود.
در کالس معکوس ،دانشآموزان محتوای آموزشی را پیش از آمدن به کالس از طریق فیلمهای آموزشی
(معموالً برخط /آنالین) ضبط شده توسط معلم ،مشاهده می کنند و با آمادگی و آشنایی نسبی از
موضوع به کالس درس میآیند؛ در نتیجه زمان کالس درس صرف فعالیتهایی میشود که قب ً
ال با نام
تکلیف منزل شناخته میشد .در اینجا معلم این امکان را دارد تا زمان محدود کالس درس را به جای
ارائة سخنرانی و تدریس محتوا ،به تعامل با دانشآموزان ،حل فعالیتهای مشارکتی و تعاملی ،بهویژه
در سطوح باالی هرم یادگیری اختصاص دهد.

چرخه یادگیری در مدل کالس معکوس

چرخه یادگیری در مدل کالس معکوس شامل
آمادگی ،بحث گروهی و کاربرد است .در این فرایند
معکوس کردن یادگیری حاصل میشود .در مرحله
اول دانشآموزان در خانه با مشاهده فایلهای صوتی
و تصویری با توجه به سرعت یادگیری خودشان به
آمادگی می رسند .در مرحله دوم در کالس درس
حضوری یا برخط (آنالین) با تعامل و بحث گروهی
به سطوح باالتر شناخت دست پیدا می کنند .در اینجا
معلم به جای ایراد سخنرانی این فرصت را دارد که
با توجه به نیاز هر یک از دانشآموزان ،راهنماییها و
آموزشهای الزم را بدهد و با آنان ارتباط ایجاد کند.
در مرحله كاربرد ،دانشآموزان از طریق انجام تکالیف
واقعی و چالشبرانگیز در زندگی روزمره یادگیریهای
خود را به کار میبندند.
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مراحل اجرای كالس معكوس
درس و مفاهیمیرا كه میخواهید آموزش دهید و نیز پیامدهای یادگیری را تعیین كنید.
با توجه به محدودیت در تعامل با دانشآموزان در آموزش غیرحضوری و سن آنها ،مناسب است یك
قطعه فیلم یا پویانمایی كوتاه آماده كنید كه دربردارندة مفاهیمی باشد كه میخواهید آموزش دهید.
محتوای درس میتواند شامل داستان ،تصویر ،بازی یا حداقل همان كتاب درسی باشد .برانگیزاننده
بودن و جذابیت محتوا ضروری است.
محتوا را برای دانشآموزان ارسال كنید .فعالیتی كه انتظار دارید دانشآموزان انجام دهند به وضوح
برای آنها توضیح دهید .به آنها بگوییدكه در جلسة بعد به درس میپردازید .تكالیفی برای جلسة بعد
تعیین كنید تا اطمینان یابید ،دانشآموزان فعالیت  های مورد انتظار را انجام دادهاند.
به منظور تعامل بیشتر دانشآموزان با هم دیگر ،كالس را به گروه  های  3یا  5نفره تفسیم كنید .هر
گروه ،زیرگروه كالس مجازی خواهد بود .توجه داشتهباشید گروهبندی در جهت همافزایی دانشآموزان
و ایجاد رفاقت بین آنها باشد .فعالیتها بهصورت انفرادی ،اما جمعبندی و ارائه بهصورت گروهی و هر
بار از سوی یكی از افراد گروه انجام میشود.
در آموزش برخط از دانشآموزان بخواهید تا یافتههای خود را ارائه دهند .بخشی دیگر از زمان به
جمعبندی و ارائه توضیحات الزم از سوی معلم اختصاص می یابد.

الگوی آموزش کالس معکوس درس علومتجربی
كتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی  ،درس  : 13آهنربای من

كاربرگ  : 1آهنربا
پرسش  : 1به نظر شما كدام یك به آهنربا میچسبد؟
شمارة تصاویری را كه به آهن ربا میچسبند در دفترچه علوم بنویسید.

			
١

		
٢

٣

٤
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توجه داشته باشید که تعداد تصاوير اندك باشد ،مربوط به اشيا خطرناك نباشند .در دسترس
باشند ،و شمارهگذاري شده باشند.
با استفاده از یك آهنربا  ،ببینید آیا پاسخ شما به پرسش  1درست بوده است؟ دربارة كدام یك
اشتباه كردهاید؟ با دو رنگ متفاوت زیر پاسخهای درست و نادرست را خط بكشید.
با استفاده از آهنربا و با كمك بزرگترها ،چیزهایی را در خانه پیدا كنید كه به آهنربا میچسبند
یا آهنربا به آنها میچسبد .اسامیآنها را در دفترچه علوم بنویسید.
محدودیت :با توجه به اینكه دانشآموز ممكن است نتواند اسامیبعضی موارد را بنویسد  ،كمك والدین
و بزرگترها ضروری است .به هر حال ممكن است دانشآموز بتواند نام این موارد را به خاطر بسپارد.
هشدار :عالوه بر توصیه صفحۀ  93كتابدرسی  ،تأكید بر توصیههایی مانند عدم استفاده از اشیا نوك
تیز ،رعایت بهداشت در هنگام انجام فعالیت و نیز شستن دستها بعد از انجام این فعالیت ،ضروری است.
پرسش :2
آیا آهن رباها به هم میچسبند یا از هم دور میشوند؟
دو آهنربا را از قسمتهای متفاوت كنار هم قرار دهید .چه میبینید؟
این جملهها را با فكر كردن به فعالیت  هایی كه درباره آهنربا انجام دادید ،كامل كنید.
 1قبل از انجام این فعالیت میدانستم كه ....
 2با انجام دادن این فعالیت فهمیدم كه .......
 3االن دوست دارم /می  خواهم بدانم كه ...
محدودیت :در اینجا نیز ممكن است دانشآموز به علت مشكل در نوشتن نتواند ،همه آنچه را در
ذهن دارد و به زبان میآورد ،بنویسد .یك راه كمك والدین و بزرگترها در نوشتن ،و راه دیگر این است
كه دانشآموز بهطور شفاهی بگوید و صدای او ضبط شود و از طریق فایل صوتی موارد خواسته شده
را برای شما ارسال كند .به هر حال بهتر است كه نحوه ارائه (تصویری ،صوتی یا هر دو) را به انتخاب
خود دانشآموز بگذارید.
ارائه به معلم :ارائه فایل تصویری (عكاسی از دفترچه علوم) ،صوتی یا هر دو .بهتر است انتخاب
را بر عهده خود دانشآموز و والدین بگذارید .اما دانشآموزان را تشویق كنید كه هر دو شكل از ارائه
را داشته باشند.
ارزیابی فعالیت  :هدف از ارزیابی ،تشخیص نقاط قوت و یا كاستیهای احتمالی است .چگونگی
فعالیت دانشآموزان به شما در انتخاب گام بعدی كمك میكند .میتوانید با ارسال تصاویركارتونی
مناسب و در صورت امكان مرتبط با آهن ربا آنها را تشویق كنید.
جلسه آموزش برخط  /حضوری  :محتوای این جلسه به جمعبندی فعالیتهای دانشآموزان ،رفع
اشكال و آموزش ص  93تا  95اختصاص دارد .همچنین تكلیف بعدی (كاربرگ  )2را برای دانشآموزان
توضیح میدهید.
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پیامدها

بعضی اشیا به آهن ربا میچسبند و بعضی نمیچسبند.
آهن رباها از هم دیگر دور و به هم دیگر نزدیك میشوند.
آهنرباها شكلهای متفاوتی دارند.
تقویت مهارتهای مشاهده  ،تفكر ،استدالل
تقویت مهارت نوشتن ،ارائه شفاهی

كاربرگ  :2اسباب بازی آهنربایی

با استفاده از وسایلی مانند بطری آب ،قوطی فلزی ،در بطری ،نی و… یك اسباب بازی بسازید و برای
حركت دادن آن از آهنربا استفاده كنید.

نقاشی از اسباب بازی كه میخواهید بسازید ،روی كاغذ بكشید .اسباب بازی را با كمك بزرگترها
بسازید و از آن عكس بگیرید.
برای ساختن اسباب بازی چه كارهایی انجام دادید؟
چگونه میتوانید این اسباب بازی را با استفاده از آهنربا به حركت درآورید؟
از اسباب بازی در حال حركت فیلم بگیرید و ارسال كنید.
پرسش :به نظر شما از آهنربا برای انجام چه كارهایی میتوان استفاده كرد؟
هشدار :بعد از انجام فعالیت دستهای خود را بشویید .هنگام انجام فعالیت دست خود را بهصورت یا
چشمهای خود نزنید.
از دانشآموزان بخواهید تا تجربة خود را در ساختن اسباببازی متحرك بگویند و به كمك بزرگترها
بنویسند و یا صدای خود را ضبط و برای شما ارسال كنند .این روش در پاسخ به پرسش نیز كمك میكند.
انجام این فعالیت مقدمهای برای آموزش صفحههای  96تا  97است.
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پیامدها

از آهنربا میتوان برای ساختن وسایل استفاده كرد.
آهن ربا میتواند وسایل را به حركت درآورد.
مهارتهای زبانی ،نوشتاری و دستورزی
ارتباط علم با هنر
پرورش خالقیت و مهارت حل مسئله
ایده پردازی

130

فعالیت تكمیلی

مشاهده فیلم فندق با عنوان آهن ربا از شبكة رشد roshd.ir

جلسه آموزش برخط(آنالین)  /حضوری:
محتوای این جلسه به جمعبندی فعالیتهای دانشآموزان ،آموزش صفحههای  96تا  99و رفع اشكال
اختصاص دارد.
تداوم آموزش از طریق آموزش غیر حضوری غیر برخط  (آفالین).

الگوی آموزش حل مسئله ساختار یافته
این روش آموزشی مبتنی بر فعالیتهای حل
مسئله است و دانشآموزان را با فرصتهایی
برای بازسازی ایدهها و مفاهیم ریاضی توسط
خودشان آماده میکند .این روش تدریس
شامل سه مرحله کلی  )1ارائه مسئله؛ )2
بحث بر روی روشها و راهحلها و )3
نتیجهگیری و تعیین تکالیف برای تثبیت
مفهوم است (شکل .)1

شکل  .1روش تدریس حل مسئله ساختاریافته
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در ادامه توضیحات مربوط به هر یک از این مراحل ارائه میشود:
مرحله  :1ارائه مسئله
در این روش ابتدا معلم مسئلهای را در قالب فعالیت انتخاب میکند و به دانشآموزان ارائه میکند و از آنها
میخواهد تا مسئله مذکور را در مدت زمان مشخصی حل کنند و راهحلشان را برای معلم ارسال کنند.
درس با کار شخصی دانشآموزان برای حل یک مسئله با استفاده از دانش ریاضی خودشان آغاز میشود.
مرحله  :2بحث بر روی روشها و راهحلها
در این مرحله ،معلم با توجه به هدف آموزشی قصد شده در فعالیت ،سبکهای مختلف یادگیری
دانشآموزان و خالقانه و بدیعبودن راهحلها ،تعدادی از آنها را متناسب با زمان کالس آنالین خود
جهت بحث در کالس انتخاب میکند .در جلسه آنالین ،معلم راهحلهای انتخابی را مورد بحث و بررسی
قرار میدهد تا از این طریق دانشآموزان به مفهوم مورد نظر دست یابند .در این مرحله مناسب است
معلم تا حد امکان از دانشآموزان بخواهد تا نحوه حل مسئله به کمک آن راهحلهای انتخابی را توضیح
دهند و او نقش هماهنگکننده بحث را ایفا کند.
مرحله  :3نتیجهگیری و تعیین تکالیف برای تثبیت مفهوم
معلم در این مرحله به کمک دانشآموزان ،نتایج آموزشی حاصل از حل مسئله یا فعالیت مذکور را
جمعبندی نموده و تکالیف را به دانشآموزان جهت تثبیت مفاهیم آموختهشده تعیین میکند.

الگوی آموزش حل مسئله ساختار یافته درس ریاضی
در این قسمت ،به عنوان نمونه نحوه
تدریس فعالیت صفحه  46کتاب
ریاضی پایه سوم ابتدایی بر اساس
مراحل این روش ارائه میشود.

شکل  .2فعالیت صفحه  46کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی
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مرحله  :1ارائه مسئله
در این مرحله ،آموزگاران گرامی تصویر زیر را
از طریق محیط شاد برای دانشآموزان ارسال
میکنند و از آنان میخواهند تا این مسئله زیر
(شکل  )3را حل کرده و نحوه حل خود را تا زمان
تشکیل کالس ریاضی برای آنها ارسال کنند.
همچنین در این مرحله آموزگار از دانشآموزان
میخواهد تا متن مسئله را بخوانند و اگر جایی
از متن سوال برایشان مبهم است ،بگویند تا از
این طریق اشکاالت آنها در فهم متن مسئله
برطرف شود.

شکل  .3مسئله ارائه شده به دانشآموزان برای حل کردن
(کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی ،1399 ،ص)64 .

مرحله  :2بحث بر روی روشها و راهحلها
در این مرحله آموزگار ،پاسخهای ارسالی دانشآموزان را بررسی میکند و با توجه به معیارهایی که در
توضیح این مرحله ارائه شد ،تعدادی از راهحلها و پاسخها را انتخاب میکند تا دانشآموزان در زمان
تشکیل کالس به صورت آنالین در خصوص آن به بحث و گفتگو بپردازند .به عنوان نمونه تعدادی از
راهحلهای انتخابی برای این مسئله که توسط دانشآموزان ارائه شده است ،میتواند شامل موارد زیر باشد:
1

3

			
روش رسم شکل:

2

روش رسم چوب خط:

		
روش استفاده از جمع اعداد:

4

راه حل نادرست برای حل این مسئله:
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همانگونه که مالحظه میفرمایید ،چهار روش برای حل این مسئله انتخاب شده است که  3تا از
آنها درست و یک مورد (روش )4نادرست است .دانشآموزان با مقایسه این روشها و در نظر گرفتن
شباهتها و تفاوتهای آنها و همچنین روش ارائه شده در کتاب درسی برای این مسئله درک اولیهای
از ویژگیهای این موقعیت که در بر دارندۀ عمل ضرب پیدا میکنند .توجه به راهحل شماره  4نیز
منجر به این میشود تا دانشآموزان با بدفهمی رایج در حل مسائل مربوط به ضرب آشنا شوند و دچار
این بدفهمی در حل این مسائل نشوند .دقت کنید که هنوز عمل ضرب بهطور مستقیم به دانشآموزان
ارائه نشده است و دانشآموزان در این مرحله فقط درک میکنند که در موقعیتهایی که میخواهیم
مجموع اعضای چند مجموعه یا گروه با تعداد اعضاء یکسان را بدست آوریم کافی است از جمعهای
تکرارشونده استفاده کنیم.
مرحله  :3نتیجهگیری و تعیین تکالیف برای تثبیت مفهوم
در این مرحله معلم از دانشآموزان میخواهد تا آنچه از طریق این مسئله و بحث بر روی آن یاد گرفتهاند
را بیان کنند تا از این طریق مطالب این درس جمعبندی شود و مفهوم ضرب بهصورت زیر ارائه میشود.
این جمعبندی میتواند به کمک دانشآموزان به صورت زیر انجام شود:

شکل  .4جمع بندی مطالب درس به کمک دانشآموزان
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برای جمعبندی مطالب ،تا حد امکان بایستی از دانشآموزان استفاده شود و در صورتی که نکتهای از
درس در جمعبندی آنها جاافتاده بود ،معلم به بیان آنها بپردازد.
پس از جمعبندی آموزگاران تکالیفی را که بایستی دانشآموزان برای تثبیت مفهوم کسبشده انجام
دهند را مشخص کرده و به آنها اعالم کنند .مناسب است در خصوص این صفحه از کتاب ،آموزگاران
از دانشآموزان بخواهند تا کاردرکالس صفحه  56کتاب را حل کنند.
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ارزشیابی

3

ارزشیابی
ارزشیابی اثربخش نقش مهمی در پیشرفت یک نظام آموزشی دارد و ذینفعان مختلف این نظام از
آن بهره میجویند .این ارزشیابی به معلم کمک می کند تا با تکیه بر شواهد و اطالعاتی که نسبت به
تواناییها و شایستگیهای دانشآموزان کسب می کند میزان آموختههای فعلی آنان را بسنجد و بتواند
محتوای تازه را به این آموختهها پیوند بزند .معلم طی فرایند تدریس نیز میتواند درک دانشآموزان را
بسنجد و این فرایند را جرح و تعدیل کند .همچنین ارزشیابی به معلم کمک می کند تا مراحل بعدی
فرایند یادگیری را برنامهریزی کند.
ارزشیابی را میتوان در سه دسته زیر طبقهبندی كرد:
ارزشیابی از آموختهها
ارزشیابی برای آموختن
ارزشیابی به عنوان یک آموخته
ارزشیابی از آموختهها که همان سنجش تراکمی است با هدف سنجش یادگیریهای متراکم شده
در طول یک دوره آموزشی و در پایان فرایند تدریس انجام میشود و به نمره دادن به یادگیرنده و
قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و برنامه درسی منجر میشود .ارزشیابی برای آموختن که گاهی به
آن سنجش تکوینی نیز میگویند در طی فرایند تدریس و به عنوان ابزار یادگیری به منظور حمایت از
فرایند یادگیری انجام میشود تا شواهدی درباره چگونگی پیشرفت جریان یادگیری ارائه دهد.
اما منظور از ارزشیابی به عنوان یک آموخته چیست؟ ارزشیابی به عنوان یک آموخته را میتوان سنجشی
دانست که به عادت ذهنی دانشآموز تبدیل شده است و او را به یک سنجشگر رفتارهای خود تبدیل
کرده است .شاید بتوان گفت تمام تالش و کوششی که در گستره نظام آموزش و پرورش صورت میگیرد
در راستای این است که دانشآموز در سایه راهنماییهای معلم به عنوان موجودی عامل به کسب معنا
نائل آید (مبانی نظری سند تحول بنیادین.)1390 ،
برای ارزرشیابی در مدرسه غیرحضوری میتوان از ابزارهای زیر استفاده كرد:
خودارزیابی
چك لیست
پوشه كار
خودارزیابی :در خودارزیابی هدف این است كه یادگیرنده برای آگاهی یافتن از نحوۀ پیشرفت خود
بر كار خویش نظارت آگاهانه داشته باشد و مرتب به ارزشیابی آن بپردازد.
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او سعی میكند تا بخشهایی را كه برایش واضح است و به عبارتی یاد گرفته از قسمتهای دشوار و
آنچه نمیداند جدا كند و با رتبهبندی و اولویتگذاری مشخص نماید.
فرد در خودارزیابی به سؤالهای زیر پاسخ میدهد و درباره یادگیری خود تصمیمگیری میكند.
كدام قسمت را بهتر فهمیدم؟
كدام قسمت را متوجه نشدم؟
كدام قسمت كار دشوار بود؟
كدام قسمت كار از همه مهمتر بود؟
در خودارزیابی معلم باید فرم اولیه را همراه با آموزش به دانشآموز ارائه دهد.
چك لیست :برای اینكه مطمئن شویم تا اهداف و زیرمجموعۀ آنها به شكل درست و استاندارد
مورد توجه قرار گرفتهاند ،فهرستی از مؤلفههای آموزشی سؤالهای ریز ،فعالیتها یا مهارتهایی كه به
قسمتهای ریزتر تقسیم میشود را بهعنوان چك لیست آماده میكنیم .باتوجه به شفاف بودن مطالب
در چك لیست میتوان از آن در مستندسازی آنچه مورد آموزش قرار گرفته استفاده كرد.
پوشة كار :فرایند آموختههای دانشآموز طی یک دوره تحصیلی میتواند بهعنوان پوشۀ كار بهصورت
فایلهای فردی و یا گروهی مورد استفاده قرار گیرد .معلم با قرار دادن یك پوشه برای هر نفر ،مستندات
مربوط به آموزش و یادگیری هر فرد را جمعآوری و در نهایت به ارائه بازخورد ،قضاوت در یادگیری و
نیز جبران ضعفها میپردازد و در پایان دوره با مراجعه به مستندات جمعآوری شده به قضاوت نهایی
در مورد روند یادگیری فرد میپردازد.
در ادامه گامهای ارزشیابی توصیفی در فضای مجازی با مثالی از درس هدیههای آسمان ارائه میشود:

گام اول :شناخت اهداف آموزشی دروس آموزش غیر حضوری

ارزشیابی از آموزش ،میزان رسیدن دانشآموزان به اهداف دروس را مشخص میكند؛ لذا در درجه اول
با مراجعه به راهنمای معلم میبایست اهداف هر درس را شناخت.

گام دوم :جمعآوری اطالعات از دانشآموزان در راستای تحقق اهداف

پس از شناخت اهداف ،معلم میبایست به دنبال شواهدی باشد كه تحقق اهداف در دانشآموزان را
نشان دهد تا بر مبنای این اطالعات و شواهد ،قضاوت خود از ایشان را اعالم نماید؛ در این راستا ،همكاران
محترم میتوانند با توجه به ماهیت و اهداف دروس ،از ابزارها وشیوههای متنوعی برای ایجاد و تکمیل
کارپوشه دانشآموزان استفاده نمایند كه در ادامه به نمونههایی در درس هدیههای آسمان اشاره میشود:
 1چك لیست ارزشیابی توسط والدین
چك لیست ،به فهرستی از مالک ها یا معیارهای معین گفته میشود كه قرار است در هر درس از
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سوی دانشآموزان ظهور و بروز یابد .برای این کار ،فهرستی از رفتارهایی که قرار است مورد ارزشیابی
قرارگیرند ،تهیه میشود؛ رفتارها توسط والدین مورد مشاهده قرار میگیرند و دستیابی به هر یك از
مالكهای مورد نظر با زدن عالمت « »در برابر رفتارهای موجود در فهرست ،مشخص میشود .در
اینجا میبایست در جلسه توجیهی به والدین گوشزد شود که:
برای مشخص شدن اشكاالت دانش آموزان و پیشنهاد برای اصالح ،سعی بر واقع گرایی در ثبت
اطالعات دانشآموزان داشته باشند.
با توجه به محرمانه بودن اطالعات دانش آموزان ،ميبايست چكليستهاي تكميل شده را به صفحه
شخصي معلم از طريق سامانه شاد ارسال نموده و از ارسال آن در گروه اجتناب نمايند.
دو نمونه چك لیست در موضوع احكام كه جنبه عملی پر رنگی دارند ،در ادامه به تصویر كشیده شده است:
چك لیست وضو (مربوط به پایه دوم ابتدایی)
با کمک پدر یا مادر ،وضو را در خانه تمرین کنید .سپس یک بار وضو بگیرید و از آنها بخواهید جدول
را برای شما کامل کنند.

مراحل وضو
1ـ ّنیت
2ـ شستن صورت
3ـ شستن دستها
4ـ مسح سر
  5ـ مسح پاها

خیلی خوب



عملکرد من
خوب

نیازمند آموزش
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چك لیست نماز (مربوط به پایه دوم ابتدایی)

مراحل نماز

عملكرد من
خیلی خوب

خوب

نیازمند آموزش

لباس و پوشش مناسب
خواندن حمد و سوره
حالت ركوع و ذكر آن
حالت سجده و ذكر آن
ذكر قنوت
تسبیحات اربعه
تشهد
سالم
توضیح الزم..................................................................................................................................... :
..............................................................................................................................................................
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 2كاربرگهای آزمون
این كاربرگها در خصوص انواع آزمون ،می تواند توسط خود معلم طراحی و آماده شده و در بستر شاد
با دانشآموزان به اشتراك گذاشته شود .سپس دانشآموزان ،آنها را تكمیل و تصویر آن را برای معلم
ارسال میكنند.
برای آشنایی بیشتر همكاران ،انواع این آزمونها در ادامه توضیح داده میشود:
2ـ 1ـ آزمونهای دانشی
سنجش سطح دانش و محفوظات مخاطب را دنبال میكنند.
آزمونهای دانشی ،آزمونهایی هستند كه
ِ
این نوع آزمون به دو نوع كلی تقسیم میشود:
الف) آزمونهای عینی یا بسته پاسخ؛ شامل آزمونهای چند گزینهای ،جور كردنی و صحیح یا
غلط میباشد .در این نوع آزمونها ،هم سؤال و هم جواب ،در اختیار آزمونشوندگان قرار میگیرد تا
گزینه صحیح را مشخص کنند.
ب) طرح سؤاالت تشریحی؛ شامل آزمونهای گسترده پاسخ و محدود پاسخ میباشد و از دانشآموزان
خواسته میشود پاسخ سؤاالت را به صورت توصیفی یا تحلیلی ـ تبیینی در قالب آزمون كتبی ارائه نمایند.
2ـ2ـ آزمونهای عملكردی
در آزمون عملكردی ،از آنجاییكه قرار است ،عملكرد دانشآموز مورد سنجش قرار گیرد ،این عملكرد
یا در یك موقعیت فرضی و شبیهسازی شده خود را نشان میدهد یا در یك موقعیت عینی و واقعی
بروز میكند.
به بیان دیگر وقتی قرار است ،مهارت و عملكرد دانشآموز بر اساس دانشهای پیش آموخته ظهور و
بروز یابد ،یا دانشآموز در یك موقعیت فرضی قرار میگیرد تا بگوید در این موقعیت چه عكسالعملی از
خود نشان میدهد یا در یك موقعیت واقعی مورد سنجش قرار میگیرد .مانند فردی كه در یك آزمون
رانندگی ،گاه در یك موقعیت شبیهسازی شده از او میخواهند حق تقدم خودروها در سر چهارراه را
بیان كند و گاه نیز افسر رانندگی كنار او مینشیند و به راه میافتند تا او ببیند آیا راننده در سر چهار  راه،
حق تقدم افراد و خودروها را رعایت میكند؟
بر این اساس ،آزمونهای عملكردی دو نوع كلی پیدا میكند:
2ـ2ـ1ـ آزمون عملكردی در موقعیت شبیهسازی شده :در این نوع آزمون از یادگیرنده خواسته
میشود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده ،همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیتهای واقعی با
آنها روبه رو میشود .مانند این پرسش در خصوص نماز مسافر:
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خانوادۀ سعید در تهران ساکناند.
در موارد زیر ،نماز سعید شکسته است یا کامل؟
ـ آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا به مشهد رفتهاند و میخواهند هفت روز
در آنجا بمانند.
ـ با خانوادۀ خود ،برای تفریح پنج کیلومتر از شهر خارج شدهاند.
ـ برای دیدن مادربزرگ به اصفهان رفتهاند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.
2ـ2ـ2ـ آزمون عملكردی عینی (نمونه كار) :در این حالت ،عملكرد واقعی دانشآموز در موقعیتی
واقعی مورد توجه قرار می گیرد ،كه با توجه به مجازی بودن آموزش ،مصادیق بسیار محدودی پیدا
میكند؛ مانند این فعالیت برای نوشتن متنی در ستایش خدا:
با استفاده از این عبارات ،متنی کوتاه در ستایش خداوند یکتا بنویس.
مهربان ،زیباییها ،آسمان ،بخشندهترین ،بیمانند
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
با توجه به اینكه فرایند بررسی آزمونها ،فرایند زمانبری است؛ لذا در هر جلسه ،بررسی كاربرگ
تعدادی از دانشآموزان (مث ً
ال  ٥نفر) كفایت میكند و در جلسات بعد ،كاربرگ دانشآموزان دیگر
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نکته :آزمونهای ذکر شده ،میتواند در دو صورت کتبی و شفاهی برگزار گردد که هر دوصورت ذیل
عنوان «کاربرگهای آزمون» قرار گرفته است.
سری» از كتاب هدیههای آسمان ششم ابتدایی جهت آشنایی
در ادامه ،كاربرگ آزمون از درس «باغ ّ
بیشتر شما همكاران محترم قرار داده شده است.
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كاربرگ ارزشیابی درس :4باغ س ّری
1

با توجه به آنچه در این درس خواندیم ،چرا امام علی (علیه السالم) درباره دوست اینطور فرمودهاند:

کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدیها و کارهای نامناسب باز دارد.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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2

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید:
فرشته و مبینا از کالس دوم تا ششم با هم دوست و هم کالسی هستند .یک روز زنگ تفریح ،وقتی
همه بچهها از کالس خارج شدند ،ناگهان مبینا کیف هم کالسیاش سارا را برداشت و آن را به
گوشه کالس پرتاب کرد.
فرشته از بیرون کالس این صحنه را دید ،اما چیزی نگفت .دو روز از این ماجرا گذشت و فرشته
همچنان این موضوع را مخفی نگهداشت و حتی دلیل کار مبینا را نپرسید .با خودش فکر می کرد
اگر مبینا بفهمد او ماجرا را دیده است ،شرمنده میشود و یا حتی میترسید دوستی چندین ساله
آنها خراب شود .بنابراین تصمیم گرفت موضوع را بهطور کلی فراموش کند.
از طرف دیگر ،سارا خیلی ناراحت بود .نمیدانست چه کسی کیفش را به گوشه کالس پرتاب کرده
و کاردستی زیبایی را که برای کالس هنر ساخته بود ،شکسته است …

بچههای عزیز! اگر شما بهجای فرشته بودید ،چه می کردید؟
آیا به دوست خود تذکر میدادید؟ و علت کار او را میپرسیدید؟ چگونه این کار را انجام میدادید؟
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 3تحقیقها و فعالیتهای كالسی درباره موضوع مورد نظر درس:
تحقیقها و فعالیت های كالسی ،اگر به خوبی طراحی و اجرا شوند ،هم میتوانند موجب بهبود و توسعۀ
مهارتهای دانشآموزان شوند و هم منبعی برای ارزشیابی از پیشرفت دانشآموزان باشند .فعالیتها و
تكالیف درسی ،فرصت «آموختن برای به كار بستن» را برای دانشآموزان ایجاد میكنند .به عنوان نمونه
معلم میتواند در درس مربوط به موضوع «تولی و تبری» ،این تحقیق را برای دانشآموزان تعریف نماید:
چه حادثهای موجب شد روز  13آبان را روز «دانشآموز» بنامند؟ این حادثه با موضوع درس چه
ارتباطی دارد؟

گام سوم :ساماندهی اطالعات جمعآوری شده از دانشآموزان و ارائه بازخورد

پس از جمع آوری اطالعات از دانشآموزان ،این اطالعات میبایست برای هر دانشآموز در دفتری ثبت
شود ،تا معلم بتواند با مرور این اطالعات ،مبنایی برای قضاوت از دانشآموزان در دست داشته باشد.
در این راستا ،پیشنهاد میشود همكاران محترم صفحهای اینچنین برای هر دانشآموز طراحی نمایند
و اطالعات حاصل از وی را در آن ثبت نمایند و با جمعبندی این اطالعات در هر حیطه قضاوتی از
دانشآموزان داشته و در فرمهای «الف» و «ب» برای وی ثبت نمایند.
نام و نام خانوادگی دانش آموز....................................................... :
حیطههای ارزشیابی

سطح نهایی او ..............................

عملكرد موجود از دانشآموز

قضاوت كلی معلم از عملكرد او

(خیلی خوب ،خوب ،قابلقبول ،نیاز به تالش بیشتر)

خداشناسی

كاربرگ آزمون
تحقیق كالسی

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

پیامبری

كاربرگ آزمون
تحقیق كالسی

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

امامت و شخصیتهای دینی

  كاربرگ آزمون
تحقیق كالسی

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

عناوین دروس:
..........................

سطح.............................................................................................. :
توضیح الزم.................................................................................. :

آداب و اخالق اسالمی

چك لیست والدین
كاربرگ آزمون
تحقیق كالسی

احكام

چك لیست والدین     
كاربرگ آزمون       
تحقیق كالسی            

مراسم اسالمی

كاربرگ آزمون
تحقیق كالسی
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معلم برای تکمیل این جدول ،ابتدا مستندی که از دانشآموز در دست دارد (چکلیست یا کاربرگ
ارزشیابی یا تحقیق کالسی) را تیک زده و نام درس یا درسهایی که دانشآموز در آن ارزشیابی شده
توجه به مستند موجود ،سطحی را برای او تعیین خواهد کرد .الزم
است ،یادداشت می کند و سپس با ّ
به ذكر است كه رتبه نهایی دانشآموز ،میانگین رتبههای او در حیطههای ارزشیابی موجود در جدول
است .بنابراین معلّم در پایان ،پس از تعیین سطح دانشآموزان در هریک از حیطهای مطرح شده ،از
مجموع آنها میانگین گرفته و در فرم «ب» برای دانشآموزان ثبت مینماید.
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همچنین این نكته نیز بسیار حائز اهمیت است كه بازخورد پایانی كه معموالً تحت عنوان «ارزشیابی از
آموزش» از آن یاد میشود و در اینجا توضیح داده شد ،با بازخورد فرایندی كه در طول آموزش اتفاق
میافتد و خود وسیلهای برای یادگیری بهتر دانشآموزان است ،متفاوت است.
معلم ،در طول آموزش بارها ممكن است به دانشآموزان بازخورد دهد و اشكاالت آنها را برای رسیدن به
هدف اصالح نماید كه این بازخورد از نوع فرایندی بوده و مبنای قضاوت برای بازخورد پایانی نمیباشد.

نكات كاربردی

با توجه به شرایط و نیز ضرورت نظارت مداوم بر فرایند یادگیری ،الزم است ارزشیابی بهصورت مستمر و
مداوم و بر اساس ارزیابی فعالیتهای تعیین شده انجام شود .با توجه به سن مخاطب و محدودیتهای
نوشتاری دانشآموزان ،پرسشهای شفاهی مناسباند .میتوانید پرسشها را ضبط و به صورت غیر
بر خط (آفالین) برای دانش آموزان بفرستید و از آنها بخواهید تا پاسخ را ضبط و برای شما ارسال كنند.
در این صورت فرصت بررسی پاسخها و برنامهریزی برای ادامه آموزش و انجام تغییرات الزم را دارید.
امكان استفاده از نرمافزارهای نوشتاری ،میتوانید كاربرگهای مجازی ارسال و از دانشآموزان
در صورت
ِ
بخواهید با راهنمایی و كمك بزرگترها  ،پاسخ را عالمت بزنند یا اینكه در حد چند واژه بنویسند .در
غیر این صورت در ارتباط با چنین پرسشهایی از دانش آموزان بخواهید تا پاسخ هر پرسش را با شماره
هر سؤال در دفترچه بنویسند و از آن عكس بگیرند و برای شما ارسال كنند.
توجه داشته باشید كه با توجه به اولویت پرورش مهارت و توانایی مفهوم سازی در دوره ابتدایی،
به ویژه اول ابتدایی ،ضروری است تكالیف تعیین شده به جای پرسش و پاسخهای رایج ،مبتنی بر
دستسازههای آسان و ساده باشد .دستسازههای هدفمند ضمن پرورش مهارتها به مفهوم سازی و
گسترش یادگیری كمك میكند.
در ارائه ارزیابی فعالیتها به دانشآموزان از واژه  های مثبت استفاده میشود .بازخورد به دانشآموزان
باید به گونهای باشد كه آنها را برای فعالیت بیشتر تشویق كند.
تأكید شما برانجام فعالیت به وسیلة خود دانشآموز و كمك بزرگترها فقط در پشتیبانی از انجام
فعالیت باشد.

رسانههای پشتیبان

4

شبكه رشد
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی شبكه رشد را در اختیار دارد كه در شرایط پیشرو برای معلم
نقش رسانه پشتیبان دارد .مهمترین محتوایی كه در شبكه رشد بارگذاری شده است ،فیلم الگوی
تدریس آموزش از راه دور مطابق با چرخه یادگیری شناختی برای تمامی موضوعات درسی و پایههای
تحصیلی دوره ابتدایی است .به عالوه معلمان محترم میتوانند محتوای الكترونیكی دروس همه پایهها
را در شبكه رشد ببینند؛ این محتوا شامل فایل  pdfكتاب درسی ،محتوای الكترونیكی چندرسانهای،
فیلم تدریس معلم ،فیلمهای آموزش معلمان ،فعالیتهای تكمیلی و تعاملی و كتاب گویا است.
https://www.roshd.ir

تعریف اصطالحات بهکار رفته در شبکه رشد
محتوای کتاب درس (کتاب درسی) :فایل الکترونیکی متن کتاب درسی در قالب یک فایل pdf

قابل دانلود برای دانشآموزان و معلمان است.
محتوای الکترونیکی و چندرسانهای (فیلم آموزشی) :ترکیبی از تصویر (ثابت و متحرک)،
صدا ،انیمیشن و فیلم (آموزش به روش مستقیم و غیرمستقیم) غیرتعاملی درباره مفاهیم كتاب درسی
است كه بهطور همزمان قابل مشاهده و دانلود میباشد ،مانند فیلمهای فندق در درس علوم پایه اول،
دوم و ششم و یا فیلمهای مرتبط با کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم.
فیلم تدریس :فیلم آموزش به روش آموزش مستقیم توسط یک معلم به دانشآموزان است مانند
فیلمهای پخش شده از شبکه آموزش صدا و سیما تحت عنوان مدرسه تلویزیونی ،محتوای این بخش
به طور همزمان قابل مشاهده و دانلود است.
فیلم آموزش معلم (راهنمایی آموزگاران) :شامل فیلمهایی است که به منظور ارائه آموزشهای
الزم برای معلمان جهت تدریس محتوای دروس تولید شده است (مانند فیلمهای آموزش معلمان برفراز
آسمان) ،محتوای این بخش به طور همزمان قابل مشاهده و دانلود است.
فعالیتهای تکمیلی و تعاملی :به منظور تعمیق و تثبیت آموزش ارائه شده در بخشهای محتوای
الکترونیکی و چندرسانهای ،تعدادی محتوا در قالب فایل متنی ( )pdfو محتوای چندرسانهای تعاملی در
این بخش قرارگرفته است .این محتوا قابل دانلود است .به عنوان مثال در محتوای تکمیلی کتابهای
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فارسی تعدادی فایل متنی در قالب داستان و شعر از محتوای مجالت رشد مرتبط با پایه تحصیلی انتخاب
و بازگذاری شده است و یا درس علوم و ریاضی تعدادی فعالیت تعاملی (ارتباط دوسویه) به صورت
تمرینهای تعاملی برای دانش آموزان در این بخش قرار گرفته است .این بخش قابل اجرای همزمان
روی شبکه رشد نیست و محتوا باید توسط کاربر دانلود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
کتاب گویا (فایل صوتی کتابهای درسی) :به منظور تقویت سواد شنیداری دانشآموزان فایل
صوتی چهار کتاب آموزش قرآن ،فارسی ،عربی و زبان انگلیسی بر روی شبکه رشد قرار گرفته است.
محتوای این بخش به طور همزمان قابل مشاهده و دانلود است.

محتوای موجود در شبکه ملی مدارس ایران رشد
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پایه اول ابتدایی
محتوای
الکترونیکی
چندرسانهای

فیلم آموزش
معلم

فعالیت های
تکمیلی و
تعاملی

کتاب گویا (فایل
صوتی دروس)

کل کتاب تولید
و بارگذاری شده
است.

تولید و درحال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس
انجام شده است.
این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

نام درس

محتوای کتاب
درسی

فارسی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

کلیه دروس موجود دروس ضبط شده
است 2 ،درس اول در صدا و سیما
بارگذاری شده
بارگذاری شده
است.
است.

علوم

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صدا و سیما حال تولید است و
و بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
شد.
است.

تولید و درحال
بارگذاری است.

ریاضی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صدا و سیما حال تولید است و
و بارگذاری شده
بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
است.
است.
شد.

تولید و درحال
بارگذاری است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

آموزش قرآن

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

دروس ضبط شده
در صدا و سیما
در حال بارگذاری
است.

کل کتاب تولید
و بارگذاری شده
است.

تولید و درحال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس
انجام شده است.

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

تربیت بدنی

در حال بارگذاری
است.

محتوای آموزشی
فیلم آموزشی ویژه
این درس در قالب
دانشآموز تولید
كتاب راهنمای
و بارگذاری شده
معلم بارگذاری
است.
شده است.

فیلم تدریس

نسخه الكترونیكی این درس جزء
لوحهای آموزشی دروسی نیست که
بارگذاری شده
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.
است.

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفتر برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری

پایه دوم ابتدایی
محتوای کتاب محتوای الکترونیکی
نام درس
چندرسانهای
درسی

تولید و در حال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس انجام
شده است.

علوم

کل متن
کتاب درسی
بارگذاری شده
است.

کلیه دروس تولید و
بارگذاری شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
در صدا و سیما حال تولید است و
بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
شد.
است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

ریاضی

کل متن
کتاب درسی
بارگذاری شده
است.

کلیه دروس تولید و
بارگذاری شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
در صدا و سیما حال تولید است و
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
شد.
است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

آموزش
قرآن

دروس ضبط شده
کل متن
کلیه دروس موجود است،
در صدا و سیما
کتاب درسی
 2درس اول بارگذاری
بارگذاری شده
بارگذاری شده
شده است.
است.
است.

تولید و درحال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس انجام
شده است.

فارسی
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فیلم تدریس

هدیههای
آسمان

دروس ضبط شده
کل متن
کلیه دروس موجود است،
در صدا و سیما
کتاب درسی
 2درس اول بارگذاری
بارگذاری شده
بارگذاری شده
شده است.
است.
است.

فعالیتهای
فیلم آموزش معلم
تکمیلی و تعاملی

کتاب گویا (فایل
صوتی دروس)

کل متن
کتاب درسی
بارگذاری شده
است.

کلیه دروس تولید و
بارگذاری شده است

محتوای
آموزشی این
فیلم آموزشی ویژه دانش
درس در قالب
آموز تولید و بارگذاری
تربیت بدنی
كتاب راهنمای
شده است.
معلم بارگذاری
شده است.

دروس ضبط شده
در صدا و سیما
در حال بارگذاری
است

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

کل کتاب تولید و
بارگذاری شده است.

کل کتاب تولید و
بارگذاری شده است.

ــ

ــ

نسخه الكترونیكی
فیلم آموزشی
لوحهای آموزشی
بارگذاری شده است.
بارگذاری شده است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.
این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.
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پایه سوم ابتدایی

فارسی

کل متن کتاب
کلیه دروس تولید و
درسی بارگذاری
بارگذاری شده است.
شده است.

دروس ضبط شده
در صدا و سیما
درحال بارگذاری
شده است.

یك درس در
حال تولید است و
بارگذاری خواهد
شد.

تولید و در حال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود است
و بارگذاری درس به
درس انجام شده است.

علوم

یك درس در
دروس ضبط شده
کل متن کتاب
کلیه دروس تولید و
حال تولید است و
در صدا و سیما
درسی بارگذاری
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده است.
بارگذاری شده است.
شده است.
شد.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.

ریاضی

یك درس در
دروس ضبط شده
کل متن کتاب
حال تولید است و
 5فصل موجود است،
در صدا و سیما
درسی بارگذاری
و بارگذاری شده است
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده است.
شده است.
شد.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به
کتاب گویا داشته باشد

آموزش
قرآن

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

جدید تولید نشده
است

کل کتاب تولید
کل کتاب تولید و
و بارگذاری شده
بارگذاری شده است.
است.

جدید تولید نشده
است.

کل کتاب موجود است
و بارگذاری درس به
درس انجام شده است.

هدیههای
آسمان

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

ــ

یك درس در
دروس ضبط شده
حال تولید است و
در صدا و سیما
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده است.
شد.

جدید تولید نشده
است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.

نام درس

محتوای کتاب
درسی

محتوای
الکترونیکی
چندرسانهای

فیلم تدریس

فیلم آموزش
معلم

فعالیتهای
تکمیلی و تعاملی

کتاب گویا (فایل
صوتی دروس)

محتوای آموزشی
این درس در
فیلم آموزشی ویژه
قالب كتاب
دانشآموز تولید و در
تربیت بدنی
راهنمای معلم
حال بارگذاری است.
بارگذاری شده
است.
مطالعات
اجتماعی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

ــ

ــ

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

دروس ضبط شده
در صدا و سیما
بارگذاری شده است.

ــ

نسخه الكترونیكی این درس جزء دروسی
لوحهای آموزشی نیست که نیاز به کتاب
بارگذاری شده است .گویا داشته باشد.

ــ

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
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پایه چهارم ابتدایی
محتوای
محتوای کتاب
الکترونیکی چند
نام درس
درسی
رسانه ای
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فعالیتهای
تکمیلی وتعاملی

کتاب گویا (فایل
صوتی دروس

فارسی

کل متن
کتاب درسی کلیه دروس تولید و
بارگذاری شده بارگذاری شده است.
است.

یك درس در
دروس ضبط شده در
حال تولید است و
صدا و سیما درحال
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده است.
شد.

تولید و درحال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود است
و بارگذاری درس به
درس انجام شده است.

علوم

یك درس در
کل متن
دروس ضبط شده در
حال تولید است و
کتاب درسی کلیه دروس تولید و
صدا و سیما بارگذاری
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده بارگذاری شده است.
شده است.
شد.
است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.

ریاضی

یك درس در
کل متن
دروس ضبط شده در
حال تولید است و
کتاب درسی کلیه دروس تولید و
صدا و سیما بارگذاری
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده بارگذاری شده است.
شده است.
شد.
است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.

آموزش
قرآن

کل متن
کتاب درسی
بارگذاری شده
است.

کل کتاب تولید
و بارگذاری شده
است.

جدید تولید نشده
است.

کل کتاب موجود است
و بارگذاری درس به
درس انجام شده است.

یك درس در
کل متن
دروس ضبط شده در
حال تولید است و
کتاب درسی کلیه دروس تولید و
صدا و سیما بارگذاری
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده بارگذاری شده است.
شده است.
شد.
است.

جدید تولید نشده
است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.

هدیههای
آسمان

جدید تولید نشده
است.

محتوای
آموزشی این
درس در قالب
تربیت بدنی
كتاب راهنمای
معلم بارگذاری
شده است.

ــ

کل متن
کتاب درسی
بارگذاری شده
است.

ــ

مطالعات
اجتماعی

فیلم تدریس

جدید تولید نشده
است.

فیلم آموزش
معلم

فیلم آموزشی بارگذاری
شده است.

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

دروس ضبط شده در
صدا و سیما بارگذاری
شده است.

ــ

نسخه الكترونیكی این درس جزء دروسی
لوحهای آموزشی نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.
بارگذاری شده است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء دروسی
نیست که نیاز به کتاب
گویا داشته باشد.
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پایه پنجم ابتدایی
نام درس

محتوای کتاب
درسی

محتوای
الکترونیکی چند
رسانه ای

فیلم تدریس

فیلم آموزش
معلم

کتاب گویا (فایل
فعالیتهای
تکمیلی وتعاملی صوتی دروس

فارسی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

دروس ضبط شده
یك درس در
کلیه دروس تولید
حال تولید است و
در صداوسیما
و بارگذاری شده
درحال بارگذاری بارگذاری خواهد
است.
شد.
شده است.

تولید و درحال
بارگذاری است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس
انجام شده است.

علوم

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صداوسیما
حال تولید است و
و بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
شد.
است.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

ریاضی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
حال تولید است و
در صداوسیما
و بارگذاری شده
بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
است.
است.
شد.

تولید و بارگذاری
شده است.

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

آموزش قرآن

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

جدید تولید نشده جدید تولید نشده
است.
است.

کل کتاب تولید
و بارگذاری شده
است.

جدید تولید نشده
است.

کل کتاب موجود
است و بارگذاری
درس به درس
انجام شده است.

هدیههای آسمان

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

یك درس در
این درس جزء
دروس ضبط شده
جدید تولید نشده در صدا و سیما حال تولید است و جدید تولید نشده دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
است.
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
شد.
است.
داشته باشد.

تربیت بدنی

محتوای آموزشی
این درس در قالب
كتاب راهنمای
معلم بارگذاری
شده است.

مطالعات اجتماعی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

هنر

ــ

ــ

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صداوسیما
و بارگذاری شده
بارگذاری شده
است.
است.

ــ

کلیه دروس تولید
و بارگذاری شده
است.

ــ

ــ

نسخه الكترونیكی این درس جزء
لوح های آموزشی دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
بارگذاری شده
داشته باشد.
است.
تولید و در حال
بارگذاری است.

ــ

این درس جزء
دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.

ــ
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پایه ششم ابتدایی

152

محتوای
الکترونیکی چند
رسانه ای

نام درس

محتوای کتاب
درسی

فارسی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

علوم

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

ریاضی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

آموزش قرآن

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

جدید تولید نشده جدید تولید نشده
است.
است.

هدیههای آسمان

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

تربیت بدنی

محتوای آموزشی
این درس در قالب
كتاب راهنمای
معلم بارگذاری
شده است.

یك درس در
دروس ضبط شده
جدید تولید نشده در صدا و سیما حال تولید است و
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
شد.
است.

مطالعات اجتماعی

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

کارفناوری

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

تفکر وپژوهش

کل متن کتاب
درسی بارگذاری
شده است.

فیلم تدریس

فیلم آموزش
معلم

یك درس در
دروس ضبط شده
حال تولید است و
در صداوسیما
جدید تولید نشده
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
شد.
است.
یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صداوسیما
حال تولید است و
و بارگذاری شده
بارگذاری شده
بارگذاری خواهد
است.
است.
شد.
یك درس در
دروس ضبط شده
در صداوسیما
جدید تولید نشده
حال تولید است و
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
است.
شد.

ــ

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

کل کتاب تولید
و بارگذاری شده
است.

فیلم آموزشی
بارگذاری شده
است.

کتاب گویا (فایل
فعالیتهای
تکمیلی وتعاملی صوتی دروس
کل کتاب موجود
است و بارگذاری
تولید و درحال
درس به درس
بارگذاری است.
انجام شده است.
این درس جزء
تولید و بارگذاری دروسی نیست که
شده است.
نیاز به کتاب گویا
داشته باشد.
این درس جزء
تولید و بارگذاری دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
شده است.
داشته باشد
کل کتاب موجود
جدید تولید نشده است و بارگذاری
است.
درس به درس
انجام شده است.
این درس جزء
جدید تولید نشده دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
است.
داشته باشد.
این درس جزء
جدید تولید نشده دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
است.
داشته باشد

این درس جزء
یك درس در
دروس ضبط شده
جدید تولید نشده در صدا و سیما حال تولید است و جدید تولید نشده دروسی نیست که
نیاز به کتاب گویا
است.
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
داشته باشد.
شد.
است
این درس جزء
یك درس در
دروس ضبط شده
کلیه دروس تولید
در صدا و سیما حال تولید است و تولید و بارگذاری دروسی نیست که
و بارگذاری شده
نیاز به کتاب گویا
شده است.
بارگذاری خواهد
بارگذاری شده
است.
داشته باشد.
شد.
است
این درس جزء
یك درس در
دروسی نیست که
درحال برگزاری حال تولید است و
ــ
ــ
نیاز به کتاب گویا
بارگذاری خواهد
فیلمها
داشته باشد.
شد.
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در ادامه جهت آشنايي بيشتر با سامانه رشد ،محتواي درس هديههاي آسمان بهعنوان مثال ارائه ميشود.

درس هديههاي آسمان

سايت رشد (شبكه ملي رشد) ،پشتيبان آموزشهاي حضوري و مجازي است كه محتواي دروس
به صورت دستهبندي شده و درس به درس روي آنها قرار گرفته است .معلمان و نيز والدين محترم
ميتوانند با مراجعه به آنها ،از محتواي مورد نياز خود در جهت آموزش دروس كتاب بهرهمند گردند.

هدیههای دوم

هدیههای سوم

هدیههای چهارم

هدیههای پنجم

هدیههای ششم

با ورود به صفحه هريك از كتابهاي درسي هديههاي آسمان در سامانه رشد ،فهرست دروس به نمايش
گذاشته شده و با انتخاب هر درس ،محتواي ويژه آن درس به نمايش گذاشته خواهد شد.
بهعنوان نمونه ،همكاران محترم وقتي وارد صفحه كتاب هديههاي آسمان دوم ابتدايي ميشوند ،صفحهاي
اينچنين مشاهده مينمايند:
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با انتخاب و كليك روس هر درس ،صفحه مربوط به آن درس باز ميشود كه محتواي آن به همراه
توضيح مختصر هر فايل ،قابل مشاهده است .مث ً
ال در تصوير باال ،با كليك روي درس هشتم (جشن
ميالد) ،صفحه زير به نماشي گذاشته شده و همكاران ميتوانند محتواي مورد نياز خود را دانلود نمايند:

شامل بیان اهداف و توضیح روشهای تدریس
(روشهای آغاز تدریس ،انتقال محتوا ،تبیین
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راهنمای تدریس درس

فعالیتهای کتاب و ارزشیابی)
تبیین ساختار درس ،بیان مهمترین نکات آن و
ارتباط اجزای درس با یکدیگر

درس هشتم:

فیلم تحلیل محتوای درس هشتم

جشن میالد
نماهنگی زیبا درباره میالد پیامبر اسالم و جشن و
سرور در آن روز
نماهنگ «پیامبر عزیز ما»
سرودی زیبا برای استفاده در ابتدای تدریس،
با هدف ایجاد انگیزه در دانشآموزان نسبت به
موضوع درس
سرود «جشن بزرگ»
شامل دو آزمون عملکردی (از نوع واقعی و موقعیت
شبیهسازی شده) با هدف ارزشیابی از آموزش
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با مراجعه به دروس مختلف ،با محتوايي با دستهبندي زير روبهرو خواهيد شد ،كه در هر درس متناسب
با موضوع و محتواي الكترونيكي موجود درباره آن درس ،بخشي از آن قرار داده شده است:
 1فيلمهاي تحليل محتواي درس:
شامل تبيين ساختار درس ،بيان مهمترين نكات آن و توضيح ارتباط اجزاي درس با يكديگر؛ همكاران
محترم ميتوانند قبل از تدريس اين فيلم كوتاه را مشاهده نموده و با نگاهي از باال بر محتواي درس
مسلط شوند .اين فيلمها در خصوص كتابهاي هديههاي آسمان پايه چهارم تا ششم ابتدايي بهصورت
درس به درس موجود و در سايت بارگذاري شده است.
 2فيلمهاي روش تدريس دروس منتخب:
شامل اجراي عملي تدريس درس در فضاي استديويي است ،كه گاه با حضور واقعي دانشآموزان در
فضاي استديويي همراه بوده و گاه بدون حضور دانشآموزان در قالب مدرسه تلويزيوني ايران (پخش
شده از شبكه سيماي آموزش و قرآن) ضبط و ارائه شده است .مشاهده اين فيلمها ميتواند ايدههاي
خوبي جهت تهيه طرح تدريس ،در اختيار شما قرار دهد.
 3متن راهنماي تدريس درس:
راهنماي تدريس درس شامل توضيح روشهاي تدريس (روشهاي آغاز تدريس ،انتقال محتوا ،تبيين
فعاليتهاي كتاب ،ارزشيابي و )...است كه در قالب يك فايل با فرمت  PDFقرار داده شده است؛ اين
محتوا در خصوص كليه دروس هديههاي آسمان در كليه پايهها موجود است و ميتواند در تدريس
براي شما بسيار راهگشا باشد .در هر پايه نيز ،طرح تدريس دروس منتخب در قالب فايل پاور پوينت،
جهت استفاده همكاران ارائه شده است.
 4محتواي الكترونيكي مكمل درس:
شامل فيلم داستاني ،كارتون ،انيميشنهاي مفهومي ،ترانهها و نماهنگهاي كودكانه در موضوع درس
ميباشد ،كه به همراه توضيحي مختصر ،موقعيت بهرهبرداري از آن و كاركرد آن متناسب با هدف درس
براي همكاران تبيين شده است.
 5كاربرگ ارزشيابي:
متناسب با انواع آزمون دانشي و عملكردي در ارزشيابي توصيفي ،در برخي دروس ،كاربرگهايي جهت
ارزشيابي از محتواي درس ارائه شده است .اين كاربرگها بيشتر در دوره دوم ابتدايي ـ خصوصاً پايه
ششم كه آزمون هماهنگ منطقهاي دارد ـ پيشنهاد شده است.
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سامانه شاد

156

سامانه شاد که کوتاه شده عبارت سامانه شبکههای اجتماعی دانشآموزان است این امکان را به مدیران
و معلمان میدهد تا بتوانند آموزش از راه دور دانشآموزان را در شبکههای اجتماعی مدیریت نمایند.
سامانه شاد ،بستری است که برای آموزش غیرحضوری دانشآموزان در نظر گرفته شده است .در این
سامانه آموزش به صورت برخط (آنالین) انجام میشود و دانشآموزان موظف هستند در ساعات مقرر،
در کالسهای مجازی شرکت کنند.
کلیه بستههای آموزشی مندرج در سامانه رشد (لوحهای آموزشی ،فیلمهای آموزشی ،پويانماييها،
موشنگرافي ها و ،)...پس از مناسبسازی (از نظر حجم و زمان) قابلیت بارگذاری در سامانه شاد را دارد.
الزم است معلمان محترم ابتدا سناريوي آموزشي خود را طراحي كنند ،سپس از محتواي الكترونيكي
موجود در سامانه شاد به عنوان پشتيبان سناريوي خود در تكميل ابزارها بهره ببرند .همچنين با استفاده
از راهبرد كالس معكوس به ويژه در دوره دوم ابتدايي ميتوانند ابتدا محتواي الكترونيكي موجود در
سامانه شاد را به دانشآموز ارائه كنند و بعد در فضاي كالس برخط (آنالين) به گفتوگو و پرسش و
پاسخ درباره موضوع آموزشي مورد نظر بپردازند.

مدرسه تلويزيونی
مدرسه تلويزيوني با ارائه آموزش دروس ابتدايي در همه پايهها به عنوان محتواي پشتيبان ،ميتواند
كمك شاياني به معلم كند .پيشنهاد ميشود معلمان محترم به همراه مدير مدرسه و والدين برنامه
منظمي براي بهرهبرداري از فيلمهاي مدرسه تلويزيوني داشته باشند .يادآور ميشود اين فيلمها در
شبكه رشد هم بارگذاري خواهد شد.

مخاطبان

5

نقش معلم

معلميهنري است كه نقش آن در تعامل با دانشآموزان شكل ميگيرد ،نقشي كه در كالسهاي درس
با حضور دانشآموز تعريف شده بود .در شرايط پيشرو كه آموزش به شكل غیرحضوری انجام خواهد
شد مهمترين مسئله معلم اين است كه با عدم حضور دانشآموزان چگونه نقش خود را رقم بزند.
راز اين امر در تعامل با دانشآموز است؛ معلم در صورتي ميتواند نقش خود را به خوبي تعريف كند كه
ارتباط و تعامل معنيداري با دانشآموزانش داشته باشد ،براي تحقق اين هدف توجه به اصول زير بسيار
مهم است .به بيان ديگر اگر معلم اين اصول را در آموزش مجازي رعايت نكند نقش خود را كمرنگ
كرده است كه به تبع آن آموزش نيز ضعيف انجام خواهد شد.

اصول برنامه آموزش غیرحضوری
 1برقراری ارتباط محكم با دانش آموز :در آموزش غیرحضوری براي ايجاد دنیایی از برابری و
مسئولیتپذیری دو سویه ،الزم است به اهمیت رابطة محکم توجه داشته باشیم .اگر در نخستین
توشنود مجازی که با یادگیرندگان داریم به آنان نشان دهیم که چگونه در دسترس آنها هستیم،
گف 
چطور با ما ارتباط داشته باشند و سپس با احترام و تأیید به پرسشهایشان پاسخ دهیم از همان آغاز
کار ،جهانی از برابری را پدید آوردهایم .زيرا تربيت و تعليم امري انتخابي و ارادي است بنابراين مستلزم
خريد اعتماد دانشآموز است و اعتماد مستلزم برقراي ارتباط و برقراري ارتباط هم مستلزم داشتن
رفتار مشترك (مناسب شرايط سني دانشآموز) است .براي اين كار الزم است معلم روابط انفرادي با
تك تك دانشآموزان داشته باشد و آنها احساس تنهايي نكنند.
ِ
امنیت فردی ،نخستین دلمشغولی اشخاص است .اگر از نظر جسمانی یا روانی
 2احساس امنیت:
احساس ناامنی کنیم؛ آموختن امری دشوار میشود .امنیت برای یک نشست تربيتي ـ آموزشی همچون
باران ،نور خورشید و هوایی پاک برای یک باغ است.
 3احترام به یادگیرنده به مثابه تصمیم گیرنده :فرایند تدریس ،سرشار از لحظههای تصمیمگیری
است .تصمیماتی که معلم میگیرد باید به صورت آشکار احترام به دانشآموز را نشان دهد .یک راه
عملی این است که هرگز کاری را که آنان میتوانند انجام دهند ،ما انجام ندهیم و هرگز آنچه را که
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آنان میتوانند تصمیم بگیرند ،ما تصمیم نگیریم .بهعنوان مثال در طول آموزش مجازي بهجاي اينكه
معلم خود جمالت روی اسالید را روخوانیکند ،این کار را به یادگیرنده واگذارکند و بگوید «لطفا این
اسالید را بخوانید»؛ سپس مکث میکند و اجازه میدهد یادگیرندگان خودشان مطلب را بخوانند و
تعاملشان با محتوا افزایش یابد.
کردن دانشها ،مهارتها ،و نگرشها از ساده به پیچیده ،از
 4توالی مطالب :توالی یعنی برنامهریزی
ِ
گروهی به فردی ،از فعالیتهای خردتر به بزرگتر؛ و در یک کالم یعنی حركت از آسان به سخت و از
شناخته شدهها به ناشناختهها .توالی بخردانهی رویدادها ،فعالیتهای یادگیری ،و محتوا کمک زیادی
به یادگیری میکند .به بيان ديگر در آموزش مجازي معلم نياز به سناريوي آموزشي دقيق دارد.
 5ايجاد فرصت تفكر :فراهم کردن فرصت تأمل نیازمند زمان است به اين معني كه باید پس از
طرح پرسش ،فرصت تأمل را برای دانشآموزان محفوظ نگاه داشت .برای مثال ،زماني كه طي آموزش
معلم میپرسد «پيام اين داستان چيست؟» و بالفاصله خود پاسخ پرسش را میدهد ،فرصتی برای تأمل
دانشآموزان باقی نگذاشته است كه اين مخل يادگيري است و در دوره ابتدايي اهميت بيشتري دارد.
 6درگیر نمودن دانشآموزان در فرایند یادگیری :يادگيري عميق و پايدار مستلزم درگير شدن
و فعال كردن دانشآموزان است و معموالً دانشآموزان آنچه را انجام ميدهند ،ياد ميگيرند و آنچه
را ميشنوند ،فراموش ميكنند ،بنابراين یکی از پرسشهایی که الزم است ،معلمان محترم در آموزش
مجازي در هنگام طراحی از خود بپرسند ،این است که «من چگونه میتوانم یادگیرندگان را در فرایند
آموزش درگیر کنم تا یادگیری اثربخشتر شود» .خستگی و بیحوصلگی یادگیرنده دو تهدید جدی
برای اثربخشی آموزشهای غیرحضوری هستند و پادزهر آن درگیر شدن است .به همين دليل الزم
است معلم موقعيت يادگيري را بهگونهاي طراحي كند كه دانشآموزان كالس غیرحضوری ،كاركنند و
او تسهيل يادگيري را انجام دهد.
 7تعيين نقش دانشآموز :يكي از مهمترين کاستیهای آموزش مجازي ،روشن نبودن نقش يادگيرندگان
است .در هنگام مشاهده فیلمهای آموزشی که از تلویزیون پخش میشود دائما با این پرسش روبرو میشویم
ش دیگری دارد .الزم است معلم با طراحي سناريوي آموزشي،
که یادگیرنده به جز شنونده بودن چه نق 
نقش دانشآموز را معلوم كند تا در فرايند ياددهي ـ يادگيري فعال باشند.
 8استفاده از پرسشهای باز :پرسش باز عاملی محرک برای پیش بردن فرايند ياددهي ـ يادگيري
است .پرسش باز تحریک کنندة نیروی خیال و بازاندیشی است و یادگیری سازندهگرا را فرا میخواند.
برای مثال ،در آموزش مجازي معلمي که قصد دارد بحث «فصلها» را تدریس کند؛ میتواند با این
پرسش از دانشآموز شروع کند که «در چه فصلي به دنيا آمده است؟ از دانشآموز بخواهد نقاشي فصل
تولدش را بكشد و عكس آن را در بستر آموزشي بارگذاري كند .سپس از بچهها بخواهد عكس فصلها
را با هم مقايسه كنند و تفاوتهاي آنها را بگويند.
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 9به کارگیری ایدهها ،دلخواستهها ،رفتارها :یادگیری با همه وجود یعنی تن ،فراتن و احساس؛
و توجه کردن به سه جنبه شناختی ،عاطفی و رفتاری یکی از اصول مهمی است که اغلب نادیده گرفته
میشود .یادگیری چیزی فراتر از عرضة محتوای شناختی یعنی ایدهها و مفهومها است .الزم است معلم
در آموزش غیرحضوری متناسب با زمانی که در اختیار دارد ،فعالیتهایی طراحیکند که دانشآموزان
مجبور شوند از جای خود برخیزند و اطالعاتی را گردآوری کنند که مورد عالقه آنان است یا با توجه
به شرایط مختلف احتماال ذهن آنان را مشغول کرده است .برای مثال در بحث «تقارن» از دانشآموز
میخواهد از جای خود برخیزد به مدت یک تا دو دقیقه در فضای خانۀ خود گشت بزند و دو نمونه
تقارن را شناسایی کند.
 10کار گروهی :در کنار گفتوشنود میان معلم و دانشآموز ،گفت و شنود میان یادگیرندگان نیز بسيار
مهم است .معلم میتواند فرصتهایی را طراحی کند تا دانشآموزان از طریق سامانهای با دوستان خود
گروههای کوچک تشکیل دهند (بین دو تا شش نفر) و فعالیتی را حل کنند و معلم از آنان بازخورد گيرد.
 11پاسخگويي :درتربيت و يادگيري بهويژه به صورت مجازي ،حضور محسوس و در دسترس بودن
معلم بسيار مهم است؛ بنابراين بهتراست معلمان محترم از همان ابتدا دستورالعملي را براي اين كار
تنظيم كنند ،بهنحوي كه بطور دقيق و شفاف ساعات حضور و پاسخگويي به صورت برخط (آنالين) و
غیربرخط (آفالين) با دانشآموزان ،خانوادهها و مديريت مدرسه را نشان دهند.
 12خالقيت و نوآوري :معلميهنري است كه داراي مباني علمياست بنابراين معلمان عزيز بايد در
فرايند تدريس و ايجاد موقعيتهاي يادگيري با خالقيت ،ابتكار و نوآوري ،تنوع و جذابيت ايجاد كنند.
اگر دانشآموز ابتدايي مواجه با يك كالس مجازي زيبا ،جذاب ،متنوع ،بانشاط و شاداب نباشد كار را
دنبال نخواهد كرد.

نقش خانواده
اوضاعي كه در حال حاضر كشورمان و تقريباً همه كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ،شرايط ويژهاي
است كه شايد در گذشتة ملتها چنين تجربهاي با چنين ابهامات و پيچيدگيها در امر سالمت پديد
نيامده بود .عدم امكان حضور دانشآموزان و حتي دانشجويان در مدارس و دانشگاهها باعث شده
خانوادهها وضع و نقش ديگري در تعليم و تربيت فرزندانشان پيدا كنند و خود را براي انجام برخي از
وظايف مدرسه آماده سازند .اين وضع را ميتوان فرصت گرانبهايي تلّقي كرد كه در آن شايستگيهاي
متربي در ادارة امور خود و همچنين توانائيها و شايستگيهاي مدرسه در
تربيتي والدين و توانايي ّ
مواجهه با آموزشهاي غيرحضوري نمايان ميشود و احتماالً ابتكارات و نوآوريهاي مشكلگشا بروز و
ظهور پيدا كنند.
در وضع عادي معموالً دانشآموزان از خانواده خود خداحافطي ميكردند و ساعتها در مدرسه بود و
ن روز به خانه برميگشت .عمدتاً نقش آموزش و پرورش به عهدة معلّم و مدرسه بود
نهايتاً عصر هما 
و خانوادهها در مناسبترين شكل خود در ّ
حل برخي تمرينات و مطالب درسي به فرزند خود كمك
ميكردند .گاهي اين كمكها بهصورت افراطي انجام ميشد بهنحوي كه تكاليف درسي را والدين انجام
ميدادند .تعدادي از خانوادهها نيز اين نقش را نميتوانستند ايفا كنند و دانشآموزان به تنهايي به ّ
حل
تمرينات و انجام تكاليف درسي ميپرداختند .احتماالً در تعداد محدودي از خانوادهها از افراط و تفريط
پرهيز ميشد و سعي بر آن بود كه كمك فرزند خود باشند نه جايگزين.
شرايط كرونايي انتظارات و به همراه آن مهارتهاي ديگري پديد آورده و شناخت آنها از سوي خانوادهها
ضرورت تربيتي محسوب ميشود لذا توجه به نكات زير اهميت دارد:
نكته اول :در شرايط جديد نيز خانه ،خانه است و مدرسه ،مدرسه .آنچه كه تغيير ميكند نقش اين دو
ظرفيت و نقش آموزش و پرورش باالتري پيدا ميكند و مدرسه نيز با معطوف
نهاد است .درحقيت خان ه
ّ
شدن به خانه تغييراتي در مناسبات و عملكردهاي خود كسب مينمايد.
نكته دوم :آنچه كه در خصوص لزوم همراهي و هماهنگي والدين با يكديگر و تعادل در خانواده ذكر
ميشود ،در شرايط كرونايي آموزشها ،اين هماهنگي و تعادل اهميت و ضرورت بيشتري پيدا ميكند.
همانطور كه انتظار داريم فضاي رواني ،اجتماعي مدرسه آرام و متعادل باشد تا دانشآموزان بهم نريزند
و در فضاي متعادل آرامش داشته باشند همان انتظار را درخصوص خانواده نيز بهطريق اولي داريم .اين
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حقيقت فراموش نشود كه اگر در شرايط عادي نظام تعلي م و تربيت ،دانشآموزان ساعتها در بيرون
از خانه به سر ميبردند در شرايط كرونايي و آموزشهاي غيرحضوري همة روز را در كنار والدين خود
تحمل افراد بايد باال باشد ،مخصوصاً در ارتباط با كودكان و
قرار دارند .معموالً در وقت كنار هم بودنّ ،
نوجوانان كه بهدليل شرايط س ّني خود مطالباتشان از والدين بيشاز بدهيهاي آنان به والدين ميباشد.
نكته سوم :خانوادهها بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم الزم است از توصيهها و تأكيدات مسئوالن تعليم
و تربيت مطلع باشند و آنها را به درستي فهم كنند .حقيقتاً خانوادهها و مدارس و مسئوالن به يك
مفاهمه جديد محتاج هستند .احتماالً تا رسيدن به تفاهم كامل ،زمان الزم است ولي بهميزان قابل
توجهي بايد در همين آغاز برسند تا بتوانند نقش تربيتي خود را ايفا نمايند.
ّ
نكته چهارم :بهتر است والدين بيشاز گذشته به محتواي كتابهاي درسي اشراف داشته باشند .درست
است كه بعضي از كتابها از جمله علوم پايه و رياضي مخصوصاً در پايههاي باالتر براي والدين قابل فهم
نيستند .ممكن است يك پدر و مادر به دليل رشتة تخصصي خودشان در بعضي دروس توانايي بااليي
داشته باشند لذا نيل به اشراف كامل محتواي كتابهاي مربوط براي آنان آسانتر است .بهعالوه اينكه
احتمال دارد در خانوادههاي كمسواد و يا بيسواد اين امكان وجود نداشته باشد .بدينترتيب در شناخت
والدين از مطالب كتابهاي درسي وضع يكساني وجود ندارد .در خانوادههايي كه اين امكان وجود دارد،
بهتر ميتوانند نسبت به محتواي كتابها شناخت كسب كنند .در خانوادههايي كه اين امكان وجود
ندارد ميتوانند از افراد ديگر بهطريق مناسب ياري گيرند .اين تأكيد براي آن است كه خانوادهها قادر
باشند نقشهايي را كه متعاقباً طرح خواهد شد بهنحو نسبتاً مطلوب ايفا نمايند.
نكته پنجم :در آموزشهاي غيرحضوري درحقيقت كالسهاي درس دانشآموز در خانه تشكيل ميشود.
اين فضاي جديد شرايط متفاوتي از كالس درس واقعي در مدرسه دارد .در همان اوقاتي كه معلّم مشغول
تدريس است امكان تشكيل يك مثلث يادگيري در مناسبات بين معلم ،والدين و دانشآموز وجود دارد.
البته اين ارتباط س ه جانبه به هماهنگيهاي قبلي بين معلم و خانوادهها نياز دارد و ممكن است در بعضي
دروس و همينطور در بعضي خانوادهها این امکان وجود داشته باشد و در بعضي دروس امكانپذير نباشد.
نكته ششم :فضاي خانه داراي ويژگيهايي است كه در مدارس يا ممكن نيست و يا در حداقل خود
است .در خانهها نوعاً ابزار و وسايلي در پيرامون دانشآموزان وجود دارد كه بهطور طبيعي ميتوانند به
ابزار و وسايل يادگيري در حين تدريس و پساز تدريس تبديل گردند .الب ّته اين امكان و فرصتها در
همة دروس و در همة خانهها ممكن نيست ،لكن در اغلب خانهها به حدود متفاوت امكانپذير ميباشد.
در بعضي از دروس كه مستقيماً به خانه و خانواده ارتباط دارند ،اين كار مؤثرتر است.
به نظر ميرسد در آموزشهاي غيرحضوري والدين
نكته هفتم :ناظم در يك مدرسه چه وظيفهاي دارد؟ 
و يا والد نقش ناظم را بايد ايفا نمايند .آنچه كه بهعنوان نظم محيط يادگيري در ذهن داريم از طريق
والدين انجام ميگيرد .مواردي مانند :قرار دادن مكان و موقعيت مناسب و آرام براي فرزند جهت استماع
درس معلّم و تعامل با او براي فهم بهتر ،پرهيز از باز و بسته كردن د ِر اتاق يا مكاني كه دانشآموز
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در آن بهعنوان كالس درس قرار دارد ،پرهيز از س ر و صداهاي آزاردهنده در محيط خانه و انجام يك
پذيرايي ساده از او در بين دو كالس .فراموش نشود دانشآموزان در آموزشهاي حضوري و در محيط
مدرسه زنگ تفريح با برخي تنق ّ
الت و گفتگوها به بازسازي خود ميپردازند.
نكته هشتم :مطالعه قبل از تدريس براي دانشآموزان مفيد است .مخصوصاً چون غيرحضوري تدريس
ميشود مطالعة پيشين ذهن را براي دريافت مطالب آمادهتر ميسازد .والدين در ترغيب و تشويق
جر و
فرزندان خود براي مطالعه قبلاز تدريس كوشش كنند .البته در اين كار و پيگيريهاي مشابه از ّ
بحث شديدا ً بپرهيزند ولي حتياالمكان در يك فضاي آرام فرزند خود را به اين كار وادار سازند .ممكن
است والدين در كنار فرزند خود قرار گيرند و با هم به مطالعه و گفتگو بپردازند.

توصیههای عمومی
در شرايط نيمهحضوري يا غيرحضوري خانواده نقش عمدهاي در پيشبرد اهداف آموزشی خواهد داشت
و الزم است اين نقش در ابعاد زير به خوبي ايفا گردد:
ايجاد بستر مناسب تعليم و تربيت
هدايت امر تربيت فرزندان
هدايت امر تعليم فرزندان

بستر مناسب تعليم و تربيت

مدرسه مجازي را به اندازه مدرسه عادي و حتي بيشتر از آن به رسميت بشناسيد و قوانين و مقرراتي
براي آن وضع كنيد.
برنامههاي خود را به گونهاي تنظيم كنيد كه زمينه خواب مناسب به مقدار الزم به ويژه در شب
براي كودكان فراهم شود.
از آنجا كه در اين ايام استفاده از گوشيهاي هوشمند بيشتر است ،الزم است به چند نكته توجه
داشته باشيم:
گوشي فاقد فيلترشكن باشد .اين موضوع آرامش رواني شما را بيشتر خواهد كرد و فرزندتان از
حواشي و آسيبها دور خواهد ماند.
براي جلوگيري از آسيب به چشم ،گوش ،گردن و ستون فقرات روش صحيح استفاده از گوشي را
به فرزندانتان آموزش دهيد.
برنامه خود را به گونهاي تنظيم كنيد كه در زمان استفاده از گوشي ،همراهي شما با فرزندتان بيشتر باشد.
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مهمترين و اثرگذارترين نهاد در تربيت دانشآموز خانواده است و مدرسه تنها به عنوان يک بازوي کمکي
ميتواند در امر تربيت دانشآموزان اثرگذار باشد .حال با توجه به کمرنگ شدن آموزشهاي حضوري در
مدرسه و با توجه به اين که دانشآموزان بخش بيشتري از وقت خود را در کانون خانواده ميگذرانند
الزم است والدين جهت تسهيل روند تربيت فرزندان خود توجه داشته باشند كه فرزند من و شما آن
چيزي نميشود که ما ميخواهيم بلکه آن چيزي ميشود که ما هستيم .جمله کليدي در تربيت به
اين اشاره دارد كه فرزندان ما« ،من ديگر ما» هستند و در بسياري از امور از همان مسيري ميروند
که ما را در حال طي کردن آن ديدهاند .از اين رو اگر ميخواهيم آموزههاي تربيتي بر روي فرزندانمان
اثرگذار شود ،الزم است من معلم و شماي پدر و مادر به آن آموزهها عمل کنيم .به بيان ديگر شرايط
محيط خانواده نبايد در تعارض با آموزههاي تربيتي باشد؛ به عنوان نمونه نميتوان از دانشآموزي كه
ميبيند والدين خود نسبت به راستگويي و پرهيز از دروغ بيتوجه هستند ،توقع داشت كه راستگو باشد.

تعليم

دوران كرونا ميتواند فرصتي مناسب براي شما والدين محترم فراهم آورد كه بتوانيد با نظارت بر
كيفيت ارتباط فرزندانتان با محتواها و موضوعات متنوع آموزشي ،عالئق و سالئق آنان را بشناسيد و
مسير را براي شكوفايي استعدادهاي آنها هموار كنيد.
كتابهاي درسي را به مانند يك بسته منسجم در نظر بگيريد كه در كنار همديگر زمينه رشد فرزندتان
را فراهم ميآورند .اين بدان معناست كه به هر كدام از موضوعات درسي به هر ميزان بيتوجهي كنيم
به همان اندازه در رشد فرزندانمان خلل وارد كردهايم.
براي جلوگيري از اتالف وقت و انرژي خود و فرزندتان سعي كنيد با اهداف برنامه هاي درسي آشنا
شويد تا به راحتي بتوانيد فعاليتهاي مناسب براي فرزندتان انتخاب كنيد و به يادگيري آنها جهت
دهيد .درك درست اهداف درس بطور چشمگيري از فشار حجم آموزش ميكاهد.
در مقدمه برخی از کتابهای درسی دانش آموز بخشی با عنوان «سخنی با والدین» آمده است آنرا
با دقت بخوانید تا در تحقق تربیت و یادگیری به فرزند خود یاری رسانید.
به گونهاي عمل كنيد كه در اين مدت اعضاي خانواده در قبال يادگيري يكديگر احساس مسئوليت
كنند .يكي از اين ظرفيتها استفاده از دانش و توانايي فرزندان بزرگتر در ارتقاي يادگيري فرزندان
كوچكتر است.
ظرفيت يادگيري كودكان بسيار محدود است ،از سوي ديگر بازي محور زندگي كودك است .بيتوجهي
به اين محور ،ميزان يادگيري را بسيار كاهس مي دهد و آن را براي كودكان ماللآور ميكند؛ بنابراين
يا بايد آموزش در كنار بازي قرار گيرد يا آنكه در جريان بازي زمينه يادگيري ايجاد شود.
در آموزش مجازي شما همكار جدي معلم در تدريس و ارزشيابي هستيد؛ بنابراين با جديت كار را
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دنبال كنيد .در صورت بيتوجهي شما امر آموزش براي فرزندتان محقق نخواهد شد .براي موفقيت اين
امر بيش از گذشته با معلم فرزندتان ارتباط داشته باشيد.
نقش آفرين اصلي در آموزش بخشهاي غير حضوري و مطالعه آزاد شما والدين محترم هستيد .براي
اينكه فرايند آموزش را به خوبي هدايت كنيد ابتدا در جلسات حضوري در مدرسه شركت كنيد و درباره
نقش خود و ابهاماتي كه داريد ،گفتگو كنيد تا براي شما معلوم شود چه كاري بر عهده شماست .در
ادامه با مراجعه به شبكه رشد ميتوانيد محتواي مورد نياز جهت هدايت امر آموزش فرزندتان را بيابيد.

توصیههای اختصاصی
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نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی قرآن
حضرت محمد
«هرکس به فرزندش قرآن بیاموزد ،روز قیامت پدر و مادر او را فرامیخوانند و دو جامه
بر آن دو میپوشانند که از نور آن ،چهرههای بهشتیان روشن میشود».

اصول کافی ،ج ،6ص49

راز داشتن فرزندان صالح و متدین را باید در «میزان ارتباط والدین با قرآن كریم» جستوجو كرد
لذا تحقق اهداف برنامه درسی قرآن به ویژه در دوره ابتدایی بیش از همه با «نقش الگویی والدین»
ارتباط دارد.
محور آموزش در شرایط امروز بر مشاهده آموزش قرآن از رسانه ملی (و شبكه رشد) استوار است.
فرزندان خود را به دیدن این برنامهها به صورت منظم و مرتب تشویق كنید و بر این كار نظارت دقیق
داشته باشید .به یاد داشته باشید نقش والدین در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آموزش قرآن مدرسه
بسیار مهم است؛ پس با پشتیبانی مؤثر و مستمر « ،یاور قرآنی» باشید.
«تشویق به موقع» و ایجاد «احساس موفقیت» در فرزندتان ،دو کلید طالیی در آموزش قران است.
هیچوقت بر کودک خود سخت نگیرید ،بلکه موفقیتهای او را ارج نهید و با مالطفت ،نرمی ،صبر و
حوصله به او کمک کنید تا ضعفهای خود را جبران کند.
از آنجا كه كسب «سواد قرآنی» امری تدریجی است ،لذا تشویق دانشآموزان به خواندن روزانه (پنج
دقیقه) به تحقق اهداف قصد شده كتاب درسی كمك میكند .توصیه میشود والدین محترم عالوه بر
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نقش الگویی ،فرصت الزم برای خواندن قرآنكریم را برای فرزند خود فراهم كنند؛ به یاد داشته باشید
مهمترین و اساسی ترین فعالیت در یادگیری قرآن «خواندن مستمر قرآن» است .بنابراین با تشویق
فرزند خود به این كار ،زمینه تثبیت ،تعمیق و تعمیم قواعد ،درك معنا ،مفاهیم و قرائت را فراهم آورید.
با تهیه لوح فشرده آموزش قرآن (كتاب گویا) برای فرزند خود ،میتوانید به یادگیری کامل و زیباتر
قرآن كریم کمک کنید تا آنچه را آموخته است ،با تمرین قرائت ،تثبیت کند .امكان دریافت تالوتهای
درسی از طریق شبكه ملی رشد ( )https://www.roshd.irوجود دارد.
والدین می توانند با تشویق فرزندان به ضبط خواندن قرآن خود و گوش كردن به آن ،ضمن تقویت
عالقه ،زمینه ارتقا صحیحخوانی و قرائت او را فراهم كنند.
هدف از پیام قرآنی كسب «   مهارت تفكر و تدبر در قرآن» است .با توجه به شرایط موجود ،والدین
باید نقش معلم را در خانه برای «   بحث و گفتوگو» و بیان مصادیق پیام قرآنی ایفا نمایند.
حفظ پیامهای قرآنی و برخی از آیات تربیتی کتاب ،الزامی نیست ولی اگر فرزند شما به حفظ آنها
عالقه نشان میدهد ،او را به انجام این کار تشویق کنید .حفظ نسبی و اجمالی برخی از آیات و عبارات،
ابزار مناسبی برای تثبیت و تعمیق یادگیری است و اگر همراه با درك معنا و تدبر باشد زمینهساز تربیت
و هدایت كودك شماست .بهعالوه حفظ قرآن زمینه مشارکت او را در فعالیتها و مسابقات قرآن نیز
فراهم می کند.
حفظ و بیان قواعد خواندن و تعاریف آنها مالك آموزش نیست .بلكه رعایت قواعد در حین تالوت
مد نظر است .لذا فرزندتان را به رعایت قواعد در هنگام قرائت آیات ،تشویق كنید .اگر شما با روشهای
آموزش روخوانی قرآن آشنایی دارید ،از کتاب درسی پیشی نگیرید و هیچ قاعدهای را عالوه بر آنچه در
کتاب آمده است به او نیاموزید ،این آموزش در پایههای بعد با نظم خاصی پیشرفته و کامل خواهد شد.
تشكیل منظم «جلسات خانگی قرآن» با محوریت كتاب درسی و طرح داستانها و پیامهای قرآنی
در حین تالوت اعضای خانواده و بحث و گفتوگو میتواند عالوه بر تقویت عالقه فرزند ،به تحقق الگوی
سبك زندگی قرآنی در جامعه یاری رساند.
جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانید مجموعه فیلمهای «نقش والدین در پیشیرد برنامه درسی
قرآن» را با مراجعه به نشانیهای زیر مشاهده كنید:
 https://www.aparat.com/v/qUr1Aـ1
 https://www.aparat.com/v/7okSsـ2
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نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی فارسی
يكي از مهمترين عواملي كه در افزايش سواد خواندن موثر است ،كتابخواني است .دانشآموزان
دورۀ ا ّول ابتدايي كه هنوز در روانخواني به سرعت و دقت مناسب نرسيدهند ،بايد كتاب بخوانند .الزم
است والدين گرامي با شيوههاي مختلف فرزندشان را در كتابخواني تشويق و ترغيب كرده و با آنان
همراهي كنند .در پايۀ ا ّول ابتدايي كه دانشآموز هنوز سواد خواندن ندارد ،ابتدا از فرزندتان بخواهيد با
قصه را حدس بزند .بعد از اينكه او داستانش را تعريف كرد و شما
توجه به عنوان داستان و سير تصاويرٌ ،
با دقت و حوصله گوش كرديد ،از او بخواهيد به داستان نويسنده اصلي گوش كند .هنگان خواندن از
فرزندتان بخواهيد به مطالب كتاب نگاه كند و شما با انگشت یا وسیلهای مناسب مانند مداد سطرهای
کتاب را دنبال کنید( .خطبری) البته كاري به فرزندتان نداشته باشيد كه به چه بخشي از مطالب
داخل كتاب نگاه ميكند .پس از خواندن چند داستان ،ابتدا فرزند شما كشف ميكند بين متن داستان
و تصاوير ارتباط معنيداري وجود دارد .در ادامه به مرور چشمش با رسم الخط فارسي آشنا ميشود،
حتي ميتواند اسم شخصيت داستان را كه بارها در كتاب تكرار شده ،كل خواني كند .يادمان باشد اگر
فرزندمان كتاب بخواند هم در مهارت خواندن ارتقا پيدا ميكند هم در مهارت نوشتن.
براي درس فارسي و نگارش ،ساعات آموزشی مشخصی را در راستای توصیه های معلم در طول روز
در نظر بگیرید.
در زمان مشخص شده آموزشی محیطی آرام و بدون هیاهو برای دانشآموزبه منظور انجام تمرن
هاي فارسي و نگارش آماده کنید.
در هنگام تعیین تکالیف از جانب معلم مطمئن باشید که دانشآموز نسبت به مقدار و چگونگی انجام
تکالیف اين درس توجیه شده است.
در آموزش فارسی در قسمت نگاره ها و نشانه هاي  1و  2با توجه به قسمت های مختلف هر درس
توصیه های کتاب را اجرا کنید.
توجه کنید که دانش آموزان اهداف نگاره ها را به خوبی دریافته باشند .اهداف نگاره شامل :خانواده،
خیابان ،مدرسه ،کالس ،بوستان ،روستا ،باغوحش ،مسجد ،بازار ،نوروز ،نام میوه ها  ،نام غذا و خوراکیها،
وسایل و لوازم منزل ،وسایل و لوازم مدرسه ،مهارت خوب گوش کردن و خوب سخن گفتن ،مهارت
شعرخوانی ،مهارت تصویرخوانی و تصحیح اشتباهات لفظی میباشد که با انجام بازی های ساده و
گفتوگوهای خانوادگی و استفاده از کتاب و تصاویر به این اهداف دست یافت.
اهداف آموزشی در قسمت نشانه ها شامل :شناخت حروف  ،شناخت ترکیبها ،کلمهسازی ،جملهسازی
و متنخوانی و درک مطلب است .توجه داشته باشید که بچهها شکلهای متفاوت حروف ،جای قرار
گرفتن آنها در کلمه و طرز درست نوشتن کلمات را یاد گرفته باشند.
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در هنگام آموزش مطمئن شوید که کودک دقت و توجه کافی در درک تصاویر ،بیان جملهها و بیان
جزئیات را داشته باشد.
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به نحوة صحیح گرفتن مداد در دست دانشآموز توجه کنید .اگر او مداد را با فشار انگشتان در دست
بگيرد ،بهگونهاي انگشتان حالت زاويه  90درجه را به خود بگيرد به مرور بد خط خواهد شد .لذا دقت
شود كه مداد در انگشتان كودك اندكي نرم و به سمت نوك انگشتان باشد .اين كار هم فشار عصبي را
كاهش مي دهد و هم خط او را نرم و خوانا مي كند.
آموزش نوشتن از راست به چپ و یک خط در میان را فراموش نکنید.
توجه کنید که حتما از دفتر خط دار برای تمرین نوشتن استفاده شود.
برای تشویق ،ایجاد رغبت در کودک نسبت به شعرخوانی و حفظ شعر سعی کنید اشعار کتاب و
اشعار کناسب غیردرسی را با او همخوانی کنید.
جمله سازی ،درست نویسی کلمات و روان خوانی درست درس ها از اهمیت زیادی برخوردار است
و ضرورت دارد هر روز اين فعاليت در منزل انجام شود.
درک مطلب و دریافت مفهوم متن و جمالت درس باید مورد توجه قرار بگیرد و دانشآموز بعد
از خواندن متن بتواند مفهوم آن را به خوبی دریافته باشد .بنابراین توجه به تمریناتی مانند درست /
نادرست ،درك مطلب ،صندلی صمیمیت،گوش كن و بگو مهم است.
به روانخوانی درسها  ،لحن و آهنگ خواندن و مکثهای مناسب در هنگام خواندن توجه شود تا
دانشآموز هم در درستخواني و هم در زيبا خواني تقويت شود.
درک و دریافت مفهوم متن درسها مورد توجه قرار گیرد و تمریناتی که نشاندهندة فهم کامل
مفهوم درس است ،انجام شود.
نوشتن متن های کوتاه و یا ادامه دادن یک متن ناقص مورد توجه باشد تا دانشآموز به مهارت
نگارش و انشا نویسی دست یابد.
نظارت کنید که هنگام استفاده از موبایل یا هر وسیله برای آموزش در هنگام تدریس مجازی ،کودک
با بازی گوشی به دنبال استفاده های کجکاوانۀ دیگر از دستگاه نباشد.
توجه داشته باشید که تکالیف در وقت و زمان مشخص شده انجام و برای معلم ارسال شود.
سعي كنيد تا حد ممكن هفتهاي دو كتاب داستان مناسب با سن او برايش قرائت كنيد و در ميان
داستان سؤاالتي را طرح كرده و به سؤاالت و پاسخهاي او توجه كنيد .در خواندن هم به خوانش و تلفظ
هم به درك مطلب از طريق طرح سؤال توجه شود.
اولیا زمینهای فراهم نمایند که دانشآموز با ضبط صدای خود و سپس با گوش دادن دقيق به آن،
درست و روان خواندن ،رعایت لحن ،توانایی استدالل همراه با درک و آگاهی کسب نماید.
اولیا عالوه بر پرسشهای درس سؤاالتی طراحی نمایند که موجب تعامل با او و خودارزیابی دانشآموز
شود.
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اولیا می توانند مجال و فرصتی به دانشآموز بدهند تا در مورد نکات دستوری و زبانی بحث نماید و به
منابع معتبر برای افزایش معلومات مراجعه كند و تمرینهایی جهت تثبیت یادگیری مد نظر قرار دهند .
در قسمت واژگان ،اولیا مي توانند کارتهای بازی برای واژههای هم معنی ،واژه هاي هم خانواده
،متضادها و ...تهيه كنند.
اولیا با نشان دادن تصویری یا بیان خاطره ای برای دانشآموز زمینة سخن گفتن را فراهم نمايند.
مهارت در این زمینه در تکوین مهارتهای دیگر تاثیر زیادی دارد.
حکایت ها رامی توان در مورد مسائل روز مرة زندگی که قابل فهم است ،مر تبط کنند وهمین باعث
عالقمندی دانشآموز به مطالب درسی می شود.
در محیطی شاد با برگزاری مسابقة درستخوانی شعرها ،گفتن قافیه و ردیفها با صدای بلند ،برگزاری
مسابقة مشاعره ،انتخاب شعري از شعراي فارسي  ،فضاي لذت بخشي براي حفظ شعر و خواندن متون
ادبي فراهم شود.
باطراحی سؤاالتی شبیه معما،چیستان یا حدس زدن متنی نا تمام ،رغبت به يادگيري و مطالعۀ
متون نظم و نثر فارسي تقويت شود.
درگیر کردن ذهن وفکر دانشآموز به روش صحیح که در روند یادگیری موثر باشد مانند بسط دادن
داستان یا تغییر شخصیت زمان ومکان داستان ،مقایسه یک بیت شعربا یک واقعه .
اهداف آموزشی کتاب فارسي و درس ها را به خوبی دنبال کنید.
با طراحی امالهای متنوع ،درست نویسی ،تشخیص نمادهای نوشتاری و همگونسازی آوا با شکل خطی
تقويت شود .عالوه بر این عالوه بر اين از طريق گفتن امال به طور منظم هفتهاي دوبار به درستنويسي
واحدهاي زباني كودك كمك كنيد.
انواع امال :امالی بارش مغزی (گسترش دامنه واژگان) ،امالی تلفیقی با قسمت هنر و سرگرمی
و ساير كتاب هاي درسي ،امالی کلمات هم خانواده،کلمات مخالف (تلفیقی با واژه آموزی) و امال از
کتابهای غیر درسی.
اولیا با دادن تعدای کلمه دانشآموز را تشویق به نوشتن متن نمایند یا یکی از مواردی که تجربه
نموده خالصه نویسی کند  ،مانند سفرنامه ،داستان جانبخشی به اشیا یا شهر خیالی و ...
دانشآموزان در کارگاه نویسندگی با بیان جمالتی روان و سنجيده و با معنا ميتوانند با جهان پيرامون
خود ارتباط برقرار كرده و در عين حال نظرات خود را نيز به ديگران انتقال دهند .يادمان باشد در
نوشتن ساده و خالق  ،قدرت آفرينش و توليد ذهني دانشآموز به خوبي گسترش و تعميق پيدا كند.
اولیا ميتوانند متن هایی از گلستان سعدی یا کلیله ودمنه  ...انتخاب نموده پس از قرائت بخشهايي
مناسب از آن ،سؤالهايي طراحی نمایند.
با توجه به عالقهمندی دانشآموز ،در کنار مطالب کتاب از یک سرگرمی دیگر مانند نقاشی ،هنرهای
دستی و ...لحظات شاد ومفرحی را فراهم نمایید.
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کتاب «تفکر و پژوهش» دو هدف کلی دارد )1( :پرورش توانایی فکر کردن و ( )2آموزش پژوهشگری.
درسهای فصول اول ،سوم و چهارم ،برای تأمین هدف نخست و درسهای فصل دوم ،ناظر به هدف دوم
نگارش یافتهاند.
این کتاب و درسهای آن (خصوصاً درسهای مربوط به «پرورش تفکر») ،از چند جهت با همهی کتابهای
درسی فرزند دلبندتان متفاوت است .یک جهت تفاوت آن است که در این کتاب قرار نیست فرزند شما
کردن مهارتهای
مجموعهای از مفاهیم ،اصطالحات ،اطالعات ،فرمولها و  ...را حفظ کند .هدف ،تمرین
ِ
شخصیتی مورد نیاز یک انسان اهل اندیشهورزی است.
مورد نیاز برای تفکر و رشد دادن منشهای
ِ
آموزشی ویژهی این کتاب است .دروس این کتاب بهگونهای طراحی شدهاند
دیگر جهت تفاوت ،روش
ِ
که آموزش آنها ،نیازمند گفتگو و تعامل چند سویه میان معلم و دانشآموزان است .بدون چنین گفتگو
و تعاملی ،اهداف این کتاب تحققپذیر نیستند .به زبان دیگر ،بخش مهمی از هدف آموزشی این درس،
در صورتی تأمین میشود که دانشآموز در برابر پرسشهای تفکر برانگیز معلّم ،پاسخی دهد که تأمل
دیگر دانشآموزان یا نظر مخالف آنان را برانگیزد و بعد ،این اختالف نظرها با مدیریت معلم به زمینهای
برای ارائهی استداللهای مخالفان و موافقان دربارهی موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن تبدیل شود.
در چنین فضایی ،دانشآموزان عالوه بر مهارتها و صالحیتهای عمومی و پیشنیاز تفکر (همچون
ارتباط کالمی مناسب ،گوش فرا دادن با دقت ،احترام به دیگران ،رعایت نظم و ترتیب ،قانونمداری و
 ،)...برخی مهارتهای اساسی اندیشهورزی (همانند استداللآوری ،تحلیل ،قضاوت بر اساس معیارها و
شواهد ،تصمیمگیری و  )...را نیز تمرین میکنند.
ویژگی فوق ،آموزش این کتاب در شرایط غیرحضوری را دشوار میکند ،زیرا بدون
در عین حال ،دو
ِ
حضور رو در روی دانشآموزان و گفتگوی زنده با آنها ،فرآیند یادگیری به درستی طی نخواهد شد،
همچنانکه قرار نیست در این درس ،صرفاً مجموعهای از اطالعات به دانشآموزان منتقل شود تا انتظار
متنی
داشته باشیم با روشهایی مثل «مدرسهی تلویزیونی» یا بارگذاریِ فایلهای صوتی ،تصویری و
ِ
یکطرفه توسط معلّم بر روی سامانهی شاد ،چنین هدفی محقق شود .البته در صورت فراهم بودن امکان
تعاملی امن در بستر فضای مجازی ،میتوان بخش قابل توجهی از اهداف کتاب را محقق کرد.
ارتباط
ِ
شما چه کمکی میتوانید انجام دهید؟
به رغم دشواریهای آموزش این کتاب در وضعیت غیرحضوری ،شما در خانواده میتوانید با توجه به
چند توصیه ،نه تنها نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف این کتاب داشته باشید ،بلکه تجربهی متفاوتی
از رابطهی تربیتی با فرزندتان را تجربه کنید .حتی اگر چند درس از درسهای این کتاب را نیز با کسب
آمادگی کافی و با کیفیت مناسب پیش ببرید ،تجربهی شیرینی از پرورش تفکر فرزندتان به دست
خواهید آورد.
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اما توصیهها:
 1با فرزندتان فیلم ببینید و برایش داستان تعریف کنید!
بیشتر درسهای این کتاب ،بر محور یک فیلم کوتاه ،داستان ،بریدهی جراید و یا فعالیت طراحی شده
است .همهی فیلمها در اینترنت (بر روی پایگاه گروه تفکر به آدرسhttp://thinking-dept.talif.
 sch.irیا در دیگر پایگاههای به اشتراکگذاری فیلم) قابل دریافت هستند .داستانها یا مضمون آنها
را هم میتوانید با جستجوی ساده در اینترنت پیدا کنید .اگر به هر دلیل ،نتوانستید فیلمها و داستانها
را بیابید ،نگران نباشید! کتاب «تفکر و پژوهش» یک کتاب راهنمای معلم دارد که میتوانید از این
آدرس http://chap.sch.ir/books/5125 :یا از پایگاه گروه تفکر (که آدرس آن پیش از این گذشت)
دریافت کنید .در کتاب راهنمای معلم ،خالصهی داستان همهی فیلمها و داستانها آمده .میتوانید آنها
را با افزودن آب و تاب بیشتر ،برای فرزندتان تعریف کنید!
 2دربارهی فیلم و داستان ،با فرزندتان گفتگو کنید!
این مرحله ،مرحلهی بسیار مهمی است .این گفتگو به طور کلی میتواند در سه سطح یا مرحله انجام شود:
/2الف  -توصیف آنچه دیده یا شنیده :از او دربارهی آنچه دیده یا شنیده ،سؤال کنید.
ی اتفاقات،
/2ب -تحلیل روابط و مسائل :از او دربارهی موقعیتهای مبهم ،پرسشبرانگیز ،چرای 
روابط میان پدیدهها و  ...سؤال کنید .به او اجازه دهید دربارهی آنچه در فیلم یا داستان دیده یا شنیده،
تحلیل ارائه کند و سپس ،با سؤالهایی مثل «چرا اینطور فکر میکنی؟» و «چه دلیلی برای این نظرت
داری؟» او را به چالش بکشید .دقت داشته باشید که آنچه در این بخش بیشتر مهم است ،این است که
او برای سخن خود ،دالیل و شواهدی ارائه کند .الزم نیست پاسخ او حتماً کام ً
ال درست یا مورد پسند
شما باشد.
/2ج   -ارتباط برقرار کردن با موقعیتهای واقعی زندگی :به فرزندتان کمک کنید تا میان یافتهها
و تحلیلهای خودش از فیلم یا داستان یا فعالیت ،با موقعیتهای واقعی زندگی خودش ارتباط برقرار
کند .این سطح  /مرحله دشوارتر از دو سطح  /مرحلهی پیشین است .اگر دیدید از پس آن برنمیآیید،
خود و فرزندتان را اذیت نکنید!
 3در هر یک از مراحل گذشته ،میتوانید بار دیگر بخشهایی از فیلم یا داستان را مرور کنید تا به
فرزندتان کمک کنید توصیف ،تحلیل یا ارتباطیابی خودش را تقویت کند .همچنین ،میتوانید دیگر
اعضای خانواده را هم به این جلسهی فکرپروری اضافه کنید!
 4برای اینکه موتو ِر تفکر فرزندتان را به راه بیندازید ،باید هم پرسشگ ِر خوبی باشید و هم بتوانید گفتگو
ل ( 3-1انواع پرسشها و
را به خوبی هدایت کنید .این نکته ،کلید موفقیت در فکرپروری است .جدو 
مثالهای آنها) در صفحه  50و جدول ( 3-2رهنمودهایی برای هدایت گفتگوهای گروهی) در صفحه
 52از کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش ،میتواند به شما در این زمینه کمک کند.
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 5قبل از اینکه یک درس را با فرزندتان کار کنید ،نسبت به آنچه میخواهید انجام دهید کسب آمادگی
کنید .مث ً
ال اگر فرصت دارید ،ابتدا خودتان یک بار فیلم را ببینید ،یا فرآیند اجرای آن درس را در کتاب
راهنمای معلم مرور کنید (کتاب راهنمای معلم ،کمک بسیار خوبی برای هدایت بهتر گفتگوها و آشنا
کردن شما با نقاط کانونی فرآیند یادگیری است .کافی است قبل از هر درس ،به بخش مربوط به فرآیند
اجرای آن درس (که در فصل چهارم کتاب راهنمای معلم آمده) نگاهی بیندازید).
 6فضایی صمیمی و آرام برای گفتگو فراهم کنید .صبور باشید و به فرزندتان اجازه دهید دربارهی
آنچه میخواهد بگوید ،به اندازهی کافی تأمل کند .به سخنان او با دقت گوش دهید .از نظرات عجیب
و به ظاهر نامناسب او برآشفته نشوید .از تمسخر آنچه ابراز میکند پرهیز کنید و مهمتر آنکه ،سعی
نکنید خودتان به سرعت نتیجهگیری کرده و آن را به او القا کنید.
 7درسهای فصل دوم کتاب ،مربوط به آموزش پژوهشگری هستند .شما میتوانید با مطالعهی
متن این دروس (و همچنین رهنمودهای کتاب راهنمای معلم) و آگاهی نسبت به مسیری که در آنها
پیشبینی شده ،یک پروژهی پژوهشی ساده را با فرزندتان به انجام برسانید ،پروژهای دربارهی محلهتان،
مجتمع مسکونی که در آن زندگی میکنید ،حیوانات و گیاهان یا حتی عالقمندیهای اعضای خانواده
و بستگانتان .فراموش نکنید که آنچه مهم است ،درگیر شدن فرزندتان با مراحل مختلف پژوهش و
کاوشگری است ،نه کپی و پیست کردن یک متن از یک پایگاه اینترنتی!

نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی ریاضی
انتظار ميرود خانوادهها مشارکت همسو در جريان آموزش رياضي دانشآموزان داشته باشند .آنها
ميتوانند از طريق انگيزه دادن به کودکان و تشويق آنها براي تالش بيشتر و آماده سازي بستر حمايتي
مناسب از فرآيند آموزشي كه در كالس درس رقم ميخورد ،فرآيند يادگيري کودکان خود را تسهيل
کنند .همچنين پيشنهاد ميشود خانوادهها از ارائه آموزشي بر خالف رويكردها و محتواي كتابهاي
درسي رياضي اجتناب کنند .بر همين اساس در صورتي كه خانوادهاي با رويكردها و محتواي ارائه شده
در كتابهاي درسي رياضي آشنايي كامل ندارد بايستي از مداخله در فرآيند آموزش خودداري نموده
و نقش حمايتي خود را از طريق مهيا كردن بستر تشويقي مناسب براي تالش و فعاليت كودكان براي
انجام دادن تكاليف منزل و پيگيري وضعيت درسي آنها از طريق ارتباط با اولياء مدرسه ايفا كنند .یکی
از رویکردهای حاکم بر کتابهای درسی ریاضی جدیدالتالیف ،تغییر نگاه به یادگیری ریاضی و فعال
بودن دانشآموزان در این فرآیند است.
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امروزه نگاه به فرآیند یادگیری ریاضی توسط دانشآموزان با نگاهی که در گذشته بر این فرآیند حاکم
بوده تغییری بنیادین دارد .در گذشته ،معلم ارائه دهندۀ محتوای ریاضی و دانشآموز دریافتکنندۀ
منفعل آن مفاهیم و محتوا بود .در آن دیدگاه ،برای فعالیت دانشآموزان در جریان یادگیری ،نقشی
متصور نبود و دانشآموز فقط به عنوان بیننده و شنوندۀ محتوا بودند .اما در دیدگاه جدید ،یادگیری
ریاضی حاصل تعامل دانشآموز با محیط پیرامونی و انجام فعالیتهای ذهنی توسط خود اوست و
سایر عوامل از جمله کتاب درسی و معلم ،تنها نقش برنامهریز و مهیاکنندۀ فرصتهای مناسب برای
تعامل دانشآموز دارند .با توجه به این تغییر دیدگاه نسبت به یادگیری ریاضی ،اولیاء دانشآموزان
بایستی توجه کنند بخشهایی از کتاب درسی که تحت عنوان «فعالیت» ارائه میشود با هدف ارائه
فرصتهای برنامهریزیشده برای تعامل فرزندانتان با محیط پیرامونی و انجام فعالیتهای ذهنی توسط
آنها تدارک دیده شده است تا از این طریق مفهومی توسط خود آنها انتزاع و درک شود .لذا در انجام
این قسمت توسط دانشآموزان ،اولیاء آنها نباید با ارائۀ راهنماییهای بیش از حد مانع از درگیر شدن
ذهن دانشآموزان در مسئله شوند و اجازه دهند فرزندانشان با استفاده از دانستهها و شیوههای یادگیری
خود دست به اکتشاف ریاضی زده و مفهومی جدید را در ذهن خود کشف و خلق کنند .پس از انجام
فعالیت توسط دانشآموزان ،مناسب است اولیاء از آنها بخواهند در خصوص آنچه از طریق انجام فعالیت
یادگرفتهاند ،توضیح دهند .بخش کار در کالس با هدف تثبیت و تعمیق مفاهیم آموخته شده توسط
دانشآموزان در بخش فعالیت فراهم شده است و بخش تمرین نیز با همین هدف و همچنین تعمیم
موارد آموخته شده به موقعیتهای جدید تدارک دیده شده است .همانگونه که مشهود است تمامی
این موارد بایستی توسط دانشآموزان انجام شود و ارائه پاسخ به آنها نه تنها نمیتواند به یادگیری
ریاضی آنها کمک کند بلکه منجر به عقیم شدن فرآیند یادگیری و کشف مفهوم توسط آنها خواهد
شد .لذا همه اولیاء گرامی دانشآموزان را به ممانعت از ارائه پاسخ مستقیم به فرزندانشان در فرآیند
انجام تکالیف ریاضی توصیه میکنیم.
یکی از ابزارهایی که میتواند نقش چشمگیری در ارتقاء یادگیری ریاضی دانشآموزان به خصوص در
دوره ابتدایی داشته باشد ،استفاده از مواد و وسایل ملموس و واقعی و مشهود است .بر همین اساس
پیشنهاد میکنیم اولیاء دانشآموزان وسایل ملموس ،واقعی و در دسترس برای دانشآموزان فراهم کنند
تا به وسیل ه آنها فعالیتهای کتابهای درسی ریاضی را انجام دهند .اولیاء دانشآموزان برای تشخیص
مواد ملموس مورد نیاز میتوانند از معلمان فرزاندانشان مشاوره بگیرند .همچنین از محتوای کتابهای
راهنمای معلم بارگذاری شده در سایت چاپ و توزیع کتابهای درسی و محتوای پشتیبان کتابهای
درسی ریاضی جدیدالتالیف ،بارگذاری شده در سایت گروه ریاضی دفتر تالیف کتابهای درسی دوره
ابتدایی و دوره متوسطه نظری به آدرس ،http://math-dept.talif.sch.irنیز میتوانند برای این منظور
استفاده کنند.
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نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی تربیت بدنی
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در شرایط فراگیری بیماری كووید ،19یكی از مهم ترین عواملی كه در ایجاد نشاط ،شادابی و توسعه
سالمت جسمانی و روانی افراد نقش مؤثری خواهد داشت ،انجام فعالیت بدنی ،بازی و سرگرمیهای
حركتی كودكان در كنار اعضای خانواده است كه این مهم در بستر درس تربیتبدنی محقق میشود.
لذا انتظار میرود والدین عزیز با هماهنگی و مشورتهای معلم تربیتبدنی ،برای انجام فعالیت بدنی
و بازیهای حركتی فرزندان خود در منزل برنامهریزی كنند تا ضمن حفظ و ارتقا سالمت فرزندان
از آسیبهای جسمانی (كمر درد ،ناهنجاریهای قامتی ،چاقی و اضافه وزن ،و )...و روانی (افسردگی،
اضطراب ،استرس ،عصبانیت و )...كه در كمین ایشان است نیز پیشگیری به عمل آورند .به همین منظور
سه نقش مهم والدین در پیادهسازی برنامه درسی تربیتبدنی به شرح زیر تبیین میشود:
 1نقش پشتیبانی شامل
ـ فراهمسازی وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب انجام بازیها و فعالیتهای حركتی داخل منزل مانند
انواع توپها ،راكت و توپ تنیس روی میز ،تشك ،كیسه لوبیا ،سبد ،حلقه ،طناب ،متر ،و...
همكاری و مشاركت در ساخت دستسازههای مناسب ورزشی مانند كیسههای لوبیا ،توپهای
پارچهای و. ...
ایمنسازی فضا و وسایل خانه قبل از انجام فعالیت بدنی
تدارك فرصت فعالیتها و بازیهای حركتی برای فرزندان مطابق با رهنمودهای معلم
مراقبت از افزایش بیرویه فعالیتهای كمتحرك مانند تماشای تلویزیون ،استفاده از رایانه و تبلت
و گوشی تلفن همراه
 2نقش همیار معلم شامل
ـ كمك به دانش آموز در جریان آموزش محتوای برنامه درسی تربیت بدنی (اجرای صحیح حركات،
دادن بازخورد و )...مطابق با رهنمودهای معلم
نظارت بر انجام فعالیتها و رعایت مراحل گرم كردن ،سرد كردن و ایمنی فعالیتهای حركتی در منزل
نظارت بر انجام تكالیف حركتی و ایمنی فرزندان در منزل و ارائه گزارش به معلم
مشاركت در انجام فعالیتهای بدنی همراه با فرزندان در داخل و خارج از منزل
 3نقش حمایت عاطفی و روانی شامل
تشویق و ترغیب فرزندان در انجام مستمر فعالیتهای بدنی و تكالیف حركتی در منزل (حداقل 60
دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در طول روز)
تشویق و ترغیب در جهت كاهش مصرف غذاهای پركالری و كم ارزش مانند شیرینی و فست فود
و جایگزین كردن آنها با مواد مغذی و باارزش مانند میوه و سبزیجات
ایفای نقش الگویی برای فرزندان با انجام مستمر فعالیت بدنی در منزل
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نقش مدير مدرسه
مديريت مدرسه مجازي اقتضائاتي دارد كه توجه به آنها تحقق اهداف تربيتي و آموزشي را ميسر ميسازد
لذا الزم است مديران محترم مدارس در ابعاد زير به خوبي ايفاي نقش كنند:
ايجاد بستر مناسب براي آموزش و ارزشيابي
امور اجرايي

بستر مناسب براي آموزش و ارزشيابي

نقشآفريني اصلي براي آموزش محتواي غيرحضوري و مطالعه آزاد به عهده والدين است و مدير مدرسه
نقش عمدهاي در آموزش والدين دارد .براي موفقيت اين امر الزم است در ابتداي سال تحصيلي ،مدير
مدرسه جلسهاي با والدين داشته باشد و اهميت نقش آنها و نيز كيفيت نقشآفريني آنها را توجيه
نموده و با پاسخگويي به ابهامات ،آنها را در اين فرايند با خود همراه نمايد.
در اين جلسه ،شبكه ملي رشد و نحوه دريافت محتوا از آنها به والدين معرفي گردد و انتظارات معلم
در آموزش با استفاده از محتواهاي معرفي شده در اين بستر معلوم شود.
انتظار ميرود والدين اين مراحل را براي كار با دانشآموزان پيش بگيرند:
آگاهي والدين از بخشهايي كه در هر درس قرار است به صورت
غيرحضوري يا مطالعه آزاد با فرزندانشان در منزل كار كنند

مراجعه والدين به شبكه ملي رشد در دروس مربوطه

وجود محتوا در بستر شبكه ملي رشد

عدم وجود محتوا در بستر شبكه ملي رشد

دانلود و استفاده از محتوا در كار با دانش اموزان

استفاده از تجارب شخصي در كار با دانش اموزان

انجام فعاليتهاي تعيين شده توسط دانشآموزان
بازخورد معلم در جلسه حضوري به صورت تصادفي به دانشآموزان
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اين جلسه ميتواند هر دو ماه يكبار جهت آسيبشناسي آموزش و رفع موانع موجود به صورت حضوري
در مدرسه برگزار گردد.

امور اجرايي
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مدير مدرسه حلقة اتصال بين دانش آموز ،معلم ،خانواده و برنامة درسي است و ميتواند از طريق
برنامهريزي ،هدايت و نظارت بر حسن اجراي برنامهها در مدرسه ،نقش خود را ايفا کند؛ از جمله
مواردي كه الزم است مديران مدارس به آن توجه كنند ،عبارتند از:
فراهم كردن زمينه ارتباط مؤثر بین معلم و اولیا؛
پيشبيني یک کالس تدریس در مدرسه با امکانات الزم جهت ضبط تدریس معلم؛
شناسایی خانوادههایي که چند فرزند دارند و باید نحوهی استفاده از فضای مجازی مدیریت شود
و ارائه راهكار به آنها
شناسایی اولیایی که شاغل هستند و دانشآموز به گوشی همراه دسترسی ندارند و توليد بستههاي
خودآموز براي آنها
شناسایی اولیایی که از لحاظ دسترسی به گوشی هوشمند و هزینه بسته های اینترنتی مشكل دارند
و اهتمام براي حل مشكل با جذب كمك از نهادها و خيرين.
تعيين نقش معاون آموزشي مدرسه در موارد زير:
مشارکت و نظارت در کانالها و گروههای تشکیل شده از سوی معلم و اولیا؛
پيگيري و مراقبت فعالیت معلمان در فضای آموزشی مجازی و نحوه ارائة آموزش و تدريس درس
راهنمايي معلمان در داشتن یک طراحي آموزشي در فضای مجازی
حمایت از همکاران از لحاظ نظارت آموزشی و بررسی حضور و غیاب و پیگیری دانشآموزانی که
در فضای غیرحضوری مشارکت ندارند.
شناسايي دانش آموزان غیر فعال در فضای آموزشی و پیگیری و بررسي دالیل آن
تعيين نقش روانشناس جهت مشاوره ویژه به معلم ،والدين و دانشآموز براي:
کاهش بار روانی و استرس حاصل از شرایط موجود؛
آموزش نحو ه مدیریت و استفاده از فضای مجازی؛
مشاوره جهت آموزش دانشآموزان با نیازهای خاص.

برنامة درسی
آموزش ابتدایی در شرایط
ویروس کووید 19

محتوای ابتدایی بارگذاری شده در
سامانه آموزشی تربیتی رشد
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محتوای سامانه ملی رشد

محتوای بارگذاری شده ابتدایی بر سامانه آموزشی تربیتی رشد
ردیف

کد

عنوان

1

101

آموزش قرآن(اول)
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2

103

فارسی (اول)

3

104

نگارش فارسی (اول)

4

105

ریاضی (اول)

5

106

علوم تجربی (اول)

6

201

آموزش قرآن(دوم)
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7

202

هدیه های آسمان (دوم)

8

203

فارسی (دوم)

9

204

نگارش فارسی (دوم)

10

205

ریاضی (دوم)

11

206

علوم تجربی (دوم)

12

301

آموزش قرآن(سوم)

13

302

هدیه های آسمان(سوم)
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303

فارسی (سوم)

15

304

نگارش فارسی (سوم)
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18

305

ریاضی (سوم)

19

306

علوم تجربی(سوم)

20

307

مطالعات اجتماعی(سوم)

23

401

آموزش قرآن(چهارم)

24

402

هدیه های آسمان(چهارم)
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25

403

فارسی(چهارم)

26

404

نگارش فارسی (چهارم)

27

405

ریاضی(چهارم)

28

406

علوم تجربی(چهارم)

29

407

مطالعات اجتماعی(چهارم)
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501

آموزش قرآن(پنجم)

33

502

هدیه های آسمان (پنجم)
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فارسی (پنجم)
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36

505

ریاضی(پنجم)
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506

علوم تجربی (پنجم)
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507

مطالعات اجتماعی (پنجم)

41

601

آموزش قرآن(ششم)
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هدیه های آسمان(ششم)
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43

603

فارسی (ششم)

44

604

نگارش فارسی (ششم)

45

605

ریاضی(ششم)

46

606

علوم تجربی (ششم)

47

607

مطالعات اجتماعی (ششم)
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617

کتاب کار  -کار و فناوری (ششم)
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