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سخن
آغازین

1
سخن آغازین



سخن آغازین

با	توجه	به	شــیوع	کرونا،	وزارت	آموزش	و	پــرورش	و	بخش	های	مختلف	آن	در	
موقعیتی	خاص،	غیرمترّقبه	و	حســاس	قرار	گرفت	و	به	تبع	آن	سازمان	پژوهش	و	

برنامه	ریزی	آموزشی	نیز	با	انتظارات	اجتماعی	کم	سابقه	ای	روبه	رو	شد.	
ـ	آموزشی	بتواند	 به	طور	طبیعی	همگان	انتظار	داشتند	که	بار	دیگر	این	سازمان	علمی	
قابلیت	های	ویژه	خود	را	نشــان	دهد	و	راست	قامت	در	میدان	طراحی	های	نوین	
راهنماهای	برنامه	درسی	و	هنجارهای	آموزشی	حاضر	شود.	بنابراین	خدای	متعال	
را	باید	از	این	بابت	شــاکر	بود	که	مجموعه	سازمان	پژوهش	با	تداوم	کوشش	های	

خستگی	ناپذیر	خود،	این	مأموریت	ویژه	را	به	انجام	رساند.
شــرایط	ویژه	پیش	رو	موجب	شد	که	قابلّیت	های	کارشناســی،	توقّعات	نوینی	را	
تجربه	کند	و	حرکت	خود	را	در	جهت	افق	های	فناورانه	جدید	سرعت	بخشد.	پیش	
از	این،	طی	ســال	های	متمادی	در	شرایط	عادی	به	ســرمی	بردیم	و	قواعد	را	برای	
اوضــاع	عادی	تهیه	کرده	بودیم.	با	وقوع	پدیده	جدید	کرونا	خود	را	در	یک	فضای	
تکان	دهنده	دیدیم	و	برای	پاســخ	به	نیازها	به	شور	و	مشورت	نشستیم	و	حاصل	
آن	را	در	مجموعه	پیش	رو	مدّون	ســاختیم.	برای	نیل	به	هدف	های	مورد	انتظار	و	
عبور	از	وضع	کنونی	و	دستیابی	به	شرایط	مطلوب	تر	باید	به	نکات	زیر	توّجه	کنیم:

نکته اول

همه	ما	)کارشناســان،	مدیران،	معلمان	و	خانواده(	در	یک	طرف	قرار	داریم	
و	دانش	آموزان	عزیز	ما	در	طرف	دیگر،		بنابراین	وظیفه	ماســت	هرچه	توان	
داریم	بــه	این	صحنه	و	عرصــه	بیاوریم	تا	این	عزیزان	از	جهت	آموزشــی	
و	تربیتی	لطمــه	نبینند	و	از	این	مرحله	موفقیت	آمیــز	عبور	کنند.	بی	تردید	
کاســتی	هایی	خواهیم	داشت	ولی	به	یاری	خدا	نخواهیم	گذاشت	تهدیدی	

خاص	بروز	و	ظهور	یابد.
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نکته دوم

موقعیت	کنونی	را	با	همه	ابعادش	به	درســتی	
درک	کنیم	و	خردمندانه	با	آن	مواجه	شویم.	در	
آموزش	های	غیرحضوری	تا	حدود	زیادی	جای	
مدرسه	و	خانه	عوض	می	شود؛	طبیعی	است	که	
بــا	تغییر	مکان،	مکانت	نیز	باید	تغییر	یابد.	به	
عبارت	دیگر	هنجارها	و	قواعد	متفاوتی	را	باید	

در	رسیدگی	به	دانش	آموزان	بکار		بگیریم.	
حضور	و	ظهور	والدیــن	به	عنوان	ناظم	بیدار	و	
مهربــان	در	خانه،	حضــور	متعّهدانه	همراه	با	
روحیــه	ارتباطی	معلمان	در	مدرســه،	نظارت	
هوشیارانه	مدیران	مدارس	بر	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	متناســب	با	شأن	تربیت	و	مترّبی	

از	این	موقعیت	عبور	نماییم؟

نکته سوم

مجموعــه	پیش	رو	را	به	دّقــت	مطالعه	کنیم	و	
سهم	و	نقش	خود	را	دقیق	تر	درک	کنیم.	حقیقتًا	
ما	تاکنون	با	خانواده	ها	به	عنوان	شریک	تربیت	
و	یادگیری،	این	گونه	صمیمی	و	شــفاف	حرف	
نزده	بودیم.	انتظار	داریم	والدین	عزیز	با	رجوع	
به	ســامانه	شبکه	ملی	رشد	توصیه	های	مربوط	
به	خود	را	دریافــت	و	مطالعه	کنند.	از	معلمان	
و	مدیران	محترم	مــدارس	نیز	همین	انتظار	را	

داریم.

نکته چهارم

آنچه	که	ما	تــدارک	دیده	ایــم،	حاصل	فکر	و	
عمل	تعدادی	انســان	اســت	که	در	موقعیت	
کارشناســی	و	تألیف	قرار	گرفته	اند.	بدون	شک	
این	تصمیمات	بی	نقص	نیست	و	مانند	همیشه	
تقاضای	اظهارنظر	و	ارائه	پیشــنهادهای	جدید	
از	طرف	شــما	داریم.	هر	قدر	از	ســوی	شــما	
معلمان	عزیز،	والدیــن	محترم	و	دانش	آموزان	
گرامی	بازخورد	بگیریم،	به	همان	اندازه	قوی	تر	
و	با	انگیزه	تــر	این	راه	را	ادامــه	خواهیم	داد؛	

ان	شاءاهلل.

حسن ملکی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش
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پیش گفتار
2



پیش گفتار

شرایط	حاکم	بر	تعلیم	که	از	زمستان	1398	بر	اثر	شیوع	گسترده	ویروس	کرونا	حاکم	شده	است،	تمام	عناصر	برنامه	درسی	را	به	چالش	
کشیده	و	با	دگرگون	کردن	محیط	یادگیری،	کنشگران	تربیت	و	آموزش	به	ویژه	معلمان،	دانش	آموزان	و	والدین	را	در	ایفای	نقش	های	

خود	با	مشکالت	جدی	روبرو	ساخته	است.
ســال	تحصیلی	گذشــته	علی	رغم	اینکه	با	مجاهدت	های	بی	بدیل	جهادگران	عرصه	تعلیم	و	تربیت	به	ظاهر	با	موفقیت،	ســپری	شد	و	
آموزش	تعطیل	نشد،	اما	نتایج	بررسی	ها	و	پژوهش	ها	بیانگر	چالش	های	جدی	در	زمینه	افت	پنهان	تحصیلی،	مشکالت	جدی	در	زمینه	
ـ	یادگیری	است	که	عدم	جبران	آن،	مراحِل	بعدی	 ســالمت	جسمی	و	روانی	دانش	آموزان	و	زیاد	شدن	فاصله	با	استانداردهای	یاددهی	
تحصیل	را	با	چالش	های	جدی	تر	روبرو	خواهد	کرد	و	از	طرفی	شــواهد	حاکی	از	آن	اســت	که	شرایط	محیط	آموزش	در	سال	تحصیلی	
جدید	هم	چالش	های	خود	را	خواهد	داشت.	با	توجه	به	مطالب	فوق	باید	تدابیری	اندیشیده	شود	که	با	استفاده	از	تجربه	سال	قبل	و	
رفع	معایب	و	تقویت	محاســن	آن،	آموزش	و	پرورش	بتواند	ضمن	مدیریِت	چالش	ها،	نتایج	بهتری	را	برای	همه	دست	اندر	کاران	نظام	

تعلیم	و	تربیت	به	ویژه	دانش	آموزان	رقم	بزند.	

 توجه به محدودیت های ناشــی از شرایط جدید به ویژه کم شدن زمان 
آموزش و شرایط روانی معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنان؛ 

 توجه به نقش و جایگاه معلمان به عنوان عنصر کانونی و بی بدیل برنامه 
درسی

 لزوم توســعه اختیارات و ارتقای صالحیت هــای تخصصی معلمان در 
زمینه شایستگی های اساسی مورد نیاز برای آموزش های مجازی و ایفای 

نقش تربیتی آنان؛

مهم	تریــن	عامل	برای	عبور	از	شــرایط	موجود	با	آســیب	های	کمتر	و	نتایج	بهتر،	
برخورداری	از	برنامه	درســی	مطلوب	است؛	برنامه	درســی	ای	که	تمام	عناصر	آن	

متناسب	با	شرایط	جدید	به	ویژه	آموزش		غیرحضوری	تدوین	شده	باشد.
ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشی	با	تشکیل	ســتادی	ویژه	و	سازماندهی	
تمام	گروه	های	دفتر	تألیف	کتاب	های	درســی	آموزش	عمومی	و	متوسطه	نظری	و	
بهره	گیری	از	کارشناسان	و	صاحب	نظران	دانشگاهی	و	معلمان	خالق	و	باتجربه	و	با	
بهره	گیری	از	نتایج	پژوهش	های	انجام	شــده،	برنامه	درسی	حاضر	را	با	ویژگی	های	
خاص	آماده	نموده	و	پس	از	اعتباربخشــی	توســط	تعدادی	از	معلمان	دوره	های	

تحصیلی	در	دروس	مختلف	تقدیم	نموده	است.	این	ویژگی	ها	عبارتند	از:
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 در نظر گرفتن تغییر محیط آموزش از مدرسه به خانه و نیاز به نقش آفرینی 
خانواده به ویژه والدین در زیست بوم جدید تحصیلی فرزندان؛

 در نظر گرفتن نقش اساسی تنظیم گری، هدایت و کنترل مدیریت مدرسه 
ـ یادگیری؛  بر ارتباط معلمان، والدین، دانش آموزان و فرایندهای یاددهی 

 تمرکز بر برنامه درســی، اهداف و انتظارات کلیدی به جای توجه صرف 
به محتوای کتاب درســی که این مهم نیز مورد تأکید سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی است؛

 سوق دادن دانش آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده ای 
فعــال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده در کنار نقش تســهیل گری و 

هدایت گری معلم.

 مجموعه	تدوین	شــده،	مجموعه	ای	منسجم	از	اجزای	مختلفی	است	که	اگر	با	
یکدیگر	نگریســته	و	اشاعه	و	اجرا	گردد،	می	تواند	تاحدی	از	پیامدها	و	آسیب	های	
آموزش	غیرحضوری	در	نظام	آموزش	کشور،	بکاهد.	این	مجموعه	از	جهتی	برنامه	
درســی	متناسب	با	اقتضائات	و	شرایط	ســال	تحصیلی	پیش	رو	بوده	و	از	جهتی	
می	توان	آن	را	یاری	رســان	معلمان،	والدین	و	مسئولین	اجرایی	مدرسه،	در	فرایند	

ـ	یادگیری	در	شرایط	کنونی	قلمداد	نمود. یاددهی	

 مجموعه	مذکور،	حاوی	عناصر	برنامه	درسی،	یعنی:	اهداف	و	محتوا،	راهبردهای	
تربیت	و	یادگیری،	ســنجش	و	ارزشیابی،	معلمان،	خانواده	و	محیط	است	که	هر	
یک،	متناسب	با	شرایط	فعلی	و	آموزش	غیرحضوری،	تدوین	شده	است.	سعی	بر	
آن	بوده	تا	برنامۀ	آماده	شده،	بسیار	کاربردی	و	انضمامی	بوده	و	از	این	رو،	آمیخته	
با	مثال	های	عینی	از	کتاب	های	درسی	مختلف	و	شرایط	آموزش	غیرحضوری	است.	

 در	برنامه	درســی	حاضر،	ابتدا	اهداف	کلیدی	هر	درس	مشخص	شده	و	سپس	
نقشــه	محتوایی	بــرای	تحقق	اهداف	و	انتظارات	در	قالــب	مفاهیم،	مهارت	ها	و	
ارزش	های	اساســی	استخراج	و	ارائه	شده	اســت.	وقتی	شرایط	به	سمتی	پیش	
می	رود	که	آموزش	از	وضعیت	عادی	خود	فاصله	می	گیرد،	برنامه	ریزان	درسی	باید	
تمهیدی	بیندیشند	که	مجریان	آن	از	اهداف	و	محتوای	این	برنامه،	نه	تنها	فاصله	
نگیرند،	بلکه	با	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درســی،	اهــداف	آن	را	بهتر	و	دقیق	تر	پیگیری	
کنند.	برنامۀ	حاضر	ســعی	کرده	است	در	حد	توان	به	این	نکته	توجه	کند	و	شرایط	

را	برای	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درسی	فراهم	کند.	

ـ	یادگیری	مؤثر	آمیخته	است	با	مثال	های	کاربردی	از	دروس	 	روش	های	یاددهی	
مختلف	تا	بتواند	به	شکلی	عینی	و	انضمامی،	یاری	رسان	معلم	باشد.
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 در	عنصر	ارزشــیابی،	ابتدا	مالحظات	اساســی	در	ارزشیابی	تبیین	شده	سپس	
فرایند	ارزشــیابی	در	سه	محور	»به	اشــتراک	گذاشتن	اهداف«،	»شیوه		سنجش	و	
گردآوری	شواهد«	و	«محور	بازخورد«	ارائه	شده	است	و	روش	ها	و	فنون	ارزشیابی	

در	آموزش	های	غیرحضوری	با	ذکر	مثال	های	متعدد	تشریح	شده	است. 

 در	بخش	معلمان،	ضمن	توصیه	های	عمومی	مورد	نیاز	برای	زیست	بوم	جدید	
آموزشــی،	مهارت	های	حرفــه	ای	مورد	نیاز	معلم	در	خصــوص	مهارت	های	پایه	و	
تخصصی	مورد	نیاز	در	ســواد	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	و	نیز	صیانت	در	فضای	
مجازی	و	ســالمت	روان	و	نیز	آموزش	خودنظم	دهی	دانش	آموزان	تبیین	شــده	
و	برای	هرکدام	از	مهارت	ها،	دسترســی	بــه	آموزش	های	مورد	نیاز	معلمان	در	این	

موضوعات	فراهم	شده	است.

 در	بخش	دیگر،	خانواده	به	عنوان	عنصری	مهم	و	اثرگذار	در	برنامه	درســی	به	
ویژه	آموزش	های	مجازی	در	این	برنامه	مورد	توجه	قرار	گرفته	و	بایســته	های	الزم	
در	این	زمینه	تبیین	شــده	است.	به	بیان	دیگر	با	توجه	به	اینکه	والدین،	مهم	ترین	
یاری	گر	معلم	در	فرایند	آموزش	هســتند،	توصیه	هایی	به	آنها	شده	تا	محیط	خانه	

را	در	بهترین	وضعیت	آموزشی	برای	فرزندانشان	قرار	دهند.	

 در	بخش	محیط	تربیت	و	یادگیری،	عوض	شــدن	مــکان	تربیت	و	یادگیری	
از	مدرســه	به	خانه	و	شــرایط	و	اقتضائات	و	موقعیت	هــای	یادگیری	و	چگونگی	
غلبه	بر	چالش	های	محیط	مجازی	بیان	شــده	است.	این	بخش	شامل	محتواهای	
چندرســانه	ای	ناظر	به	افزایش	آگاهی	رســانه	ای	و	دیجیتال	مخاطبان	این	برنامه	

است.

 قســمت	پایانی	به	مدیریت	مدرسه	و	نقش	اساســی	آن	در	تنظیم	مناسبات	
معلمــان	و	اولیــا	و	فرایندهای	تعلیــم	و	تربیت	اختصاص	یافته	اســت.	درواقع	
اســتلزامات	اجرایی	این	برنامه	در	سطح	مدرســه،	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	و	
اینکه	مســئوالن	مدرسه	و	مدیران،	چه	تمهیداتی	را	برای	اجرای	موفق	این	برنامه،	

رعایت	کنند.

 در	پایان	اعالم	می	کنیم،	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	از	نظرات	و	
پیشنهادهای	دانش	آموزان،	معلمان	و	صاحب	نظران	در	این	زمینه	استقبال	کرده	و	

دست	تمامی	همراهان	را	در	اجرای	این	برنامه	به	گرمی	می	فشارد.

دفتر تألیف کتاب های درسی
آموزش عمومی و متوسطه نظری
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اهداف 
و محتوا

3
اهداف و محتوا



کاهش	زمان	آموزش	را	اگرچه	می	توان	با	حذف	بخشــی	از	محتوای	آموزشی	
جبران	نمود،	اما	مسیری	دیگر	که	می	توان	دنبال	نمود	و	در	برنامه	پیش	رو	نیز	
اتخاذ	شده	است،	توجه	به	اهداف	آموزشی	در	برنامه	درسی	و	محورهای	اصلی	
محتوا،	یعنی	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	های	اساسی	هر	درس،	به	جای	تمرکز	

بر	کتاب	درسی	است.	
در	این	مســیر	و	با	توجه	به	زمان	و	نوع	محتوای	آموزشــی،	دبیران	و	معلمان	
محترم،	اهتمام	خود	را	بر	روی	محقق	ساختن	اهداف	کلیدی	هر	کتاب	متمرکز	
کرده	و	بخش	هایی	از	محتوا	را	که	نقشــی	جدی	در	تحقق	مفاهیم	و	مهارت	ها	
و	ارزش	های	اساسی	در	دانش	آموزان	دارد،	با	جدیت	بیشتری	مورد	توجه	قرار	
خواهند	داد.	بدیهی	اســت	در	ارزشیابی	نیز	آنچه	مدنظر	می	باشد،	ارزشیابی	از	

نقشه	محتوایی	و	انتظارات	تنظیم	شده	است.
مســیر	مذکور،	حرکتی	هرچند	آغازین	برای	چرخش	از	کتاب	محوری	به	ســوی	
برنامه	محوری	است	و	کمک	می	کند	تا	معلم	و	دبیر،	در	چگونگی	انتخاب	مصادیق	
ـ	یادگیری،	 محتوای	متناســب	با	اهداف	آموزشی	و	گزینش	شیوه	های	یاددهی	
اختیار	بیشــتری	پیدا	کند؛	چرخشی	که	مدنظر	سند	تحول	و	برنامه	درسی	ملی	
نیز	هست.	این	مهم	نیازمند	آگاهی	دوبارۀ	معلمان	و	دبیران	از	اهداف	آموزشی	
و	نقشــه	محتوایی	هر	درس	)در	ســه	محور	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	ها(	و	

تصریح	بر	آنهاست.
بدین	منظور،	اهداف	آموزشی	و	نقشه	محتوایی	هر	موضوع	درسی،	در	صفحات	
پیش	رو،	تصریح	و	تعیین		شــده	اســت.	آنچه	ارائه	شده	است،	نمایه	ای	کامل	

محتوا	از	مهم	ترین	عناصر	برنامه	درســی	محســوب	می	شود	به	نحوی	که	حتی	
برخی	از	صاحب	نظران	،	برنامه	درسی	را	معادل	محتوای	آموزشی	در	نظر	گرفته	اند.	
در	نظام	تعلیم	و	تربیت	جمهوری	اســالمی	که	طراحی	و	تدوین	برنامه	درسی	به	
صورت	متمرکز	اســت،	محتوا	نقش	کلیدی	تری	را	ایفا	کرده	به	نحوی	که	ســایر	
عناصر	برنامه	درســی،	الجرم	باید	با	آن	هماهنگ	شود.	در	زیست	بوم	جدید	که	
حاصل	شرایط	شــیوع	ویروس	کرونا	اســت	و	اجرای	آموزش	ها	از	حضوری	به	
غیرحضوری	تغییریافته	و	به	صورت	مجازی	انجام	می	شود،	محدودیت	هایی	به	
وجود	آمده	اســت	که	ازجمله	آنها	کاهش	زمان	آموزش	و	عدم	ارتباط	مستقیم	
معلم	و	دانش	آموز	است؛	امری	که	نیاز	معلمان	و	دبیران	و	همچنین	دانش	آموزان	
به	آشنایی	بیشتر	با	واسط	های	کاربری	مجازی	نیز،	آن	را	در	برخی	موارد،	تشدید	

می	کند.

3.1. مقدمه
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از	هــر	درس،	البته	با	تمرکز	بر	اهداف	و	محورهای	اصلی	در	محتوای	هر	درس	
اســت.	دبیران	و	معلمان	محترم	باید	با	توجه	به	اهداف	آموزشــی	هر	درس،	
تمرکــز	اصلی	خود	را	در	فرایند	و	فعالیت	های	یادگیری	معطوف	به	آنها	کرده	و	
با	توجه	به	محدودیت	زمان	تا	جــای	ممکن،	از	ارائه	محتواهای	غیرمرتبط	یا	

کمترمرتبط	به	اهداف،	پرهیز	کنند.	
به	عبارت	دیگر،	هر	کتاب	به	عنوان	مصداقی	از	یک	بسته	آموزشی،	مجموعه	ای	
از	مثال	هــا،	فعالیت	ها	و...	را	برای	انتقال	یک	محتوا	یا	ارزش	یا	مهارت	اصلی،	
به	کار	بســته	و	ارائه	داده	اســت.	اما	معلم	و	دبیر	می	تواند	با	نظر	به	اهداف	
آموزشــی	تصریح	شــده	برای	هر	درس	)در	صفحات	پیــش	رو(	و	با	توجه	به	
موقعیت	محیطی	و	زمانی	خویش،	به	برخــی	مثال	ها	یا	فعالیت	های	کتاب،	
توجه	بیشــتری	نموده	یا	از	برخی	از	آنها،	صرف	نظر	نماید؛	یا	آنکه	بر	اســاس	
شرایط	محیطی	و	زمانی	و	مخاطب،	تقدم	و	تأخر	محتوای	کتاب	را	تغییر	دهد.
عالوه	بر	این،	جداول	پیش	رو	و	اهداف	مذکور	در	ذیل	آنها،	می	تواند	به	دبیران	
و	معلمان	کمک	نموده	تا	از	اهداف	آموزشی	پایه	قبل	در	هر	درس،	آگاهی	یابند	
و	از	این	طریق،	بتوانند	در	ابتدای	سال	تحصیلی	به	ارزیابی	اولیه	دانش	آموزان	

نسبت	به	اهداف	آموزشی	سال	قبل	در	هر	درس،	اقدام	نمایند.
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آموزش قرآن

 با	دانســتن	اینکه	آیات	قرآن،	سخن	خدا	با	اوست،	برای	فهمیدن	این	
سخن،	سکوت	و	توجه	می	کند.

 با	اســتفاده	از	الگوی	مناســب	قرائت،	ســوره	های	کتاب	درســی	را	
دسته	جمعی	از	حفظ	می	خواند.

 ضمن	تالش	برای	یادگیری	پیام	های	قرآنی	کتاب	درسی،	برخی	از	آنها	را	
از	حفظ	می	خواند	و	مصادیق	آنها	را	به	زبان	کودکانه	بیان	می	کند.

 با	دقت	در	عبارات	قرآنی	کتاب	درســی،	آنها	را	به	صورت	بخش	بخش	
می	خواند.

 ضمن	آشــنایی	با	معنای	برخی	از	کلمه	های	ســاده	و	مشــترک	آیات،	
نسبت	به	فهم	آیات	کتاب	درسی	عالقه	نشان	می	دهد.

 عالقه	خود	را	نســبت	به	خواندن	روزانه	قرآن	و	بکارگیری	آموخته	های	
خود	در	زندگی	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

 سوره	های	کوتاه	
 پیام	ها	و	داستان	های	ساده	قرآنی	

 حروف	ناخوانا
 نماد	تشدید	

مهارت ها

 جمع خوانی
 حفظ	اجمالی	سوره	ها

 بخش	خوانی	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	
 درک	معنای	برخی	از	کلمات	ساده	و	پرکاربرد	)مشترک	با	زبان	فارسی(	
 تفکــر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی،	بیان	مصادیق	پیام	های	قرآنی	به	زبان	

کودکانه	
 حفظ	برخی	از	پیام	های	قرآنی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم
 رعایت	برخی	از	آداب	ظاهری	خواندن	قرآن	کریم

 انس	با	قرآن	کریم

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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فارسی و نگارش

	واحدهای	زنجیری	و	زبرزنجیری	در	ســطح	واج،	
هجا،	کلمه	و	جمله	را	تمیز	شنیداری	می	دهد	و	درک	

و	بیان	می	کند.

	جمالت	ســاده	شــنیداری	را	در	یــک	توالی	و	
پیوستگی	منطقی	می	فهمد	و	بکار	می	برد.

	تـــوصیف	شـــخصیت	ها	و	حوادث	داستان	با	
توالی	درست	را	می	فهمد	و	باز	می	گوید.

	از	گــوش	دادن	به	شــعرها	و	داســتان	ها	لذت	
می	برد	و	به	کتاب	و	کتاب	خوانی	عالقمند	می	شود.

	در	بحث	های	کالســی	شــرکت	می	کند	و	برای	
نظرات	خود	دلیل	ارائه	می	دهد.	

	با	دیگران	به	درســتی	ارتباط	شنیداری	و	گفتاری	
برقرار	می	کنــد	و	اصول	و	قواعــد	گفت	وگو	)مانند	
رعایت	نوبت	سخن	گفتن،	توجه	به	کالم	مخاطب	و	

قطع	نکردن	صحبت	او(	را	رعایت	می	کند.

	در	معرفــی	و	توصیــف	افراد،	مکان	ها،	اشــیا،	

حوادث	و	اتفاقات	متناســب	با	سن	خود	از	جمالت	
کوتاه	و	ساده	اســتفاده	می	کند	و	توالی	رخدادها	را	

رعایت	می	کند.	

	توانایــی	تفکیک	واج	و	حــرف	و	تطبیق	صدای	
نشانه	با	شکل	خطی	آن	را	کسب	می	کند.

	شــباهت	ها	و	تفاوت	هــای	ظاهــری	حروف	و	
کلمات	نوشته	را	تشخیص	می	دهد	و	بر	اساس	شکل	

نوشتاری،	آنها	را	تمیز	می	دهد.

	در	کدگشــایی	و	خواندن	کلمات	جدید	)کلماتی	
کــه	برای	اولین	بار	با	آنها	مواجه	شــده	اســت(	از	
سرنخ	های	تصویری	و	صداکشــی	حروف	استفاده	

می	کند	و	خواندن	خود	را	تصحیح	می	کند.

	متن	را	با	دقت	و	ســرعت	مناسب	می	خواند	و	
اطالعات	صریح	آن	را	درک	می	کند.

	با	خواندن	متن	هایی	درباره	مســائل	اعتقادی،	
ملی،	علمی،	اجتماعی،	اخالقی	و	هنری	نســبت	به	

پدیده	های	پیرامون	خود	به	شــناخت	می	رســد	و	
درباره	برخی	از	آنها	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.

	مهارت	هــای	روانی	ـ	حرکتی	مربــوط	به	فعالیت	
نوشتن	را	کسب	می	کند.

	 	در	نوشــتن،	فاصله	ها	را	رعایــت	می	کند،	مثاًلً
فاصله	مناســب	بیــن	کلمات	و	جمــالت	را	رعایت	

می	کند	و	خوانا	می	نویسد.

	مختصات	رســم	الخط	)امالی	کلمات	کتاب	اول	
ابتدایی(	را	می	داند	و	پیروی	می	کند.

	نمادهای	نوشــتاری	را	به	درســتی	می	نویسد	و	
برخی	عالئم	نقطه	گذاری	را	به	کار	می	گیرد.

	از	نقاشــی	و	عکس	برای	بیان	داستان	یا	انتقال	
منظور	و	مقصود	استفاده	می	کند.

	درباره	دیده	ها،	شنیده	ها	و	رخدادهای	اطرافش	
جمالت	ساده	می	نویسد.
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مفاهیم

 واج	ها	شامل	مصّوت	ها	و	صامت
 نشانه	های		خط		فارسی	

 تشخیص	)ـه(	غیر	ملفوظ	از	)ه(	ملفوظ
 واو	معدوله	و	شکل	امالیی	کلماتی	که	در	آنها	واو	معدوله	است	مثل	خواهر،	

خواب	و	...
 استثناءها
 تشدید

 رسم	الخط	زبان	فارسی
 واژه	
 جمله	

 عالئم	نقطه	گذاری	مانند	نقطه،	عالمت	سؤال	و	کاربرد	آنها	
 نهادهای	اجتماعی	مانند	خانواده،	مدرسه،	مسجد،	کتابخانه...

 پدیده	های	طبیعی	مانند	فصل	های	سال،	روز	و	شب
 بهداشت	فردی

 ایران،	اقوام	ایرانی	و	آداب	و	رسوم	مانند	نوروز
 مشاغل

مهارت ها

 تمرکز	شنیداری،	تشخیص	هجا	و	واج	)هجا	و	واج	پایانی،	آغازین،	میانی(،	
تشخیص	صدای	حروف،	درک	شنیداری

 شــرکت	در	گفتگوهای	کالسی،	داســتان	پردازی،	بیان	داســتان	با	رعایت	
توالی	رخدادهای	آن،	پاسخ	گویی		به		ســؤاالت	،	حرکت		از	سخن		خود	محور	به		

گفت	وگوی		دو	سویه	
 تمرکز	دیداری،	تشــخیص	شــباهت	ها	و	تفاوت	های	نشــانه	های	فارسی،	
حرف	آگاهی،	نوشــته	آگاهی،	خواندن	نشانه	های	فارسی،	صداکشی،	کل	خوانی	

کلمات،	روخوانی،	روان	خوانی
 درست	نویسی		نشانه	های		نوشتاری،		خوانانویسی	،	کلمه	نویسی،	جمله	نویسی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	کتاب	و	کتاب	خوانی
 ارزشمندی	هویت	ملی

 احترام	به	مخاطب	با	رعایت	اصول	و	قواعد	گفت	وگو
 احترام	به	قوانین	و	مقررات

 رعایت	نظافت
 همکاری	و	کمک	به	یکدیگر
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علوم تجربی

 اجســام،	جانداران	و	پدیده	هــای	پیرامون	خود	را	
مشــاهده	و	با	بیان	ســاده	آنها	را	توصیف	می	کند؛	در	
مشاهده	از	بیشــتر	حواس	خود	بهره	می	گیرد	و	نکات	
ایمنی	و	بهداشتی	مربوط	را	به	خوبی	رعایت	می	کند.	

 در	برخورد	با	پدیده	های	پیرامون	خود،	پرسش	های	
مرتبط	مطرح	می	کند	و	برای	یافتن	پاسخ،	فعالیت	های	

مرتبطی	را	پیشنهاد	می	دهد.

 برای	پاســخ	به	پرسش	ها	از	منابع	مرتبط،	معتبر	و	
مناســب	)با	معرفی	معلم	یا	والدین(،	اطالعات	کافی	
و	مفید	را	جمع	آوری	و	به	درســتی	دسته	بندی	می	کند	
و	آنها	را	به	روش	هایی	مانند	بیان	شــفاهی،	ترســیم	
شــکل،	گرفتن	عکس،	نوشــتن	کلمه	یا	جمله	کوتاه،	
به	شــکل	مجازی	یا	واقعی	)به	کمــک	والدین(	ارائه	

می	دهد؛	همچنین	می	تواند	به	پرسش	درباره	اطالعات	
جمع	آوری	شده،	پاسخ	مناسب	دهد.	

 بــا	مشــاهده	و	جمــع	آوری	اطالعــات	دربــاره	
اجســام،	جانداران	و	پدیده	ها	)مانند	انواع	جانوران،	
گیاهان	و	...(،	ویژگی	ها،	شباهت	ها	و	تفاوت	های	آنها	
را	توصیف	و	مقایســه	می	کند	و	آنهــا	را	با	مالک	های	
دانش	آموزساخته	و	به	کمک	معلم	با	مالک	های	علمی	

طبقه	بندی	می	کند.

 در	فعالیت	علمی	از	وســایل	مناســب	اســتفاده	
می	کند؛	مراحل	را	به	درســتی	انجام	می	دهد،	در	ثبت	
و	نتیجه	گیری	از	مشــاهده	های	خود	به	درســتی	عمل	

می	کند	و	گزارش	کار	خود	را	ارائه	می	کند.

 ضوابــط	کاِر	گروهــی	)حقیقی	یا	واقعــی(	مانند	
مشــارکت	فعال	در	بررســی	گزارش،	شنیدن	نظرات	و	
ایده	های	دیگران،	مشــارکت	در	اســتفاده	از	وسایل،	
رعایــت	نوبت،	فعال	بودن	و	ایفای	درســت	نقش	در	
گروه،	رفتار	درســت	برای	حفظ	سالمت	خود	و	دیگران	

را	به	درستی	رعایت	می	کند.	

 در	گزارش	ها	و	رفتارهای	خود،	عالقمندی	به	حفظ	
محیط	زیست	)مانند	مصرف	درســت	آب،	مراقبت	از	
محیط	زیست	هنگام	بازدید	و	مشاهده(	و	تغذیه	سالم	

را	نشان	می	دهد.

 در	برخورد	با	مسائل	زندگی،	پرسش	هایی	را	مطرح	
و	با	کاوشگری	پاسخ	آنها	را	می	یابد.

 اهداف علوم تجربی
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مفاهیم

 مشاهده	اجسام	و	پدیده	ها	
 استفاده	درست	از	حواس	مختلف	

 راههای	حفظ	سالمت	بدن
 گوناگونــی	جانوران	و	گیاهــان	و	ارتباط	آنها	با	

یکدیگر	و	انسان	
 حالت	هــای	مختلــف	آب	و	اســتفاده	های	آن،	

آلودگی	آب	
 گوناگونی	سنگ	و	خاک،	کاربرد	های	آنها	و	تغییر	

سنگ	ها	
 کاربرد	ابزار	در	زندگی	و	استفاده	های	آنها

 استفاده	های	گوناگون	انسان	و	دیگر	جانداران	از	
هوا	و	آلودگی	آن

 اثر	نورخورشید	براجســام	تیره	و	روشن،	وسایل	
گرمایشی	و	روشنایی،	استفاده	های	گرما	

 حرکت	روی	سطوح	مختلف	و	نقش	چرخ	
 آهن	رباهای	مختلف،	قطب	ها	و	اســتفاده	های	

آهن	ربا	
 حفظ	محیط	زیســت	)جلوگیری	از	آلودگی	آب	و	

هوا،	هدررفتن	گرما	و	مصرف	درست(	

مهارت ها

 مشاهده،	توصیف	و	ثبت	مشاهدات
 جمــع	آوری	اطالعات	با	مشــاهده،	طبقه	بندی	با	

معیار	دانش	آموز	ساخته
 پرسیدن	سؤال	

 حفظ	محیط	زیست	)مصرف	درست	آب،	مصرف	
بهینه	سوخت،	رفتار	درست	با	جانداران	و...(	

 کار	گروهی	و	برقراری	ارتباط	
 کاربرد	ابزار

ارزش ها و گرایش ها

 احترام	به	محیط	زیست	و	عالقمندی	به	آن
 عالقمندی	به	همکاری	در	گروه	

 توجــه	به	رعایت	نکات	ایمنی	و	حفظ	ســالمت	
خود	و	دیگران

 توجه	به	الگوی	تغذیه	سالم

نقشه محتوایی علوم تجربی
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ریاضی

	با	درک	و	تشخیص	جهت	ها،	موقعیت	مکانی	اشیا	
و	اشکال	را	تعیین	و	بیان	می	کند.

	بــا	درک	مفاهیــم	مختلف	عــدد،	از	نمایش	های	
مختلف	اعــداد	از	صفر	تا	99	در	موقعیت	های	مختلف	

به	درستی	استفاده	می	کند.

	در	موقعیت	های	مختلف،	مقایسه	و	جمع	و	تفریق	
اعــداد	تا	99	را	با	ابــزار	و	روش	هــای	مختلف	انجام	
می	دهد	)جمع	و	تفریق	نوع	اول	)کمتر		از	10(	و	10	تا	10 
تا	را	عالوه	بر	شــکل	و	ابزار	به	صورت	ذهنی	هم	انجام	

می	دهد(.

	با	شناسایی	اشکال	هندسی	مختلف	شامل	مثلث،	
مربع،	مستطیل	و	دایره،	مصداق	های	آنها	را	در	محیط	
پیرامونی	تشخیص		می	دهد	و	اجزای	آنها	شامل	لبه	و	

گوشه	را	مشخص		می	کند.

	شــکل	های	متقــارن	را	از	غیرمتقارن	تشــخیص	

	می	دهد،	خط	تقارن	اشکال	متقارن	را	مشخص	و	رسم	
	می	کند	و	نیمه	دیگر	شــکل	متقــارن	را	تکمیل	و	رنگ	
می	کند.	همچنین	در	موقعیت	های	مختلف	از	خط	کش	
غیر	مدرج	و	شــابلون	به	درستی	استفاده		و	یک	شکل	

متقارن	طراحی	می	کند.

	طول	اشیا	را	با	واحدهای	غیراستاندارد	به	درستی،	
اندازه	گیری	و	با	هم	مقایسه	می		کند،	اشیای	مختلف	را	
بر	اساس	سبکی	یا	ســنگینی	جرمشان	با	هم	مقایسه	
	و	با	بکار	بردن	واژه	های	مناســب	)سبک	تر،	سنگین	تر(	

بیان	می	کند.	

	بــا	درک	مفهوم	زمان،	وقایع	مختلف	را	بر	اســاس	
ترتیب	زمانی	شان	مرتب		می	کند،	با	تشخیص	نمادهای	
متنوع	ساعت،	ساعت	های	کامل	و	دقیق	را	به	درستی	

می	خواند	و	می	نویسد.

	الگوها	را	از	غیرالگوها	تشــخیص	می	دهد،	بخش	
تکرار	شونده	در	الگوهای	تکرار	شونده	را	تعیین	می		کند	

و	بر	اســاس	آن،	الگــو	را	ادامه	می	دهــد.	الگوهای	
افزایشی	و	کاهشی	خطی	را	به	درستی	ادامه		می	دهد	

و	الگوهای	تکرار	شونده	را	طرح	می	کند.

	بــه	کمک	چوب	خط،	سرشــماری	اشــیا	را	انجام	
می	دهد	و	نمودار	ستونی	آنها	را	با	شمارش	رسم	می		کند.

	مسئله	را	از	غیر	مســئله	تفکیک	می	کند،	اطالعات	
و	خواســته	های	ارائه	شده	در	مسئله	را	تعیین		می	کند	
و	مســئله	های	ریاضــی	و	واقعــی	تک	مرحلــه	ای	و	
دومرحله	ای	را	به	کمک	راهبردهای	رسم	شکل،	حدس	
و	آزمایش،	زیر	مسئله،	الگویابی	و	الگوسازی	به	درستی	

حل		می	کند.

	شمارش	چندتا	چندتا	را	تا	جایی	که	می	بیند	ادامه	
داده،	شمارش	5	تا	5	تا،	10	تا	10	تا،	را	حفظ	کرده	و	در	
حل	تمرین	های	جمــع	و	تفریق	مربوط	به	کار	می	برد	و	

الگوهای	عددنویسی	را	ادامه	می	دهد.

 اهداف ریاضی
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مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار

 الگوها

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

ارزش ها و گرایش ها

با	 تعامــل	 و	 جســتجوگری	  
محیط	پیرامونی
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تربیت بدنی

)ایســتادن،	 بدنی	 وضعیت	های	صحیح	  
نشســتن،	خوابیدن،	راه	رفتــن،	دویدن(	را	

می	شناسد	و	در	زندگی	بکار	می	گیرد.

 اهمیت	استفاده	از	آشامیدنی	ها	و	غذاهای	
سالم	در	انجام	فعالیت	های	بدنی	را	می	شناسد	
و	اســتفاده	صحیح	از	آنها	را	در	فعالیت	های	

بدنی	خود	گزارش	می	کند.

 نــکات	ایمنی	هنگام	بــازی	)خطرات	هل	
همراه	 نامناســب،	 همبازی	 انتخــاب	 دادن،	
داشتن	وسایل،	لباس	و	کفش	نامناسب	و	...(	
را	می	شناسد	و	برای	مراقبت	از	خود	و	دیگران	

آنها	را	بکار	می	گیرد.

 انواع	ورزش	هایی	را	که	با	اولویت	دست،	
پا	و	همچنین	اســتفاده	همزمان	از	دست	و	پا	

انجام	می	شوند،	تشخیص	می	دهد.	

 انواع	تمرینات	ســاده	آمادگی	جســمانی	
اســتقامت	 انعطاف	پذیــری،	 )تعــادل،	
ـ	تنفسی،	قدرت	و	استقامت	عضالنی(	را	 قلبی	
می	شناسد	و	با	انجام	صحیح	آنها،	متناسب	با	
سن	خود	ســطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	را	

نشان	می	دهد.

 با	اجرای	انــواع	الگوهای	حرکتی	و	بازی،	
مهارت	های	حرکتی	خود	)راه	رفتن،	دویدن،	به	
پهلو	دویدن،	چرخیدن	و	پیچیدن،	بلندکردن،	
پرتاب	کردن	از	باال	و	پایین	و	دو	دستی(	را	در	

موقعیت	های	مختلف	نشان	می	دهد.

 بــا	شــناخت	مفاهیــم	ادراکی	ـ	حرکتــی	
)اندام	هــای	بدن	و	جهت	های	اصلی	حرکت(،	

آنها	را	به	درستی	در	موقعیت	های	مختلف	بکار	
می	گیرد.

 با	شرکت	در	انواع	بازی،	ورزش	و	تفریحات	
سالم	خانوادگی	و	گروه	دوستان،	عالقمندی	و	
شادابی	و	نشاط	حاصل	از	آن	را	نشان	می	دهد.

 با	کنترل	هیجانات	خــود	و	پرهیز	از	ابراز	
بدزبانی،	هل	 )ماننــد	 ناشایســت	 رفتارهای	
دادن،	مســخره	کردن	و...(	در	موقعیت	های	
بازی	و	فعالیت	های	بدنی،	خویشتن	داری	خود	

را	نشان	می	دهد.

 با	رعایــت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	
اســتفاده	صحیح	و	مشترک	از	فضا،	تجهیزات	
و	وسایل	بازی،	قانونمندی	و	احترام	خود	را	به	
حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	نشان	می	دهد.

اهداف تربیت بدنی
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مفاهیم

 وضعیــت	صحیح	بدنی	)ایســتادن،	نشســتن،	
خوابیدن،	راه	رفتن،	دویدن(

 اســتفاده	از	غذا	و	آشامیدنی	ها	در	هنگام	فعالیت	
بدنی	و	بازی	

 ایمنی	در	بازی	)خطرات	هل	دادن،	انتخاب	همبازی	
نامناســب،	همراه	داشتن	وســایل،	لباس	و	کفش	نا	

مناسب	و	...(
 آشنایی	با	ورزش	هایی	که	با	دست،	پا،	و	استفاده	

همزمان	از	دست	و	پا	انجام	می	شوند.

مهارت ها

	استقامت	هوازی
	انعطاف	پذیری

	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	تعادل

	راه	رفتن	
	دویدن

	به	پهلو	دویدن
	چرخیدن	و	پیچیدن

	بلندکردن
	پرتاب	کردن	از	باال	و	پایین	و	دو	دستی

	مفاهیــم	ادراکی	ـ	حرکتــی	)اندام	هــای	بــدن	و	
جهت	های	اصلی	حرکت	آنها(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	

 قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
 حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنر

 با	مشاهده	چند	حسی	طبیعت	و	زیبایی	های	آن،	احساس	کلی	و	شخصی	
خود	را	در	قالب	های	مختلف	هنری	بیان	می	کند.

 با	استفاده	از	وســایل	در	دسترس	خود،	آثار	هنری	متنوع	خلق	و	احساس	
خود	را	درباره	آن	بیان	می	کند.	

 درک	و	احســاس	کلی	و	شــخصی	خود	را	از	آثار	فرهنگــی	و	هنری	بیان	
می	کند.

 با	مشــاهده	آثار	و	پدیده	های	طبیعی	و	میــراث	فرهنگی	و	هنری	محیط	
زندگی	خود،	مفهوم	نظم	و	تناسب	را	می	شناسد	و	آن	را	در	خالقیت	های	هنری	

خود	بازنمایی	می	کند.

 در	فراینــد	خلق	آثار	هنری	و	زندگی	شــخصی،	نظــم	و	پاکیزگی	را	رعایت	
می	کند.

اهداف هنر

مفاهیم

 عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت
 الفبای	تصویر:	نقطه،	خط،	شکل،	رنگ	های	اصلی،	بافت

 سطوح	طبیعی	و	مصنوعی	
 زیبایی	)هماهنگی،	نظم	و	تناسب(

 میــراث	فرهنگی	و	هنری	محــل	زندگی	)قصه	ها،	گویش،	پوشــش،	
جشن	ها،	تعزیه	ها،	شعرها	و....(

 نقاشی،	کاردستی
 قصه،	تربیت	شنوایی	و	نمایش	

مهارت ها

 مهارت	های	حسی	)حواس	پنج	گانه(
 مهارت	های	گفتاری

 مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری
 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	مختلف	هنری

ارزش ها و گرایش ها

	تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
	توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی

نقشه محتوایی هنر
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پایه دوم ابتدایی
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آموزش قرآن

 ضمن	احترام	به	کتاب	درسی	قرآن،	در	رعایت	پاکیزگی	آن	تالش	می	کند.

 برخی	از	نشــانه	ها	و	نمادهای	رسم	الخط	قرآن	را	می	شناسد	و	در	هنگام	شمرده	خوانی	
عبارات	قرآنی	در	کتاب	درسی،	به	آنها	توجه	دارد.

 ضمن	عالقمندی	به	شــنیدن	قرائت	زیبای	قرآن،	سعی	می	کند	سوره	های	کتاب	درسی	
را	آهنگین	بخواند.

 با	دقت	در	تصاویر	و	مطالب	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی	در	کتاب	درسی،	مصادیقی	از	
آن	را	در	زندگی	خود	بیان	می	کند.

 ضمن	تمرین	و	تکرار	پیام	ها	و	عبارات	قرآنی	و	سوره	های	منتخب	در	کتاب	درسی،	آنها	
را	به	صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

 ضمن	آشــنایی	با	برخی	از	داستان	های	قرآنی	در	کتاب	درسی،	آنها	را	به	کمک	تصاویر	
و	متن	به	زبان	کودکانه	تعریف	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	سوره	ها	و	برخی	از	آیات	کتاب	درسی،	به	یادگیری	
معنای	برخی	از	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	)مشترک	با	فارسی	و	هم	خانواده(	عالقه	

نشان	می	دهد.

 در	فعالیت	های	یادگیری	قرآن	شرکت	می	کند	و	به	خواندن	روزانه	آموخته	های	قرآنی	
خود	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	سوره	های	کوتاه	
	پیام	ها	و	داستان	های	ساده	قرآنی	

	نمادهای	ضروری	روخوانی	قرآن	کریم	

مهارت ها

	بخش	خوانی
	حفظ	اجمالی	سوره	ها

	بخش	خوانی	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	
	توانایی	دریافت	معنای	برخی	از	کلمات	ساده	و	پرکاربرد	

	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی،	بیان	مصادیق	پیام	های	قرآنی	به	
زبان	کودکانه	و	حفظ	آنها

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم
	رعایت	برخی	از	آداب	ظاهری	خواندن	قرآن	کریم

	انس	با	قرآن	کریم	
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هدیه های آسمان

 به	نمونه	های	متنوعی	از	نعمت	های	خدا	اشــاره	نموده	و	در	قالب	
متنی	کوتاه	از	نعمت	های	خدا	و	مهربانی	او	سپاسگزاری	کرده	و	دعاهای	

خود	را	از	او	طلب	می	نماید.

 پیامبران	بزرگ	خدا	و	اهل	بیت	پیامبر)ص(	را	به	ترتیب	نام	می	برد	و	
مهربانی	پیامبر	خدا	و	اهل	بیت	ایشان	را	توصیف	می	کند.

 ضمن	معرفی	امامان	اول،	دوم	و	سوم،	به	نمونه	هایی	از	ویژگی	های	
رفتاری	ایشان	اشاره	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	تالش	می	کند.

 با	تفکــر	در	پیام	های	قرآنــی	دروس،	درباره	مفهــوم	آن	توضیح	
می	دهد.

 امور	ســاده	ای	که	وضو	داشــتن	بــرای	انجام	آنها	الزم	اســت	را	
می	شناسد،	مراحل	وضو	را	نام	می	برد	و	به	شیوه	صحیح	وضو	می	گیرد.

 اوقات	نمازهــای	روزانه	را	بیان	می	کند	و	یک	نماز	دو	رکعتی	را	ادا	
می	کند	و	اجزای	آن	را	به	ترتیب	بیان	می	کند.

 اهمیت	و	نتایج	راست	گویی	را	بیان	می	کند	و	به	آن	عمل	می	کند.

 اهمیت	پاکیزگی	و	نظافت	و	روش	های	حفظ	آن	و	آداب	اســالمی	
غذا	خوردن	را	بیان	می	کند	و	در	شرایط	مختلف	آنها	را	بکار	می	گیرد.
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مفاهیم

 مهربانی	خدا	و	تشکر	از	او
 دعا	

 وضو	و	خواندن	یک	نماز	دو	رکعتی،	اوقات	خواندن	
نمازها

 نام	پیامبران	بزرگ	خدا	و	اهل	بیت	پیامبر
 مهربانی	پیامبر	خدا	و	اهل	بیت	ایشان

 زندگی	امام	علی؛	امام	حسن	و	امام	حسین)علیهم	السالم(
 اهمیت	راستگویی
 آداب	غذا	خوردن
 نظافت	و	پاکیزگی

مهارت ها

 گفت	وگو	و	نیایش	با	خدا
 تفکر	در	آیات	کوتاه	قرآن	و	زندگی	ائمه)ع(

 مشــاهده	و	تقلید	کیفیت	احکام،	گفت	وگو	درباره	
مفاهیم	و	توصیف	آنها

 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن

ارزش ها و گرایش ها

 احساس	نیاز	به	خدا	و	تمایل	به	دعا	و	تشکر	از	او
 اشتیاق	نسبت	به	وضو	و	نماز

 عالقه	به	پیامبــران	بزرگ	خدا،	به	خصوص	پیامبر	
اسالم	و	اهل	بیت	ایشان	و	الگو	گیری	از	ایشان

 ترجیح	راست	گویی
 تمایل	به	رعایت	آداب	سفره

 حفظ	پاکیزگی	خود	و	محیط	زیست
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فارسی و نگارش

 جمــالت	شــنیداری	را	در	یک	توالی	و	پیوســتگی	
منطقی	می	فهمد	و	بکار	می	برد.

 تمرکــز	شــنیداری	دارد	و	به	پرســش	های	درک	
اطالعات	صریح	و	اســتنباطی	اطالعات	متن	شنیداری	

به	درستی	پاسخ	می	دهد.

 با	دیگران	به	درســتی	ارتباط	شــنیداری	و	گفتاری	
برقرار	می	کند	و	در	بحث	و	گفت	وگوها	شرکت	می	کند.

 ارتباط	بین	تصاویــر	را	درمی	یابد،	پیام	را	دریافت	
می	کند	و	بــا	رعایت	ترتیب	توالی	رخدادها،	درباره	آن	

سخن	می	گوید.

 داســتان	پردازی	می	کند	و	هنگام	تعریف	داســتان	
ترتیب	رخدادها	را	رعایت	می	کند.

 تضادها،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه	ها	و	
جمالت	را	تشخیص	می	دهد.		

 متن	ها	را	با	دقت	و	سرعت	مناسب	می	خواند	و	به	
رعایت	لحن	توجه	دارد.	

 به	پرسش	های	درک	اطالعات	صریح،	استنباطی	و	
تلفیق	اطالعات	متن	به	درستی	پاسخ	می	دهد.

 از	خواندن	اشعار	و	متن	های	زیبا	لذت	می	برد	و	به	

ادبیات	و	کتاب	خوانی	عالقمند	می	شود.

 امالی	درســت	کلمات	را	رعایت	می	کند،	نمادهای	
نوشتاری	را	درســت	و	خوانا	می	نویسد	و	عالئم	نقطه-

گذاری	را	بکار	می	گیرد.

 کلمات	را	به	درستی	در	جمالت	بکار	می	گیرد	و	یک	
متن	چند	سطری	می	نویسد.

 با	توجه	به	تصاویر	و	فضاســازی	ابتدای	داستان،	
خالقانه	می	نویســد	و	باورها	و	احساســات		خود	را	در	

نوشته	اش	بیان	می	کند.
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مفاهیم

دانش	واژگانــی:	فرایندهای	واژه	ســازی	)روابط	  
واژگانی	شــامل	مترادف،	متضاد،	چندمعنایی،	شبکه	
معنایی؛	فرایند	ترکیب	شامل	»هم	+	اسم«	مانند	هم-
کالس،	»اســم	+	بن	فعل«	مانند	سبزی	فروش،	»اسم	
+	اســم«	مانند	وضوخانه،	»اسم/صفت	+	کار«	مانند	
ســتم	کار،	نیکوکار؛	وندافزایی	شــامل	»پیشوند	"با"	+	
اســم«	مانند	باسواد،	»پیشــوند	"بی"	+	اسم«	مانند	
بی	حوصله،	پسوند	جمع،	»اسم	+	پسوند	"گاه"«	مانند	
زیارتگاه،	»اســم	+	"ی"«	مانند	ایرانی،	»پیشوند	"نا"	+	

اسم«	مانند	ناشنوا
ضمیر	اشاره	نزدیک	و	دور،	صفت	تفضیلی	و	عالی،	

قید	حالت،	نام	آواها

مهارت ها

	حساســیت	شنیداری	نسبت	به	عناصر	آوایی	)فراز	
و	فرود	آوایی(

	تمرکز	شــنیداری	و	به	یاد	ســپردن	رئوس	مطالب	
اظهار	شده

	درک	پیام	اصلی	متن	شنیداری	اعم	از	قصه،	خاطره	
و	مانند	آن

	شرکت		فّعال		در	بحث		و	گفت	وگوها
	بیان	داستان	با	رعایت	توالی	رخدادهای	آن

	انسجام		در	رساندن		پیام	
	افزایش	دقت	دیداری	و	تشخیص	نمادهای	خطی	

زبان
	درک	پیام	های	دیداری	و	تصویرخوانی

	خواندن	متن	های	ســاده	و	شعر	با	سرعت	و	دقت	
مناسب	

	تمرکز	خوانــداری	و	درک	اطالعــات	صریح	متن،	
استنباط	و	تلفیق	اطالعات	متن

	کتاب	خوانی
	رعایت	امالی	کلمات	و	خوانانویسی	

	بکارگیری	صحیح	نشانه	های	نقطه	گذاری
	جمله	نویسی

	توانایی		نوشتن		متن		چند	جمله	ای	
	نگارش	خالقانه

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	کتاب	و	کتاب	خوانی
 ارزشمند	دانستن	هویت	ملی

	احتــرام	به	مخاطــب	با	رعایت	اصــول	و	قواعد	
گفت	وگو

 رعایت	بهداشت	فردی
 راستگویی
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علوم تجربی

 برای	پاســخ	به	ســؤال	از	منابع	مرتبــط،	معتبر	و	
مناســب	)با	معرفی	معلم	یا	بزرگتر(،	اطالعات	کافی	و	
مفید	جمع	آوری،	به	درستی	یادداشت	و	ثبت	می	کند	و	
آنها	را	به	روش	هایی	مانند	بیان	شفاهی،	گزارش	کتبی	
با	متن	کوتاه،	ترسیم	شکل،	ارائه	عکس،	به	شکل	واقعی	
یا	مجازی	)به	کمک	بزرگتــر(	ارائه	می	دهد.	همچنین	
می	تواند	به	پرســش	درباره	اطالعات	جمع	آوری	شده،	

پاسخ	مناسب	دهد.	

 بــا	مشــاهده،	آزمایش	و	جمــع	آوری	اطالعات	از	
منابع	معتبر	درباره	اجسام،	جانداران	و	پدیده	ها	)مانند	
مواد	جامد	و	مایع،	سردی	وگرمی	آب،	جانوران	شب،	
دانه	های	خوراکی(،	ویژگی	ها	و	تغییرات	آنها	را	توصیف	

و	در	صورت	لزوم	با	هم	مقایسه	می	کند.	

 هنگام	اجرای	آزمایش	و	یا	هر	فعالیت	علمی	دیگر،	

در	استفاده	از	وسایل	مناســب،	ترتیب	انجام	مراحل،	
ثبت	و	نتیجه	گیری	از	مشــاهده	های	خود	به	درســتی	
عمل	می	کند	و	گزارش	کار	دقیقی	را	به	شکل	شفاهی	یا	

کتبی	ارائه	می	کند.

 در	پاســخ	به	ســؤال،	گفت	و	گو،	ارائــه	توضیح	و	
گــزارش،	رابطه	متغیرها	)مانند	اثر	نور	در	رشــد	گیاه(	
را	به	درســتی	تشخیص	می	دهد	و	به	درستی	استدالل	
می	کند،	در	گفته	و	نوشــتۀ	خود	اصطالح	های	علمی	را	
به	درســتی	بکار	می	برد	و	در	بیان	نظرات	خود	بدفهمی	

ندارد.	

 ضوابــط	کاِر	گروهی	)گروه	مجازی	یا	واقعی(	مانند	
مشــارکت	فعال	درگفت	وگو	و	بررسی	گزارش،	شنیدن	
نظرات	و	ایده	های	دیگران،	مشــارکت	در	اســتفاده	از	
وســایل،	رعایت	نوبت،	فعال	بودن	و	ایفای	درســت	

نقش	در	گروه	و	رفتار	صحیح	برای	حفظ	سالمت	خود	
و	دیگران	را	به	درستی	رعایت	می	کند.	

 در	گزارش	ها	و	رفتارهای	خود،	عالقمندی	به	حفظ	
محیط	زیست	)مانند	مصرف	درســت	آب،	مراقبت	از	
محیط	زیست	هنگام	بازدید	و	مشاهده(،	یادگیری	علوم	

و	قدردانی	از	بزرگترها	را	نشان	می	دهد.

 در	برخورد	با	مسائل	زندگی،	پرسش	هایی	را	مطرح	
و	با	کاوشگری	پاسخ	آنها	را	می	یابد.

 اهداف علوم تجربی
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مفاهیم

 روش	مشاهده	و	یادداشت	برداری	از	آن
 آلودگی	آب	و	هوا	و	اثرات	آنها	بر	جانداران	

 گردش	زمین	و	پیدایش	شب	و	روز	و	فصل	ها	و	باد	
 آلودگی	آب	و	هوا	و	اثرات	آنها	بر	جانداران	

 صدا	و	نور	و	ایجاد	ارتباط	با	آنها،	چشمه	نور،	سایه	
و	کاربرد	آن

 ســوخت	ها	و	کاربردهای	آنهــا،	آلودگی	صوتی	و	
آلودگی	هوا

 گوناگونی	دانه	هــا	و	میوه	ها	و	روش	های	پراکنش	
	آنها،	بخش	های	دانه،	قلمه	زدن	

 روش	های	جانوران	در	نگهداری	از	فرزندان،	چرخه	
زندگی	برخی	جانوران

 بررسی	و	اندازه	گیری	رشد	قد	انسان،	فایده	لبنیات	
برای	رشد،	نگهداری	دندان	ها

 حالت	های	مایع	و	جامد،	اثر	گرما	بر	آنها،	اثر	مواد	
بر	یکدیگر

 روش	های	سنتی	و	جدید	تهیه	و	نگهداری	نان	
 حفظ	محیط	زیست	با	مصرف	درست،	انرژی	پاک،	

آلوده	نکردن	و	بازیافت

مهارت ها

 جمع	آوری	اطالعات	با	مشاهده	و	مراجعه	به	منابع	
معتبر	و	ثبت	و	ارائه	یافته	ها	به	شکل	مجازی	و	حقیقی

 استدالل	و	بیان	علمی	در	نوشتار	و	گفتار
 انجام	آزمایش

 مقایسه	
 اندازه	گیری	
 مدل	سازی	
 کاِر	گروهی	

 حفظ	محیط	زیســت	)مصرف	درســت	آب،	رفتار	
درســت	با	جانداران،	تفکیک	زبالــه،	صرفه	جویی	در	

مصرف	سوخت	ها	و	بازیافت(
 پرسیدن	سؤال،	گفت	وگو،	برقراری	ارتباط	

 کاربرد	ابزار

ارزش ها و گرایش ها

 احترام	به	محیط	زیست	و	عالقمندی	به	آن
 عالقمندی	به	تغذیه	سالم

 عالقمندی	به	همکاری	در	گروه	
 توجه	به	رعایت	نکات	ایمنی	و	حفظ	سالمت	خود	

و	دیگران
 تقویــت	حس	قدردانی	نســبت	بــه	آفریدگار	و	

بزرگترها
 عالقمندی	به	یادگیری	علوم
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ریاضی

	بــا	درک	اعداد	یک	تا	ســه	رقمی،	به	درســتی	از	
آنــان	در	موقعیت	های	مختلف	 نمایش	های	مختلف	
اســتفاده	کــرده	و	مقایســه	و	جمع	و	تفریــق	اعداد	
سه	رقمی	را	به	درســتی	و	با	روش	های	مختلف	انجام	

می	دهد.

	با	درک	مقدماتی	از	عمل	ضرب،	شمارش	های	چند	
تا	چند	تا	را	به	درستی	می	سازد	و	ادامه		می	دهد.

	با	درک	درســت	مفهوم	تقارن	و	شکل	های	متقارن،	
در	موقعیت	های	مختلف،	شکل	های	تقارن	دونیمه	ای	
و	چهارقســمتی	را	تشخیص	می	دهد،	خط	های	تقارن	
اشــکال	را	تشخیص	و	رســم	می		کند،	نیمه	های	دیگر	
شــکل	های	متقارن	را	کامل	و	رســم	می	کند،	از	مفهوم	

تقارن	برای	حل	مسائل	مرتبط	استفاده	می	کند.

	رابطه	بین	شکل	ها	و	عددها	را	تشخیص	می	دهد	و	
به	کمک	این	رابطه،	الگوها	را	به	درستی	تولید،	تکمیل	

و	ادامه	می	دهد.

	اشکال	هندسی	و	اجزاء	مختلف	آنها	)گوشه	و	ضلع(	
را	در	موقعیت	هــای	مختلف	تشــخیص	داده	و	بیان	
می	کند،	برخی	از	روابط	موجود	بین	اشــکال	هندسی	
مختلف	را	بیان	می	کند	و	به	کمک	اشــکال	هندســی،	

مدلسازی	کرده	و	الگوهای	مختلف	می	سازد.

	بــا	درک	صحیح	زمان،	رویدادهــای	مختلف	را	بر	
اساس	ترتیب	زمانی	شان	مرتب	می	کند	و	با	تشخیص	
نمایش	هــای	مختلف	ســاعت	و	درک	مفهــوم	ربع	و	
نیم	ســاعت،	زمان	کامل	را	به	همراه	دقیقه	به	درستی	

می	خواند.

	بــه	کمــک	واحدهای	اســتاندارد	)ســانتی	متر	و	
میلی	متر(	و	ابزارهای	اندازه	گیری	)خط	کش	و	متر(	طول	
اشیا	و	اشــکال	مختلف	را	اندازه	گیری	و	با	هم	مقایسه	
می	کند	و	ضمن	آشــنایی	با	واحد	پول	کشور	می	تواند	

ســکه	ها	و	اسکناس	های	تا	999	ریال	را	به	یکدیگر	و	به	
عدد	تبدیل	کند.

	در	مــورد	موضوعات	مختلف،	اطالعات	مورد	نیاز	را	
جمع	آوری	کرده	و	از	رســم	چوب	خط	برای	سرشماری	
استفاده	می	کند،	بر	اساس	اطالعات	جمع	آوری	شده	و	
موضوع	آماری،	نمودار	مناسب	)ستونی	و	تصویری(	را	
انتخاب	و	رسم	می	کند،	نمودارهای	رسم	شده	را	با	هم	
مقایسه	می	کند،	به	هم	تبدیل	می	کند	و	داده	های	ارائه	
شده	در	نمودارهای	ســتونی	و	تصویری	را	به	درستی	

تحلیل	و	بیان	می	کند.

	بــا	درک	اولیه	از	زیرســاختار	جزء	به	کل	کســر	و	
اندازه	گیری،	به	درســتی	از	بازنمایی	شــکلی	و	کالمی	
کسر	در	موقعیت	های	مختلف	استفاده	می	کند	و	نتایج	
انجام	یک	آزمایش	تصادفی	را	به	درســتی	بر	اســاس	

مفهوم	کسر	بیان	می	کند.
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	از	راهبردهای	مختلف	حل	مسئله	شامل	
الگویابی،	حذف	 الگوســازی،	 رسم	شــکل،	
حالت	هــای	نامطلوب،	حــدس	و	آزمایش،	
زیرمســئله،	تبدیل	مسئله	به	مسئله	ساده	تر	
و	نمادین	سازی	به	درستی	در	موقعیت	های	

مختلف	استفاده	می	کند.

	به	دلیل	نگرش	مثبت	خود	در	خصوص	
توانایی	یادگیرِی	ریاضــی	اش	و	لذت	بردن	
از	یادگیــری	ریاضیــات،	در	حل	مســائل	
ریاضی	پافشــاری	می	کند	و	تا	رســیدن	به	
پاسخ	مناســب،	به	تالشش	ادامه	می	دهد.	
در	انجام	و	حل	مســائل	ریاضی	به	صورت	

گروهی،	نقش	مؤثری	ایفا	می	کند.

مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال

 الگوها

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

نگرش ها

 جستجوگری	و	تعامل	با	محیط	
پیرامونی

 تقویت	کار	گروهی
درک	ریاضی	بــه	عنوان	علمی	  

لذت	بخش	برای	کارکردن
 خودباوری	در	خصوص	توانایی	

یادگیری	ریاضیات

نقشه محتوایی ریاضی
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تربیت بدنی

 وضعیت	های	صحیح	بدن	در	موقعیت		برداشتن	و	
حمل	اشیا	را	می	شناسد	و	در	فعالیت	های	بدنی	و	امور	

روزمره	خود	بکار	می	گیرد.

 اهمیت	و	زمان	مناسب	نوشیدن	آب	را	در	فعالیت	
بدنی	و	بازی	می	شناســد	و	در	فعالیت	های	بدنی	خود	

بکار	می	گیرد.

 اهمیت	و	ویژگی	های	کفش	و	پوشــاک	مناســب	
برای	فعالیت	بدنی	و	بازی	را	می	شناســد	و	آنها	را	بکار	

می	گیرد.

 وســایل	خطرآفرین	و	محل	هایی	که	برای	بازی	و	
فعالیت	بدنی	ناامن	هســتند	را	تشخیص	می	دهد	و	
بــا	اجتناب	از	آنها	از	خــود	و	دیگران	در	هنگام	بازی	و	

فعالیت	بدنی	مراقبت	می	کند.

 با	شناســایی	انواع	ورزش	های	انفرادی	و	گروهی،	
برخی	از	آنها	را	معرفی	می	کند.

 مفاصــل	مختلف	بدن	و	جهات	حرکت	صحیح	آنها	
را	می	شناســد	و	در	حــرکات	و	تمرینات	خود	آنها	را	به	

درستی	بکار	می	گیرد.

 نحوه	انجام	صحیح	انواع	تمرینات	ســاده	آمادگی	
جســمانی	)چابکی،	انعطاف	پذیری،	اســتقامت	قلبی-
تنفسی،	قدرت	و	اســتقامت	عضالنی(	را	می	شناسد	و	
با	انجام	منظم	آنها،	ســطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	

متناسب	با	سن	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	اجرای	انواع	الگوهای	حرکتی	و	بازی،	مهارت	های	
حرکتــی	خود	)به	پهلو	دویــدن،	پریدن،	پرتاب	کردن،	
دریافت	کردن،	خم	و	راست	شدن(	را	در	موقعیت	های	

مختلف	نشان	می	دهد.	

 با	شــناخت	مفاهیم	ادراکی-حرکتــی	)جهت	یابی	
و	تشخیص	اشکال	هندســی(،	آنها	را	در	اجرای	انواع	

الگوهای	حرکتی	و	بازی	بکار	می	گیرد.

 با	شــرکت	در	انواع	بازی،	ورزش	و	تفریحات	سالم	
خانوادگی	و	گروه	دوســتان،	عالقمندی	و	شــادابی	و	

نشاط	حاصل	از	آن	را	نشان	می	دهد.

 با	کنترل	هیجانــات	خود	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیح	و	مشــترک	از	فضا،	تجهیزات	و	وسایل	بازی،	
قانونمنــدی	و	احترام	خود	را	به	حقوق	خود،	دیگران	و	

معلم	نشان	می	دهد.
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مفاهیم

 برداشتن	و	حمل	صحیح	اشیا
	اهمیت	و	زمان	مناســب	نوشیدن	آب	در	فعالیت	

بدنی	و	بازی	
	کفش	و	پوشاک	مناسب	در	فعالیت	بدنی	و	بازی

	محل	هایی	خطرناک	برای	بازی	و	ورزش	
	مراقبــت	ازخود	هنگام	بازی	و	ورزش	و	نداشــتن	

برخورد	بدنی	با	دیگران
	انواع	وسایل	خطرآفرین	در	بازی	و	ورزش

	ورزش	های	انفرادی	و	گروهی	
	دامنه	حرکتی	و	محدودیت	مفاصل

مهارت ها

ـ	تنفسی	 	استقامت	قلبی	
	سرعت	

	انعطاف	پذیری
	قدرت	و	استقامت	عضالنی	)برای	پاها	و	باالتنه(

	تعادل
	چابکی

	به	پهلو	دویدن
	پریدن

	خم	و	راست	شدن
	دریافت	کردن	و	پرتاب	کردن

ـ	حرکتی	)جهت	یابی	و	تشــخیص	 	مفاهیم	ادراکی	
اشکال	هندسی(

نگرش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
	برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

	رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
	قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

	کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
	حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنر

	بــا	درک	طبیعت	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پروردگار،	در	حفظ	و	
نگهداری	از	آن	می	کوشــد	و	با	الهام	از	آن	آثار	مختلف	فرهنگی	و	هنری	

خلق	می	کند.	

	با	مشــاهده	آثار	و	پدیده	های	طبیعــی	و	میراث	فرهنگی	و	هنری	
محیط	زندگی	خود،	عناصر	بصری	و	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناسی	

را	می	شناسد	و	آن	را	در	خالقیت	های	هنری	خود	به	کار	می	بندد.

	با	شــناخت	میراث	فرهنگی	و	هنری	محل	زندگی	خود	و	با	الهام	از	
آنها	آثار	هنری	مختلفی	خلق	کرد؛	و	در	حفظ	آنها	می	کوشد.

	با	شناخت	ابزار	و	وسایل	و	استفاده	بجا	و	درست	از	آنها،	آثار	هنری	

متنوع	خلق	و	احســاس	خود	را	دربــاره	خالقیت	های	هنری	خود	بیان	
می	کند.	

	با	استفاده	از	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود	آثار	مختلف	هنری	خلق	
و	فرایند	خلق	اثر	را	توصیف	می	کند.	

	آثار	فرهنگی	و	هنری	خود	و	دیگران	را	توصیف	و	اصول	و	معیارهای	
زیبایی	شناسی	را	در	آنها	بازیابی	می	کند.

	در	فرایند	خلق	آثار	هنری	به	صورت	فردی	و	گروهی،	نظم	و	پاکیزگی	
را	رعایت	کرده	و	با	استفاده	از	اصول	زیبایی	شناسی	محیط	زندگی	خود	

را	زیباتر	می	کند.
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مفاهیم

	عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت
	الفبای	تصویر:	نقطه،	خط،	شکل	)سطح(،	رنگ	های	مکمل،	بافت

	سطوح	طبیعی	و	مصنوعی،	هندسی،	غیرهندسی،	حجم	های	طبیعی	غیرهندسی
	زیبایی	)نظم،	تناسب،	تعادل	و	توازن(

	میــراث	فرهنگی	و	هنری	محل	زندگی	)قصه	ها،	گویش،	پوشــش،	جشــن	ها،	
تعزیه	ها،	شعرها	و....(
	نقاشی،	کاردستی

	قصه،	تربیت	شنوایی	و	نمایش	
	ابزار	و	وسایل	هر	یک	از	رشته	های	هنری

مهارت ها

 مهارت	های	حسی)حواس	پنج	گانه(
 مهارت	های	گفتاری

 مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری
 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	مختلف	هنری

	توسعه	مهارت	های	اجتماعی.

نگرش ها

 توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی
 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات

 توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	اعتماد	به	نفس
 توجه	به	حفظ	آثار	هنری	و	میراث	فرهنگی

 عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران
 رعایت	نظم	و	پاکیزگی

نقشه محتوایی هنر

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

43

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه دوم ابتدایی  هنر



پایه سوم ابتدایی

مطالعات اجتماعیریاضیعلومفارسی و نگارشهدیه های آسمانقرآن کریم تربیت بدنیهنر

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

44

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه سوم ابتدایی



آموزش قرآن

 ضمن	رعایت	احترام	و	پاکیزه	نگه	داشــتن	کتاب	درسی	قرآن	خود،	خواندن	قرآن	را	با	
گفتن	»أعوذ	باهلل	من	الشیطان	الرجیم	...«	و	»بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم«	شروع	می	کند.	

 ضمن	عالقه	به	یادگیری	نماز،	عبارات	و	اذکار	نماز	را	به	صورت	روان	می	خواند.

 ضمن	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	و	نماز،	عبارات	و	اذکار	نماز	و	برخی	از	آیات	
و	سوره	های	کتاب	درسی	را	آهنگین	می	خواند.

 ضمن	رعایت	قواعد	روخوانی	در	هنگام	شــمرده	خوانی	عبارات	و	آیات	کتاب	درسی،	با	
چگونگی	وقف	در	آخر	آیات	و	عبارات	قرآنی	آشنا	می	شود.

 با	تفکر	در	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی	کتاب	درسی،	مصادیقی	از	آنها	را	در	زندگی	خود	
بیان	می	کند.

 ضمن	روان	خوانی	پیام های	قرآنی،	آیات	و	سوره	های	کتاب	درسی،	برخی	از	آنها	را	به	
صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

 ضمن	عالقه	به	یادگیری	داســتان	های	قرآنی	کتاب	درســی،	آنهــا	را	به	زبان	کودکانه	
تعریف	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	سوره	ها	و	برخی	از	آیات	کتاب	درسی،	به	یادگیری	
معنای	برخی	از	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	)مشترک	با	فارسی	و	هم	خانواده(	عالقه	

نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	عبارات	و	اذکار	نماز
	عبارات	و	اذکار	برخی	از	آیات	و	سوره	های	کوتاه

	پیام	ها	و	داستان	های	ساده	قرآنی
	نمادهای	ضروری	روخوانی	قرآن	کریم

مهارت ها

	صحیح	خوانی	عبارات	و	اذکار	نماز
	شمرده	خوانی	عبارات	کتاب	درسی

	حفظ	اجمالی	برخی	از	آیات	و	سوره	های	منتخب
	درک	معنای	برخی	از	کلمات	ساده	و	پرکاربرد

	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	به	کمک	مشاهده	تصاویر	و	بیان	
مصادیق	آنها	به	زبان	کودکانه	و	حفظ	آنها	

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم
	عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	عبارات	و	اذکار	نماز

	رعایت	برخی	از	آداب	ظاهری	خواندن	قرآن	کریم
	انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	بکارگیری	آموزه	های	پیام	های	قرآنی	

در	زندگی
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هدیه های آسمان

 به	نمونه	هایی	از	نعمت	های	خدا	در	رفع	نیازهای	انســان		اشــاره	و	در	
قالب	متنی	کوتاه	از	خدا	به	خاطر	نعمت	هایش	سپاسگزاری	و	خواسته	های	

خود	را	با	او	مطرح	می	کند.

 به	ویژگی	های	پیامبر	اسالم	در	کودکی	اشاره	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	
تالش	می	کند.

 ضمن	معرفی	حضرت	ابراهیم)ع(،	به	ویژگی	های	رفتاری	ایشــان	اشاره	و	
برای	الگوگیری	از	ایشان	تالش	می	کند.

 ضمن	معرفی	حضرت	زهرا)س(	و	حضرت	زینب)س(	و	امامان	چهارم،	پنجم	
و	ششم،	به	نمونه	هایی	از	ویژگی	های	رفتاری	آنها	اشاره	و	برای	الگوگیری	از	

آنها	تالش	می	کند.

 با	تفکر	در	پیام	های	قرآنی	دروس،	مفهوم	درست	آنها	را	بیان	می	کند.

 ویژگی	هــا	و	مصادیق	احترام	به	پدر	و	مادر	و	نظم	و	ترتیب	را	توصیف	
نمــوده	و	در	نمونه	های	گوناگون	تشــخیص	می	دهد	و	بــرای	رعایت	آنها	

پیشنهاد	ارائه	می	کند.

 ویژگی	ها	و	مصادیق	پوشش	اسالمی	را	توصیف	و	با	معرفی	افراد	محرم	
و	نامحرم	برای	رعایت	پوشش	اسالمی	در	مقابل	ایشان	تالش	می	کند.

 مفهوم	تکلیف،	تقلید،	واجب	و	حرام	را	توضیح	می	دهد	و	برای	انتخاب	
مرجع	تقلید	تالش	و	جست	وجو	می	نماید.

 یک	نماز	چهار	رکعتی	را	ادا	و	اجزای	آن	را	به	ترتیب	بیان	می	کند.

 ضمن	معرفی	ویژگی	های	ماه	رمضان،	احکام	ساده	روزه	را	بیان	می	کند.

 نمونه	های	متنوعی	از	نتایج	اعمال	نیک	و	بد	را	در	زندگی	روزمره	بیان	و	

نیا	مزرعة	اآلخرة«	بهره	می	برد. از	آن	برای	توضیح	حدیث	»الدُّ

 قرآن	کریم	را	در	قالب	جمالت	یا	متن	کوتاه	معرفی	می	کند	و	به	خواندن	
قرآن	عالقه	و	اشتیاق	نشان	می	دهد.
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مفاهیم

 کودکی	پیامبر	خدا
 ظلم	ســتیزی	حضرت	ابراهیم	و	تالش	ایشان	برای	

هدایت	مردم
 خواندن	یک	نماز	چهار	رکعتی

 احکام	ساده	روزه
 زندگــی	حضرت	زهرا)س(،	حضــرت	زینب)س(،	امام	

سجاد،	امام	محمد	باقر	و	امام	صادق)علیهم	السالم(
 مرجع	تقلید
 سن	تکلیف

 قرآن	کتاب	آسمانی

مهارت ها

 گفت	وگو	و	نیایش	با	خدا
 تفکــر	در	آیات	کوتــاه	قرآن	و	زندگی	پیشــوایان	

دینی)ع(	و	الگوپذیری	از	آنها
 رعایت	پوشش	اسالمی

 نظم	در	امور
 انتخاب	مرجع	تقلید	برای	انجام	واجبات،	مشاهده	

و	تقلید	کیفیت	احکام
 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن
 گفت	وگو	درباره	مفاهیم	و	توصیف	آنها،	برنامه	ریزی	

و	طبقه	بندی	امور

ارزش ها و گرایش ها

 احساس	نیاز	به	خدا	و	تمایل	به	دعا،	سپاسگزاری	
از	خدا	بخاطر	نعمتهایش

 اشتیاق	به	نماز	و	روزه	و	رعایت	پوشش	اسالمی	
 عالقه	و	احترام	نســبت	به	پیامبر	اســالم؛	حضرت	
ابراهیــم؛	حضرت	زهــرا)س(؛	حضرت	زینــب)س(؛	امام	
ســجاد؛	امام	محمد	باقر	و	امــام	صادق)علیهم	الســالم(	و	

الگوگیری	از	آنها
 محبت	نسبت	به	معلم	و	والدین

 عالقه	بــه	نظم	و	برنامه	ریزی	در	کارها،	احســاس	
مسئولیت	در	مقابل	پروردگار

 عالقه	و	اشتیاق	نسبت	به	تالوت	قرآن
 توجه	به	عواقب	اعمال	در	زندگی

 احترام	به	معلم،	پدر	و	مادر

نقشه محتوایی هدیه های آسمان

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

47

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه سوم ابتدایی  هدیه های آسمان



فارسی و نگارش

 جمالت	پیچیده	شنیداری	را	در	یک	توالی	و	پیوستگی	
منطقی	می	فهمد	و	بکار	می	برد.

 تمرکز	شنیداری	دارد	و	به	پرسش	های	درک	اطالعات	
صریح،	اســتنباطی	و	تلفیق	اطالعات	متن	شنیداری	به	

درستی	پاسخ	می	دهد.

 توانایی	ســخن	گفتن	در	مقابل	جمــع	را	دارد	و	در	
بحث	و	گفت	وگوها	شرکت	می	کند.

 هنگام	ســخن	گفتن	موضوع	را	محدود	می	کند	و	در	
رساندن	پیام	انسجام	را	رعایت	می	کند.	

 ارتبــاط	بین	تصاویر	را	درمی	یابــد،	پیام	را	دریافت	

می	کند	و	با	رعایت	ترتیب	توالــی	رخدادها،	درباره	آن	
سخن	می	گوید.

 تضادهــا،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه	ها	و	
جمالت	را	تشخیص	می	دهد.	

 متن	ها	را	با	دقت	و	ســرعت	مناسب	می	خواند	و	به	
رعایت	لحن	توجه	دارد.	

 به	پرســش	های	درک	اطالعات	صریح،	استنباطی	و	
تلفیق	اطالعات	متن	به	درستی	پاسخ	می	دهد.

 از	خواندن	اشــعار	و	متن	های	زیبا	لذت	می	برد	و	به	
ادبیات	و	کتاب	خوانی	عالقمند	می	شود.

 با	خواندن	متن	های	مناســب	نسبت	به	جلوه	های	
ارزشی	انقالب	اسالمی،	هویت	ملی،	باورها	و	ارزش	های	

اعتقادی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.	

 امالی	درســت	کلمات	را	رعایت	می	کند،	نمادهای	
نوشــتاری	را	درســت	و	خوانــا	می	نویســد	و	عالئم	

نقطه	گذاری	را	بکار	می	گیرد.

 موضــوع	بند	را	محدود	می	کنــد،	جمله	موضوع	و	
جمالت	تقویت	کننده	را	به	درستی	می	نویسد.

 یک	بند	منســجم	می	نویسد	و	پیامش	را	به	صورت	
روشن	و	شفاف	به	خواننده	منتقل	می	کند.

اهداف فارسی و نگارش
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مفاهیم

دانش	واژگانــی:	فرایندهای	واژه	ســازی	)روابط	  
واژگانی	شــامل	عضو	واژگی،	هم	خانواده،	جزء	واژگی،	
هم	نویسه؛	فرایند	ترکیب	شامل	»اسم	+	بن	فعل«	مانند	
خط	کش،	»اسم	+	اسم«	مانند	سربند،	»خوش+	اسم«	
ماننــد	خوش	قیافه،	»دل+	بن	فعــل«	مانند	دل	خواه؛	
فرایند	وندافزایی	شــامل	»اسم	+	پسوند	"مند"«	مانند	
هنرمند،	»اســم	+	پسوند	"دان"«	مانند	نمکدان؛	»اسم	
+	پســوند	"ی"«	مانند	خیاطی؛	»اســم	+	پسوند	"ه"«	
مانند	چشمه؛	»اسم	+	پسوند	"ناک"«	مانند	خطرناک(
 دانش	دستوری:	درک	مفهوم	حال،	گذشته	و	آینده،	
معرفی	فعل	به	عنوان	جزء	اصلی	جمله،	معرفی	جمالت	
با	فعــل	یک-ظرفیتی	)الزم(	و	فعل	هــای	دوظرفیتی	

)متعدی(	

مهارت ها

	حساسیت	شنیداری	نسبت	به	عناصر	آوایی	)تکیه،	
مکث،	زیر	و	بمی،	کشش	آوایی(

	تمرکز	شــنیداری	و	به	یاد	ســپردن	رئوس	مطالب	
اظهار	شده

	درک	پیام	اصلی	و	فرعی	متن	شنیداری	اعم	از	قصه،	
خاطره	و	مانند	آن

	شرکت		فّعال		در	بحث		و	گفت	وگوها
	سخن	گفتن	در	مقابل	جمع

	تمرکــز	بر	نکات	اصلی	پیام،	محدود	کردن	موضوع	
و	منسجم	سخن	گفتن

	درک	پیام	های	دیداری	و	تصویرخوانی	
	روان	خوانی	متن	اعم	از	نظم	و	نثر	با	لحن	و	آهنگ	

مناسب	و	رعایت	زبان	فارسی	معیار
	تمرکز	خوانــداری	و	درک	اطالعــات	صریح	متن،	

استنباط،	تلفیق	و	تفسیر	اطالعات	متن
	کتاب	خوانی

	رعایت	امالی	کلمات	و	خوانانویسی	
	بندنویســی	)تشخیص	بند	منسجم	و	غیرمنسجم،	
نوشــتن	بند	منســجم	با	محدود	کردن	موضوع	بند،	

نوشتن	جمله	موضوع	و	جمله	های	تقویت	کننده(
	بکارگیری	صحیح	نشانه	های	نقطه	گذاری

	نگارش	خالقانه	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	نسبت	به	ادبیات	و	کتاب	خوانی
 احترام	به	مخاطب	با	رعایت	قواعد	گفت	و	گو

 ارزشمندی	هویت	ملی
 احترام	و	تعلق	خاطر	نســبت	بــه	ایثار	رزمندگان،	

شهدا	و	خانواده	آنها
 ترغیــب	بــه	فــداکاری	و	ایثــار،	خوداتکایی	و	

نیک	اندیشی
 توجــه	به	مبانی	اعتقــادی	و	فرهنگی	و	احترام	و	

انس	با	ائمه	اطهار	
 احتــرام	به	محیط	زیســت	و	جلوه	های	طبیعت	و	

دوری	از	هر	نوع	آلودگی	در	محیط

نقشه محتوایی فارسی و نگارش
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علوم تجربی

 برای	پاســخ	به	سؤال،	از	منابع	مرتبط،	معتبر	
و	مناســب	)با	معرفی	معلم	یا	بزرگتر(،	اطالعات	
کافی	و	مفید	جمع	آوری،	آنها	را	به	درســتی	ثبت	
و	دســته	بندی	می	کنــد	و	بــه	روش	هایی	مانند	
بیان	شفاهی،	نوشتن	متن،	ترسیم	شکل،	گرفتن	
عکس،	روزنامه	دیواری،	پوســتر،	به	شکل	واقعی	
یا	مجازی	)با	کمک	بزرگتــر(	ارائه	و	همچنین	به	
پرســش	درباره	اطالعات	جمع	آوری	شده	پاسخ	

مناسب	می	دهد.	

 با	مشاهده،	آزمایش	و	جمع	آوری	اطالعات	از	
منابع	معتبر	درباره	اجســام،	جانداران	و	پدیده	ها	
مانند	انــواع	حالت	های	مــواد،	غذاها،	جانوران	
مهــره	دار،	گیاهــان	و	نیرو،	ویژگی	هــای	آنها	را	
مقایسه	و	توصیف	می	کند	و	براساس	شباهت	ها	
و	تفاوت	ها،	آنها	را	با	مالک های	دانش	آموزساخته	
و	مالک	های	علمی	استاندارد،	طبقه	بندی	می	کند.

 هنــگام	اجرای	آزمایش،	مدل	ســازی	و	یا	هر	
فعالیت	علمی	دیگر،	در	استفاده	از	وسایل	مناسب،	
انجام	مراحل،	ثبت	و	نتیجه	گیری	از	مشاهده	های	
خود،	به	درستی	عمل	می	کند	و	گزارش	کار	دقیقی	

را	تدوین	و	ارائه	می	دهد.

 در	پاســخ	به	ســؤال،	گفتگو	و	ارائه	گزارش،	
رابطه	متغیرها	)نیروی	بکار	رفته	در	اهرم	و	فاصلۀ	
قرار	گرفتن	دســت	تا	تکیه	گاه	در	آزمایش	اهرم(	
را	به	درستی	تشــخیص	داده	و	استدالل	می	کند؛	
در	گفته	و	نوشــتۀ	خود	اصطالح	هــای	علمی	را	
به	درســتی	بکار	می	برد	و	در	بیــان	نظرات	خود	

بدفهمی	ندارد.	

 ضوابــط	کاِر	گروهی	)واقعی	یا	مجازی(	مانند	
مشارکت	فعال	در	گفتگو،	بررسی	گزارش،	نظرات	و	
ایده	های	دیگران،	مشارکت	در	استفاده	از	وسایل،	
رعایت	نوبت،	فعال	بودن	و	ایفای	درســت	نقش	

در	گروه	و	رفتار	درست	برای	حفظ	سالمت	خود	و	
دیگران	را	به	درستی	رعایت	می	کند.	

 در	گزارش	هــا	و	رفتارهای	خــود،	عالقمندی	
به	حفظ	محیط	زیســت	مانند	مصرف	درست	آب	
و	مراقبت	از	محیط	زیســت	را	هنــگام	بازدید	و	
مشاهده	نشــان	می	دهد	و	همچنین	عالقه	خود	
را	به	تغذیه	سالم	و	یادگیری	علوم	اظهار	می	کند.	

 در	برخــورد	بــا	پدیده	های	پیرامــون	خود	
پرســش	هایی	مرتبط	مطرح	می	کند	و	برای	آنها	
پاســخ	احتمالی	ارائه	می	دهد	و	به	کمک	دیگران	
درستی	پاســخ	را	بررســی	و	برای	یافتن	پاسخ	
به	منابــع	مرتبط	مراجعه	می	کند	یــا	فعالیتی	را	

پیشنهاد	و	انجام	می	دهد.

 در	برخورد	با	مســائل	زندگی،	پرسش	هایی	را	
مطرح	و	با	کاوشگری	پاسخ	آنها	را	می	یابد.
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مفاهیم

 جمع	آوری	و	ثبت	اطالعات	
 گروه	های	اصلی	مواد	غذایی	و	غذاهای	مفید

 تغییــر	حالت	مواد،	گاز	وکاربردهای	آن	،	لیتر،	جرم	
و	اندازه	گیری	آن

 چرخه	آب،	آب	شــیرین	و	شــور،	آب	زیرزمینی	و	
آلودگی	آن،	تصفیه	آب	

 چشــمه	نور	و	بازتابش	نور،	انواع	آینه	ها،	کاربردها	
و	ساخت	آنها	

 نیــرو	)هل	دادن	وکشــیدن(،	نیــروی	آهنربایی	
وکشش	زمین،	اثرها	و	جهت	نیرو،	اهرم	وکاربردهای	

آن	
 گوناگونی	گیاهان	گلدار	تک	قســمتی	و	دوقسمتی	

و	مخروط	دار
 ارتباط	محل	زندگی	جانوران	با	ویژگی	ها	و	نیازهای	

آنها،گوناگونی	مهره	داران
 روش	های	نگهداری	مواد	غذایی

 حفظ	محیط	زیست	)مصرف	درست،	رفتار	درست	
با	جانداران(

مهارت ها

 جمع	آوری	اطالعات	با	مشاهده	و	مراجعه	به	منابع	
معتبر	و	ارائه	یافته	ها	به	شکل	مجازی	و	حقیقی

 خالصه	کردن	اطالعات	در	فهرست،	جدول	و	نمودار	
ستونی

 استدالل	و	بیان	علمی	در	نوشتار	و	گفتار
 انجام	آزمایش
 مدل	سازی

 طبقه	بندی	با	معیار	دانش	آموز	ساخته	و	استاندارد	
علمی

 کاِر	گروهی
 حفظ	محیط	زیســت	)مصرف	درســت	آب،	رفتار	

درست	با	جانوران	و...(،	حدس	زدن	و	تخمین
 اندازه	گیری
 کار	با	ابزار

 مقایسه	و	پرسیدن	سؤال
 ارتباط	با	محل	زندگی	جانور	و	ویژگی	ها	و	نیازهای	

آنها

ارزش ها و گرایش ها

 احترام	به	محیط	زیست	و	عالقمندی	به	آن
 عالقمندی	به	تغذیه	سالم

 عالقمندی	به	همکاری	در	گروه
 توجه	به	رعایت	نکات	ایمنی	و	حفظ	سالمت	خود	

و	دیگران
 عالقمندی	به	یادگیری	علوم

نقشه محتوایی علوم تجربی
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ریاضی

	با	درک	اعداد	طبیعی	تا	چهار	رقمی	و	بازنمایی		آنها،	
در	موقعیت	هــای	مختلف	به	صــورت	دقیق	و	تقریبی	
از	آنها	اســتفاده	می	کند	و	با	روش	های	مختلف،	جمع	
و	تفریــق	این	اعداد	را	به	صــورت	تقریبی	و	دقیق	به	

درستی	مقایسه		می کند.

	با	درک	مفهوم	ضرب	و	تقســیم	و	خواص	و	ارتباط	
آنان	با	یکدیگر	و	با	استفاده	از	دو	عمل	جمع	و	تفریق،	
مســائل	مرتبط	با	ضرب	های	یک	رقمی	در	یک	رقمی،	
یک	رقمی	در	چندرقمی	و	تقسیم	اعداد	یک	رقمی	و	دو	
رقمی	بر	اعداد	یک	رقمی	با	باقیمانده	و	بدون	باقیمانده	

را	به	درستی	انجام	می	دهد.

	با	شناســایی	اشــکال	سه	بعدی	شــامل	مکعب،	
مکعــب	مســتطیل،	اســتوانه	و	مخــروط	در	محیط	
پیرامونی،	گســترده	آنها	را	به	درستی	رسم	می	کند،	بر	
اساس	گسترده	داده	شده،	شکل	مورد	نظر	را	می	سازد	
و	ســطح	مقطع	آنان	را	با	توجه	بــه	محل	برش	داده	

شده،	رسم	می	کند.

	از	مفاهیم	و	اشــکال	موجود	در	هندســه	مسطحه	
شامل	دایره	و	اجزای	آن،	انواع	چندضلعی	ها	و	اجزای	
آنهــا	از	قبیل:	اضالع،	زوایا	و	قطرهــا،	انواع	مثلث	ها	
شامل:	متساوی	الساقین	و	متســاوی	االضالع،	مفهوم	
زاویــه	و	زاویه	راســت،	خط	و	انــواع	آن،	پاره	خط	و	
نیم	خــط	و	خطوط	مــوازی	در	موقعیت	های	ریاضی	و	

واقعی	مرتبط،	به	درستی	استفاده	می	کند.

	طول	و	جرم	اشــیای	مختلــف	را	به	کمک	واحدها	
و	ابزارهای	اســتاندارد	و	محیط	و	مســاحت	اشــکال	
هندسی	را	به	کمک	واحدهای	غیراستاندارد	و	استاندارد	
بطور	تقریبی	و	دقیق	اندازه	گیری	می	کند	و	از	فرمول	ها	
برای	محاسبه	مساحت	شــکل	های	متشکل	از	مربع	و	

مستطیل	به	درستی	استفاده	می	کند.

	زمان	وقایع	مختلف	را	با	اســتفاده	از	ســاعت	های	
قبل	از	ظهــر	و	بعد	از	ظهر	یا	در	قالب	24	ســاعت	به	
صورت	های	مختلف	)طی	شــده،	مانده	یا	کســری	از	
ســاعت(	بیان	می	کند،	زمان	را	از	روی	ساعت	معمولی	
و	دیجیتالی	می	خواند	و	با	یکدیگر	مطابقت	می	دهد	و	

مقایسه	می	کند.

	با	درک	ارزش	و	واحدهــای	پول	ایران،	واحدهای	
پولی	را	به	یکدیگر	تبدیل	کرده	و	مسائل	مرتبط	با	این	

موضوع	را	به	درستی	حل	می	کند.

	از	جدول	داده	ها	به	درســتی	بــرای	ثبت	داده	ها	
اســتفاده	می	کند	و	نمودار	دایره	ای،	ستونی	و	تصویری	
مناســب	را	برای	داده	ها	رســم	می	کند.	برای	نمایش	
دادن	هر	دسته	از	داده	ها،	نمودار	مناسب	آن	را	انتخاب	
و	اطالعات	داده	شــده	بر	روی	هر	نمودار	را	به	درستی	

تحلیل	و	بیان	می	کند.	

 اهداف ریاضی

ادامه

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

52

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه سوم ابتدایی  ریاضی



	حالت	های	ممکن	یک	پدیده	تصادفی	را	به	
درستی	پیش	بینی	و	شانس	وقوع	هر	پیشامد	
را	بر	حسب	سه	عبارت	»حتمًا	اتفاق	می	افتد«،	
»احتمال	دارد	اتفــاق	بیفتد«	و	»به	طور	حتم	
اتفاق	نمی	افتــد«	بیان	می	کند	و	پس	از	ثبت	
نتایج	وقوع	یک	پدیده	تصادفی	داخل	جدول،	
نتایج	حاصل	را	بر	اساس	کسر	می	نویسد.

	مقــدار	تقریبــی	و	دقیــق	شــکل	ها	و	
کمّیت	های	پیوســته	را	به	کمک	کسر	بیان	و	
کسرهای	مساوی	را	تشخیص	و	تولید	می	کند.	
کســرها	را	با	صورت	ها	یا	مخرج	های	مساوی	
با	یکدیگر	مقایســه	و	نتایج	این	مقایسه	را	به	

کمک	نمادهای	مقایسه	بیان	می	کند.

	با	کشف	الگوهای	عددی	و	هندسی	موجود	
در	موقعیت	های	مختلف،	نظم	موجود	در	آنها	
را	به	صورت	کالمی	و	نوشــتاری	بیان	می	کند	
.	الگوهــای	عددی	را	به	هندســی	و	بالعکس	
تبدیل	می	کند	و	به	کمــک	این	روش،	الگوی	

موجود	را	تکمیل	یا	ادامه	می	دهد.

	مســائل	ریاضــی	و	واقعــی	مرتبــط	با	
مفاهیم	ارائه	شــده	در	موارد	1	تا	11	را	به	کمک	
راهبردهای	مختلف	حل	مســئله	شامل:	رسم	
شکل،	الگوسازی،	تبدیل	مسئله	به	زیرمسئله،	
الگویابــی،	حــل	مســئله	ســاده	تر،	نمادین	
سازی،	حدس	و	آزمایش	و	حذف	حالت	های	
نامطلوب،	به	درستی	حل	می	کند	و	راه	حل	های	
خود	و	چرایی	اســتفاده	از	آنها	را	برای	دیگران	

توضیح	می	دهد.

	ایده	هــای	ریاضــی	خــود	را	بــا	دیگران	
به	اشــتراک	می	گــذارد	و	ایده	هــای	ریاضی	
همکالســی	های	خــود	را	مــورد	نقــد	قرار	
می	دهد.	در	خصــوص	کاربرد	مفاهیم	ریاضی	
آموخته	شــده	در	این	پایه	در	زندگی	روزمره	با	

دوستان	و	معلم	خود	گفتگو	می	کند.

	به	دلیل	نگرش	مثبــت	خود	در	خصوص	
توانایی	یادگیــری	ریاضی	اش	و	لذت	بردن	از	
یادگیــری	ریاضیات،	در	حل	مســائل	ریاضی	
پافشــاری	می	کند	و	تا	رســیدن	به	پاســخ	
مناسب،	به	تالشش	ادامه	می	دهد.	در	انجام	
و	حل	مسائل	ریاضی	به	صورت	گروهی،	نقش	

مؤثری	ایفا	می	کند.

مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال
 الگو	و	رابطه

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

ارزش ها و گرایش ها

 جستجوگری	و	تعامل	با	محیط	پیرامونی
 تقویت	کار	گروهی

 درک	ریاضی	به	عنوان	علمی	لذت	بخش	برای	کارکردن
 خودباوری	در	خصوص	توانایی	یادگیری	ریاضیات
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تربیت بدنی

 وضعیت	های	صحیح	نشستن	پشت	میز	و	صندلی،	
حمل	صحیح	کیف	و	کوله	پشــتی	و	اشیای	سنگین	را	

می	شناسد	و	در	امور	روزانه	خود	بکار	می	گیرد.

 مــواد	غذایی	مفید	و	زمان	مناســب	صرف	غذا	و	
نوشــیدنی	در	فعالیت	بدنی	را	می	شناسد	و	نحوه	بکار	
بستن	آنها	را	در	فعالیت	های	بدنی	روزانه	خود،	گزارش	

می	دهد.	

 مشکالت	اضافه	وزن	و	اهمیت	فعالیت	های	بدنی	
برای	جلوگیری	از	آن	را	می	شناسد	و	انجام	فعالیت	های	

بدنی	روزانه	خود	را	گزارش	می	دهد.

 عالیم	و	نشــانه	های	شــایع	برخی	از	بیماری ها	را	
می	شناسد	و	نکات	بهداشتی	انجام	فعالیت	های	بدنی	

به	هنگام	بیماری	را	بکار	می	گیرد.

 با	شناســایی	مفاهیم	آمادگی	جســمانی	)عوامل	
افزایــش	دهنــده	و	کاهنــده(،	برای	بهبــود	آمادگی	

جسمانی	خود،	آنها	را	بکار	می	گیرد.

 با	شناســایی	انواع	رشــته	های	ورزشی	با	وسیله	و	
بدون	وسیله	برخی	از	آنها	را	معرفی	می	کند.

 نحوه	صحیح	انجام	انواع	تمرینات	ســاده	آمادگی	
)هماهنگی،	چابکی،	ســرعت	عکس	العمل،	 جسمانی	
ـ	تنفســی،	قدرت	و	 انعطاف	پذیــری،	اســتقامت	قلبی	
اســتقامت	عضالنی(	را	می	شناســد	و	بــا	انجام	آنها،	
سطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	متناسب	با	سن	خود	

را	نشان	می	دهد.

 با	اجرای	انواع	الگوهای	حرکتی	و	بازی،	مهارت	های	
حرکتی	خود	)ضربه	زدن	با	دست	و	پا،	لی	لی	کردن،	هل	
دادن،	تاب	خوردن	و	جاخالی	دادن(	را	در	موقعیت	های	

مختلف	نشان	می	دهد.

 با	شــرکت	در	انــواع	بــازی	از	جملــه	بازی	های	
بومی	ـ	محلــی،	ورزش	و	تفریحات	ســالم	خانوادگی	و	
گروه	دوستان،	عالقمندی	و	شادابی	و	نشاط	حاصل	از	

آن	را	نشان	می	دهد.	

 بــا	کنترل	هیجانات	خــود	و	پرهیــز	از	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت	،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیح	از	فضا،	تجهیزات	و	وســایل	بــازی	در	بازی	و	
فعالیــت	بدنی،	قانونمندی	و	احتــرام	به	حقوق	خود،	

دیگران	و	معلم	را	نشان	می	دهد.

اهداف تربیت بدنی
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مفاهیم

 وضعیت	های	صحیح	نشستن	پشت	میز	و	صندلی،	
حمل	صحیح	کیف	و	کوله	پشتی	و	اشیای	سنگین

 مــواد	غذایی	مفید	و	زمان	مناســب	صرف	غذا	و	
نوشیدنی	در	فعالیت	بدنی	
 مشکالت	اضافه	وزن

 فعالیت	های	ورزشی	در	هنگام	بیماری
 ورزش	های	با	وسیله	و	بدون	وسیله

 مفاهیم	آمادگی	جسمانی	)عوامل	افزایش	دهنده	
و	کاهنده(

مهارت ها

	هماهنگی	عصب	و	عضله
ـ	تنفسی 	استقامت	قلبی	

	انعطاف	پذیری
	قدرت	و	استقامت	عضالنی

	چابکی
	سرعت	عکس	العمل	

	ضربه	زدن	با	دست	و	پا
	لی	لی	کردن
	هل	دادن

	تاب	خوردن
	جاخالی	دادن

	بازی	های	گروهی
	بازی	های	بومی	ـ	محلی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
 شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
 احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
 حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنر

	با	درک	طبیعت	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پــروردگار	در	حفظ	و	
نگهداری	از	آن		می	کوشد	و	با	الهام	از	آن،	آثار	مختلف	فرهنگی	و	هنری	

خلق	می	کند.	

	با	مشــاهده	آثار	و	پدیده	های	طبیعــی	و	میراث	فرهنگی	و	هنری	
محیط	زندگی	خود،	مفهوم،	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناســی	را	درک	

کرده	و	آن	را	در	خالقیت	های	هنری	خود	بکار	می	برد.

	میراث	فرهنگی	و	هنری	محل	زندگی	خود	را	می	شناسد	و	با	الهام	از	
آنها،	آثار	هنری	مختلفی	خلق	و	در	حفظ	آنها	می	کوشد.

	با	شــناخت	ابزار	و	وسایل	و	اســتفاده	به	جا	و	درست	از	آنها،	آثار	
هنری	متنوعی	خلق	و	احساس	خود	را	درباره	آنها	بیان	می	کند.

	با	استفاده	از	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود،	آثار	مختلف	هنری	خلق	
و	فرایند	خلق	اثر	را	بررسی	و	درباره	آن		استدالل	می	کند.	

	آثــار	فرهنگی	و	هنری	خــود	و	دیگران	را	با	اســتفاده	از	اصول	و	
معیارهای	زیبایی	شناسی	بررسی	می	کند.

	در	فراینــد	خلق	آثار	هنری	به	صورت	فــردی	و	گروهی،	پاکیزگی	را	
رعایت	کرده	و	با	اســتفاده	از	اصول	زیبایی	شناسی	محیط	زندگی	خود	

را	زیباتر	می	کند.
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مفاهیم

 عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت
 الفبای	تصویر:	نقطه،	انواع	خط،	شــکل	)سطح،	حجم(،	رنگ	گرم	و	سرد،	انواع	

بافت	
 ســطوح	طبیعی	و	مصنوعی،	هندســی،	غیرهندســی،	حجم	هــای	طبیعی	که	

غیرهندسی	هستند
 زیبایی	)نظم،	تناسب،	تعادل،	توازن	و	تقارن(

 میــراث	فرهنگی	و	هنری	محل	زندگی	)قصه	ها،	گویش،	پوشــش،	جشــن	ها،	
تعزیه	ها،	شعرها	و....(
 نقاشی،	کاردستی

 ابزار	و	وسایل	هر	یک	از	رشته	های	هنری

مهارت ها

 مهارت	های	حسی	)حواس	پنج	گانه(
 مهارت	های	گفتاری

 مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری
 قابلیت	های	تفکر

 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	مختلف	هنری
 مهارت	های	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی
 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات

 توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	اعتماد	به	نفس
 توجه	به	حفظ	آثار	هنری	و	میراث	فرهنگی

 عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران

نقشه محتوایی هنر
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مطالعات اجتماعی

 مدارک	و	شــواهد	مربــوط	به	تغییرات	خــود،	خانواده	یا	
محیط	پیرامون	خود	را	گردآوری	می	کند	و	با	اســتفاده	از	آنها،	
رویدادهــا	را	بطور	متوالی	مرتب	می	کنــد	و	آینده	تغییرات	را	

تجسم	و	بیان	می	کند.

 رابطه	متقابل	انســان	و	محیط	را	در	برآوردن	نیازها،	درک	
کــرده	و	موقعیت	مکانی	مدرســه	و	پدیده	هــای	مکانی	را	در	

محیط	و	روی	نقشه	تشخیص	و	نشان	می	دهد.

 نســبت	به	آموزه	های	دینی	و	اخالقــی	در	موضوع	رعایت	
نظم،	محبت،	همکاری،	همدلی	و	قدردانی،	در	خانه	و	مدرســه	

احساس	خوشایندی	دارد	و	تعلق	خاطر	نشان	می	دهد.

 لزوم	نظم،	مقررات	و	قوانین	را	در	خانه،	مدرســه	و	محله	و	
همچنین	حقوق	و	تکالیف	خود	و	ســایر	افراد	مرتبط	با	آنها	در	

خانه	و	مدرسه	و	محله	می	داند	و	طبق	آنها	رفتار	می	کند.

 کارکرد	برخی	نهادهای	اجتماعی	مانند	آتش	نشانی،	پلیس	
و	پســت	را	بیان	می	کند	و	چگونگی	استفاده	از	خدمات	آنها	را	

نشان	می	دهد.

 در	خانه	و	مدرســه،	راهکارهایی	بــرای	حفظ	ایمنی	مکان	
و	محیــط	زندگی	خود	پیشــنهاد	داده	و	نکات	ایمنی	را	رعایت	

می	کند.	

 برخی	از	توانایی	ها	و	ویژگی	های	فردی	خود	را	شناخته	و	با	
تکمیل	برگه	ثبت	مشخصات،	خود	را	معرفی	می	کند.

 نیازهای	مادی،	منابع	و	مشــاغل	مربوط	به	آنها	و	همچنین	
لــزوم	کار	و	تالش	بــرای	تأمین	نیازها	را	شــناخته	و	الگوهای	
صحیح	مصرف	در	خانه	و	مدرســه	را	به	همراه	مثال	هایی	بیان	

می	کند	و	آنها	را	در	رفتار	خود	نشان	می	دهد.

  اهداف مطالعات اجتماعی
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مفاهیم

 تغییرات	بدن،	نیازها	وتوانایی	ها
 نیازهای	انسان	و	خانواده

 منابع	طبیعی
 ایمنی	در	منزل

 سازمان	های	امدادرسان
 جهت	های	اصلی

 مقررات	عبور	ومرور	از	خیابان
 رابطــه	متقابل	انســان	و	محیــط،	نیازهای	اولیه	

انسان	و	مصرف	صحیح
 مکان	ها	و	کادر	مدرسه

مهارت ها

	تجسم	تغییرات	
	پذیرش	نظم	وقوانین

	تصویر	ذهنی	فضاهای	محیط	پیرامون	و	ترسیم	آن
	جهت	یابــی،	محافظت	از	خــود	و	محل	زندگی	در	

برابر	خطرات
	درست	مصرف	کردن

	آدرس	یابی	و	آدرس	نویسی
	بکارگیری	برخی	قوانین	عبور	و	مرور،	موقعیت	یابی	

براساس	نقشه
	بکارگیری	نکات	ایمنی	در	منزل

ارزش ها و گرایش ها

	ارزش	قائــل	شــدن	بــرای	مخلوقات	هســتی	و	
محیط	زیست

	ارزشــمندی	نســبت	به	توانمندی	و	ظرفیت	های	
خویش

	توجه	بــه	پدیده	ها،	روابــط،	رویدادها	و	قوانین	
جهان	آفرینش

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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پایه چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعیریاضیعلومفارسی و نگارشهدیه های آسمانقرآن کریم تربیت بدنیهنر
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آموزش قرآن

 ضمــن	آشــنایی	با	ویژگی	های	مهم	رســم	الخط	قرآن،	هنگام	خوانــدن	آیات	به	این	
ویژگی	ها	توجه	می	کند.

 به	شــنیدن	تالوت	زیبای	آیات	درسی	عالقمند	است	و	برخی	از	سوره	ها	و	آیات	کتاب	
درسی	را	به	صورت	نسبی	زیبا	و	آهنگین	می	خواند.

 به	شــنیدن	داســتان	های	قرآنی	و	آیات	آنها	عالقمند	اســت	و	برخی	از	آنها	را	بازگو	
می	کند.

 با	تفکر	و	دقت	در	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی،	مصادیقی	از	آنها	را	در	زندگی	خود	بیان	
می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	ســوره	ها	و	برخی	آیات	کتاب	درسی،	به		یادگیری	
معنای	برخی	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	عالقه	نشان	می	دهد.

 ضمن	روان	خوانی	پیام	های	قرآنی،	آیات	و	سوره	های	کتاب	درسی،	برخی	از	آنها	را	به	
صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

 ضمن	رعایت	قواعد	روخوانی	در	هنگام	خواندن	عبارات	و	آیات	کتاب	درسی،	آنها	را	به	
صورت	روان	و	بخش	هایی	از	قرآن	کامل	را	به	صورت	شمرده	و	آرام	می	خواند.

ـ	یادگیری	قرآن	با	عالقه	شــرکت	می	کند	و	به	خواندن	روزانه	  در	فعالیت	های	یاددهی	
قرآن	کریم	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	رسم	الخط	قرآن	کریم	
	پیام	ها	و	داستان	های	ساده	قرآنی	

	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	عالمت	مد	

	حروف	مقطعه	
	انواع	وقف	بر	آخر	جمالت

مهارت ها

	روان	خوانی		و	شمرده	خوانی	عبارات	کتاب	درسی	
	حفظ	اجمالی	برخی	آیات	منتخب

	درک	معنای	برخی	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	و	بیان	مصادیق	و	یافته	ها	به		زبان	

ساده	و	حفظ	آنها

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم	
	رعایت	برخی	آداب	خواندن	قرآن	کریم	

	انس	با	قرآن	کریم
 عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات	منتخب
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هدیه های آسمان

 با	اشــاره	به	دانایــی	و	توانایی	خدا	نســبت	به	
نیازهای	موجودات،	به	نمونه	هایی	از	نعمت	های	خدا	
در	رفع	نیازهای	انســان	ها	و	دیگر	موجودات	اشــاره	
می	کند	و	در	قالب	جمالت	از	خدا	به	خاطر	بخشــش	
نعمت	هایش	سپاسگزاری	و	خواسته	های	خود	را	با	او	

مطرح	می	کند.

 ضمن	معرفی	پیشوایان	دینی	)امام	هفتم،	امام	
هشــتم،	امام	نهم،	حضرت	موسی)علیهم	السالم(،	حضرت	
آسیه	و	حضرت	خدیجه)سالم	اهلل	علیهما((،	به	نمونه	هایی	از	
ویژگی	های	رفتاری	ایشان	اشاره	و	برای	الگوگیری	از	

ایشان	تالش	می	کند.

 بــا	تفکر	در	پیام	های	قرآنی	دروس،	درباره	مفهوم	
آن	توضیح	می	دهد.

 با	اشاره	به	ویژگی	های	جهان	پس	از	ظهور،	نسبت	
به	درک	ظهور	امام	زمان)عج(،	ابراز	اشتیاق	می	نماید.

 نمونه	ها	و	مصادیق	وظایف	یک	مسلمان	نسبت	
به	معلم،	دوســتان،	خویشــاوندان	و	همسایگان	را	
توصیف	نموده،	در	موارد	گوناگون	آنها	را	تشــخیص	

می	دهد.

 ویژگی	های	دوست	خوب	و	راه	ها	ی	حفظ	دوستی	
را	توصیف	نموده،	برای	رعایت	آنها	تالش	می	کند.

 احکام	تیمم،	نماز	آیات	و	آداب	حضور	در	مســجد	
و	نمــاز	جماعت	را	بیان	می	کنــد	و	آنها		را	به	صورت	

صحیح	انجام	می	دهد.

 با	بیــان	آداب	امانت	داری	و	کمــک	به	دیگران،	
مصادیق	گوناگون	آنها	را	تشــخیص	می	دهد	و	برای	

رعایت	آنها	تالش	می	کند.

 مفهوم	ثبت	و	ضبط	اعمال	را	با	اشاره	به	نمونه	های	
دنیا	)دوربین(	توصیف	نموده،	در	ارتباط	با	مشــاهده	

نتایج	آنها	در	آخرت	توضیح	می	دهد.
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مفاهیم

 دانایی	خدا	و	توانایی	او	برای	رفع	نیازهای	ما	
 زندگــی	حضــرت	موســی،	امام	موســی	کاظم،	
امــام	رضا،	امــام	جواد)علیهم	الســالم(	و	حضرت	خدیجه	و	

حضرت	آسیه)سالم	اهلل	علیهما( 
 ویژگی	های	جهان	پس	از	ظهور	

 آداب	ارتبــاط	و	برخــورد	بــا	معلــم،	دوســتان،	
خویشاوندان	و	همسایگان	

 احکام	تیمم،	نماز	آیات،	مسجد	و	نماز	جماعت
 آداب	امانت	داری	

 ثبت	و	ضبط	اعمال	در	دنیا

مهارت ها

 تفکــر	در	آیات	کوتــاه	قرآن	و	زندگی	پیشــوایان	
دینی)علیهم	السالم(	و	الگو	پذیری	از	ایشان	

 مشــاهده	و	تقلید	کیفیت	احکام		،	گفت	وگو	درباره	
مفاهیم	و	توصیف	آنها	و	مقایسه	مفاهیم	

 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن	
 معاشرت	مسئوالنه	با	دیگران	

 کنترل	خشم	
 امانت	داری

 دوست	یابی	و	نگهداری	آنها

ارزش ها و گرایش ها

 تقویــت	توکل	به	خدا	در	زندگی	و	تمایل	به	دعا	و	
گفت		وگو	با	او	

 اشتیاق	نسبت	به	انجام	احکام	دینی	
 عالقه	و	احترام	نسبت	به	بزرگان	و	پیشوایان	دینی	

و	الگوگیری	از	ایشان	
 اشتیاق	به	درک	زمان	ظهور	

 اشتیاق	نسبت	به	انجام	واجبات	و	ترک	محرمات
 تمایل	به	حفظ	و	ادای	امانت	به	صاحب	آن	

 احساس	مســئولیت	در	مقابل	اعمال	خود	در	نزد	
خدا
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فارسی و نگارش

 جمــالت	پیچیده	شــنیداری	را	در	یــک	توالی	و	
پیوستگی	منطقی	می	فهمد	و	بکار	می	برد.

 تمرکــز	شــنیداری	دارد	و	به	پرســش	های	درک	
اطالعات	صریح،	اســتنباطی،	تلفیق	و	تفسیر	و	ارزیابی	
اطالعات	متن	شــنیداری	به	درســتی	پاسخ	می	دهد	
هنگام	ســخن	گفتن	موضوع	را	محــدود	می	کند	و	در	
رساندن	پیام	انسجام	و	هماهنگی	را	رعایت	می	کند.	

 با	شــنونده	ارتباط	عاطفی	برقرار	می	کند	و	با	شروع	
جذاب،	بیان	مؤثــر،	پایان	تأثیرگذار	و	با	اســتفاده	از	

رفتارهای	غیرکالمی	قصه	گویی	می	کند.

 با	کســب	مهارت	ســواد	دیداری،	پیــام	تصویر	را	
دریافت	می	کند	و	درباره	آن	سخن	می	گوید.

  تضادها،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه	ها	و	
جمالت	را	تشخیص	می	دهد.	

 متن	ها	را	با	صدای	بلنــد	و	یا	صامت	می	خواند	و	
ارتباط	معنایی	بندها	را	دریافت	می	کند.	

 متن	را	با	سرعت	و	دقت	مناسب	روخوانی	می	کند	و	
لحن	و	آهنگ	متناسب	با	متن	را	رعایت	می	کند.

 به	پرســش	های	درک	اطالعات	صریح،	استنباطی،	
تلفیق	و	تفســیر	و	ارزیابی	اطالعات	متن	به	درســتی	

پاسخ	می	دهد.

 در	خواندن	به	نقش	معنایی	کلمات	در	جمله،	مانند	
کنشــگر	)نهاد(،	کنش	پذیر	)مفعــول(	و	کنش	)فعل(	

توجه	می	کند.

 از	خواندن	اشعار	و	متن	های	زیبا	لذت	می	برد	و	به	
ادبیات	و	کتاب	خوانی	عالقمند	می	شود.

 با	خواندن	متن	های	مناســب	نسبت	به	جلوه	های	

ارزشی	انقالب	اســالمی،	هویت	ملی،	فرهنگ	بومی،	
باورها	و	ارزش	های	اعتقادی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.	

 امالی	درســت	کلمات	را	رعایت	می	کند،	نمادهای	
نوشــتاری	را	درســت	و	خوانــا	می	نویســد	و	عالئم	

نقطه	گذاری	را	بکار	می	گیرد.

 منسجم	می	نویسد	و	پیامش	را	به	صورت	روشن	و	
شفاف	به	خواننده	منتقل	می	کند.

 بــا	رعایت	اصول	بندنویســی،	یک	بند	توصیفی	و	
روایتی	منسجم	می	نویسد.

 با	شناخت	اجزای	انشا	)بند	مقدمه،	بندهای	بدنه،	
بند	جمع	بندی(	یک	متن	منســجم	شــامل	چهار	بند	

می	نویسد.
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مفاهیم

دانش	واژگانــی:	فرایندهای	واژه	ســازی	)روابط	  
واژگانی	شــامل	شمول	معنایی	و	کلمات	هم	آوا؛	فرایند	
ترکیب	شامل	»اسم	یا	بن	فعل	+	نامه«	مانند	روزنامه،	
شناســنامه،	»خود	+	بن	فعل«	مانند	خودخواه،	»اسم	
+	ناپذیر«	مانند	تســخیرناپذیر؛	فرایند	تکرار	شــامل	
»اسم	+	بیناوند	+	اسم«	مانند	لبالب؛	فرایند	وندافزایی	
شــامل	»اسم	+	پسوند	"زار"«	مانند	سبزه	زار،	»بن	فعل	

+	پسوند	"نده"«	مانند	بیننده(
 دانش	دســتوری:	معرفی	جمله	بــه	عنوان	ظرفی	
برای	انتقال	پیام،	معرفی	فعل	و	نهاد	به	عنوان	اجزای	
جمله،	معرفی	گروه	اســمی	با	گســترش	اسم،	معرفی	

مفعول	و	متمم	به	عنوان	جزئی	از	اجزای	جمله	
 نشــانه	های	ربط	عطفی	)و،	هم،	نیز(،	تقابلی	)اما،	
ولی(،	سببی	)چون،	زیرا(	و	توالی	زمان	)ابتدا،	سپس(

مهارت ها

	سخن		گفتن		مؤّثر	و	مناسب		در	برابر	جمع	
	انسجام		و	انتظام		در	رساندن		پیام	،	قصه	گویی

	تصویرخوانی	و	شرح	تصویر
	تمرکز	شنیداری

	دقــت	در	آهنگ	کالم	و	مؤلفه	هــای	لحن	)تکیه،	
کشش،	مکث(

	درک	اطالعات	صریح	متن	شــنیداری،	اســتنباط،	
تفسیر	اطالعات	متن	شنیداری،	تحلیل	و	ارزیابی	و	نقد	

شنیده	ها
	خواندن	با	سرعت	و	دقت	مناسب

	لحن	خواندن
	درک	اطالعــات	صریح	متن،	اســتنباط،	تفســیر	
اطالعات	متن،	تحلیل	و	ارزیابی	و	نقد	متن،	کتاب	خوانی	

	درست		نویسی
	خوانانویسی	و	زیبانویسی	

	بکارگیری	صحیح	نشانه	های	نقطه	گذاری
	بندنویسی	شامل	نگارش	بند	توصیفی	و	بند	روایتی
	انشانویســی	شــامل	نگارش	بند	مقدمه،	بندهای	

بدنه	و	بند	جمع	بندی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	خالق	هستی	به	عنوان	آفریدگار	زیبایی
 ارزشمند	دانستن	هویت	ملی

 عالقمندی	و	حفظ	فرهنگ	بومی
 توجه	به	الگوی	زندگی	نام	آوران	ایران

 احترام	و	تعلق	خاطر	نســبت	بــه	ایثار	رزمندگان،	
شهدا	و	خانواده	آنها

 عالقمندی	نسبت	به	ادبیات	و	کتاب	خوانی
 احترام	به	مخاطب	با	رعایت	قواعد	گفت	و	گو
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علوم تجربی

 برای	پاســخ	به	ســؤال	از	منابع	مرتبــط،	معتبر	و	
مناســب	)که	معلــم	در	اختیارش	قرار	داده	اســت(،	
اطالعات	کافی	و	مفید	را	جمع	آوری	و	به	درســتی	ثبت	
و	دسته	بندی	می	کند	و	آنها	را	به	روش	هایی	مانند	بیان	
شــفاهی،	نوشتن	متن،	ترسیم	شــکل،	گرفتن	عکس،	

روزنامه	دیواری	و	پوستر	ارائه	می	دهد.	

 با	مشاهده،	آزمایش	و	جمع	آوری	اطالعات	از	منابع	
معتبر	درباره	اجسام،	جانداران	و	پدیده	ها	مانند	انواع	
مخلوط	ها،	گروه	های	جانوران،	جانداران	زیســتگاه	ها،	
منظومه	خورشــیدی	و	منابع	انــرژی،	ویژگی	های	آنها	
را	توصیف	و	مقایســه	می	کند	و	براســاس	شباهت	ها	
و	تفاوت	ها،	آنهــا	را	با	مالک	های	علمــی	طبقه	بندی	

می	کند.

 هنگام	اجرای	آزمایش،	مدل	سازی	و	یا	هر	فعالیت	
علمی	دیگر،	در	اســتفاده	از	وســایل	مناســب،	انجام	
مراحل،	ثبت	و	نتیجه	گیری	از	مشــاهده	های	خود	به	
درســتی	عمل	می	کند	و	گزارش	کار	دقیقی	را	تدوین	و	

ارائه	می	کند.

 در	پاســخ	به	ســؤال،	گفتگو	و	ارائه	گزارش،	رابطۀ	
متغیرها	را	به	درســتی	تشخیص	می	دهد	و	به	درستی	
اســتدالل	می	کنــد؛	همچنین	در	گفته	و	نوشــتۀ	خود	
اصطالح	های	علمی	را	به	درســتی	بــه	کار	می	برد	و	در	

بیان	نظرات	خود	بدفهمی	ندارد.	

 ضوابــط	کاِر	گروهی	)گروه	مجازی	یا	واقعی(	مانند	
مشــارکت	فعال	در	بررسی	گزارش،	نظرات	و	ایده	های	
دیگران،	مشارکت	در	استفاده	از	وسایل،	رعایت	نوبت،	
فعــال	بودن	و	ایفای	درســت	نقش	در	گــروه	)مانند	
اینکه	بــه	طور	دقیق	به	نظرات	دیگران	گوش	داده	و	از	

گفته	های	آنان	جمع	بندی	معناداری	ارائه	دهد(	و	رفتار	
درست	برای	حفظ	سالمت	خود	و	دیگران	را	به	درستی	

رعایت	می	کند.	

 در	گزارش	هــا	و	رفتارهــای	خــود،	عالقمندی	به	
حفظ	محیط	زیســت	)مانند	مصرف	درست،	مراقبت	از	
محیط	زیست	هنگام	بازدید	و	مشاهده(،	عالقمندی	به	
تغذیه	ســالم	و	عالقمندی	به	آموختن	علوم	را	نشــان	

می	دهد.	

 دربــاره	پدیده	هــای	پیرامــون	خود،	بر	اســاس	
مشــاهدات	و	آموخته	ها،	پیش	بینــی	انجام	می	دهد	
و	برای	بررســی	درســتی	آن،	آزمایشی	طراحی	و	اجرا	

می	کند.

 در	برخورد	با	مسائل	زندگی،	پرسش	هایی	را	مطرح	
و	با	کاوشگری	پاسخ	آنها	را	می	یابد.
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مفاهیم

 پیش	بینی	و	آزمودن	آن	
 مخلوط	ها	و	جداسازی	شکل	ها

 منابع	وتبدیل	انرژی
 رسانایی	و	مدار	الکتریکی	

 اندازه	گیری	دما	و	رسانایی	گرمایی	
 گوناگونی	و	تشکیل	سنگ	ها	

 آهنربا	و	ساخت	آن	
 منظومه	خورشیدی،	اجزا	و	ویژگی	های	آنها

 ســلول	و	تقســیم	آن،	گوارش،	تنفس،	گردش	و	
تصفیه	خون	

 عادت	های	درست	غذایی	و	رفتاری	
 جانوران	بی	مهره	و	ارتباط	آنها	با	انسان	

 گیاهان	تک	لپه،	دو	لپه	و	بدون	دانه،	تشکیل	میوه	
 ویژگی	هــای	جانداران،	زیســتگاه	ها	و	رابطه	های	

غذایی	بین	جانداران	آنها	
 حفاظــت	از	محیط	زیســت	)منابع،	زیســتگاه	ها	

وجانداران(

مهارت ها

 جمع	آوری	اطالعات	با	مشاهده	و	مراجعه	به	منابع	
معتبر	و	ارائه	یافته	ها	به	شکل	مجازی	و	واقعی

 خالصه	کردن	اطالعات	در	فهرست،	جدول،	نمودار،	
استدالل	و	بیان	علمی	در	نوشتار	وگفتار

 انجــام	آزمایش،	مدل	ســازی،	طبقه	بندی	با	معیار	
استاندارد	علمی
 کاِر	گروهی

 حفظ	محیط	زیست	)مصرف	درست،	رفتار	درست	
با	جانداران،	تفکیک	زباله	و...(

 پیش	بینی	بر	اساس	یافته	های	تجربی	و	مشاهدات	
و	طراحی	آزمایش

 کاربرد	ابزار	مانند	دماسنج

ارزش ها و گرایش ها

 احترام	به	محیط	زیست	و	عالقمندی	به	آن
 عالقمندی	به	تغذیه	سالم	وسالمت	بدن

 عالقمندی	به	همکاری	در	گروه
 توجــه	به	رعایت	نکات	ایمنی،	بهداشــتی	وحفظ	

سالمت	خود	و	دیگران
 عالقمندی	به	یادگیری	علوم

  عالقمندی	به	اجرای	قانون	)مثل	تفکیک	زباله(
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ریاضی

 با	کشــف	الگوهای	عددی	و	هندسی،	نظم	و	رابطه	
موجــود	در	آنهــا	را	به	صورت	کالمی،	نوشــتاری	و	با	
عبارت	هــای	عددی	بیان	می	کند،	الگوهای	عددی	را	به	
هندسی	و	بالعکس	تبدیل	می	کند	و	به	کمک	آن،	الگو	

را	تکمیل	و	ادامه	می	دهد.

 به	درســتی	از	اعداد	حســابی	تا	9رقمــی،	اعداد	
کســری	و	مخلوط،	اعداد	اعشــاری	با	یک	رقم	اعشار	
و	بازنمایی	های	مختلف	این	اعــداد	در	موقعیت	های	
مرتبط	اســتفاده	می	کند،	مقایسه	و	جمع	و	تفریق	این	
اعداد	را	انجام	می	دهد،	ضرب	و	تقسیم	اعداد	طبیعی	
را	به	درســتی	در	موقعیت	های	مختلف	انجام	می	دهد	
و	در	مواقع	مورد	نیاز،	از	این	اعداد	و	محاسباتشــان	به	

صورت	تقریبی	استفاده	می	کند.

 به	درســتی	از	مفهوم	زاویه	و	انواع	آن	)تند،	باز	و	
راســت(،	ابزارهای	اندازه	گیری	زاویه،	خطوط	عمود	و	
موازی	و	خواص	آنهــا،	خواص	چهارضلعی	ها	و	روابط	

بین	آنهــا	در	موقعیت	های	ریاضــی	و	واقعی	مرتبط	
استفاده	می	کند.

 کمیت	های	مختلف	موقعیت	ها،	شــکل	ها	و	اشیا	
شــامل	طول،	زاویه،	زمــان	و	مســاحت	را	به	کمک	
واحدها،	ابزارها	و	فرمول	های	مناســب	اندازه	گیری	و	

محاسبه	می	کند.

 احتمــال	وقوع	یک	پیشــامد	را	پیش	بینی	می	کند	
و	با	عبارت	مناســب	)به	طور	حتــم	اتفاق	می	افتد،	به	
احتمال	بیشــتر	اتفاق	می	افتد،	به	احتمال	برابر	اتفاق	
می	افتد،	به	احتمــال	کمتر	اتفاق	می	افتد،	به	طور	حتم	
اتفاق	نمی	افتد(	همراه	با	ارائه	دلیل	آن	را	بیان	می	کند.

 بر	اساس	داده	های	موجود،	نمودار	خط	شکسته	آنها	
را	رسم	و	داده	های	نمودار	را	تفسیر	و	تحلیل	می	کند.

 مسائل	ریاضی	و	واقعی	مرتبط	را	از	طریق	انتخاب	

یک	راهبرد	یا	ترکیبی	از	راهبردهای	مناسب	حل	می	کند	
و	در	مورد	فرایند	حل	مسئله	استدالل	می	کند	و	توضیح	
می	دهد.	ایده	های	ریاضی	خود	را	با	دیگران	به	اشتراک	
می	گذارد	و	ایده	های	ریاضی	همکالســی	های	خود	را	
مورد	نقــد	قرار	می	دهد.	در	خصــوص	کاربرد	مفاهیم	
ریاضی	آموخته	شــده	در	این	پایه	در	زندگی	روزمره	با	

دوستان	و	معلم	خود	گفت	وگو	می	کند.

 بــه	دلیل	نگرش	مثبت	خــود	در	خصوص	توانایی	
یادگیرِی	ریاضی	اش	و	لذت	بردن	از	یادگیری	ریاضیات،	
در	حل	مسائل	ریاضی	پافشاری	می	کند	و	تا	رسیدن	به	
پاســخ	مناسب،	به	تالشش	ادامه	می	دهد.	در	انجام	و	
حل	مســائل	ریاضی	به	صورت	گروهی،	نقش	مؤثری	

ایفا	می	کند.

 اهداف ریاضی
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مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال
 الگو	و	رابطه

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

ارزش ها و گرایش ها

 جستجوگری	و	تعامل	با	محیط	پیرامونی
 تقویت	کار	گروهی

 درک	ریاضی	بــه	عنوان	علمــی	لذت	بخش	برای	
کارکردن

 خودباوری	در	خصوص	توانایی	یادگیری	ریاضیات

نقشه محتوایی ریاضی
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تربیت بدنی

 با	تشخیص	عضالت	و	استخوان	های	درشت	بدن،	
نقش	آنهــا	را	در	انواع	حرکت	)ایســتادن،	راه	رفتن،	

دویدن(	شناسایی	و	ارائه	می	کند.

 با	شناســایی	اهمیــت	ورزش	و	فعالیت	بدنی	در	
افــراد	دارای	معلولیت	و	ناتوانی	هــای	حرکتی،	انواع	
فعالیت	هــای	بدنــی	و	ورزش	های	ویــژه	معلولین	را	

شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 شیوه	کنترل	وزن	با	اســتفاده	از	ورزش	و	تغذیه	را	
می	شناســد	و	نحوه	بکار		بستن	آنها	را	در	فعالیت	های	

روزانه	خود،	گزارش	می	کند.	

 عوامل	مؤثر	در	ایجاد	آســیب	های	جســمانی	در	
ورزش	و	اصول	ایمنی	را	می	شناسد	و	با	بکار	بستن	آنها	

از	وقوع	حوادث	و	آسیب	پیشگیری	می	کند.

 با	شناســایی	وســایل	و	تجهیزات	انواع	رشته	های	
ورزشی،	برخی	از	آنها	را	معرفی	می	کند.

 با	شناسایی	انواع	تمرینات	ساده	آمادگی	جسمانی	
و	انجــام	صحیــح	و	منظــم	آنهــا	در	موقعیت	های	
مختلف،	ســطح	مطلوب	آمادگی	جســمانی	)سرعت،	
انعطاف	پذیــری،	اســتقامت	و	قــدرت	عضالنــی	و	
ـ	تنفسی(	متناسب	با	سن	خود	را	نشان	می	دهد. قلبی	

 با	بکار	گیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشــی	پایه	قابل	اجرا	در	خانه	
)فورهند	ساده،	بک	هند	ســاده،	سرویس	تنیس	روی	
ـ	محلی	و...(	و	انواع	 میز،	طناب	زنی،	بازی	هــای	بومی	
بازی	و	تفریحات	سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 با	بکار	گیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشی	پایه	قابل	اجرا	در	فضای	
باز	)پنجه،	ســاعد،	ســرویس	ســاده	والیبال،	ارسال،	

دریافت،	دریبل	و	بغل	پا	در	فوتبال(	و	ســایر	بازی	ها	و	
تفریحات	سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 با	شــرکت	در	انواع	بازی،	ورزش،	بازی	های	بومی-
محلی	و	تفریحات	ســالم	خانوادگی	و	گروه	دوستان،	
عالقمندی	و	شــادابی	و	نشــاط	حاصل	از	آن	را	نشان	

می	دهد.	

 با	کنترل	هیجانــات	خود	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیح	از	فضا،	تجهیزات	و	وســایل	بــازی	در	بازی	و	
فعالیت	بدنی،	قانونمنــدی	و	احترام	خود	را	به	حقوق	

خود،	دیگران	و	معلم	نشان	می	دهد.
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مفاهیم

 نقش	عضالت	و	استخوان	ها	در	بدن	و	در	حرکت
 معلولیت	و	ناتوانی	های	حرکتی	و	ورزش

 شیوه	کنترل	وزن	با	استفاده	از	ورزش	و	تغذیه
 عوامل	مؤثر	در	ایجاد	آســیب	های	جســمانی	در	

ورزش	و	اصول	ایمنی
 آشنایی	با	وســایل	و	تجهیزات	رشته	های	مختلف	

ورزشی

مهارت ها

ـ	تنفسی 	استقامت	قلبی	
	انعطاف	پذیری

	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	سرعت

	مهارت	هــای	مقدماتــی	انــواع	ورزش	هــا	مانند	
طناب	زنی،	والبیال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناســتیک،	دو	

ومیدانی	و	...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
	برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

	رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
	قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

	کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
	حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنــر

	با	شــناخت	طبیعت	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	پروردگار،	خود	را	به	
عنوان	بخشــی	از	خلقت	شناخته	و	با	الهام	از	آن	آثار	مختلف	فرهنگی	

و	هنری	خلق	می	کند.	

	بــا	درک	اهمیت	میراث	طبیعــی	و	فرهنگی	محلی	و	ملی	خود،	در	
حفظ	و	نگهداری	آن	می	کوشد.

	عناصر	بصــری	و	اصول	معیارهــای	زیبایی	شناســی	را	در	محیط	
پیرامون	خود	و	آثار	فرهنگی	و	هنری	بازشناســی	و	با	الهام	از	آنها	آثار	

هنری	متنوع	و	متعددی	خلق	می	کند.

	با	شناخت	ابزار	و	وسایل	و	استفاده	بجا	و	درست	از	آنها،	آثار	هنری	
متنوع	خلق	و	احساس	خود	را	درباره	آن	بیان	می	کند.	

	با	استفاده	از	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود،	آثار	مختلف	هنری	خلق	
و	فرایند	خلق	اثر	را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.	

	آثــار	فرهنگی	و	هنری	خــود	و	دیگران	را	با	اســتفاده	از	اصول	و	
معیارها	ی	زیبایی	شناسی	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	در	فراینــد	خلق	آثار	هنری	به	صورت	فــردی	و	گروهی،	پاکیزگی	را	
رعایت	و	با	اســتفاده	از	اصول	زیبایی	شناســی،	محیط	زندگی	خود	را	

زیباتر	می	کند.

	در	فرایند	خلق	اثر	هنری	)پرورش	ایده	و	آفرینش	هنری(	با	دیگران	
تعامل	مؤثر	دارد	و	در	کاِر	گروهی	مشارکت	فعالی	را	به	نمایش	می	گذارد.
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مفاهیم

 عناصر	طبیعت	)خلقت(	شامل	نور،	حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت
 الفبای	تصویر	شــامل	نقطه،	انواع	خط،	شکل	)سطح،	حجم(،	رنگ	گرم	و	سرد،	

انواع	بافت	
 ســطوح	طبیعی	و	مصنوعی،	هندســی	و	غیرهندســی،	حجم	های	طبیعی	که	

غیرهندسی	هستند
 زیبایی	شامل	نظم،	تناسب،	تعادل،	توازن	و	تقارن

 میراث	فرهنگی	و	هنری	محلی	و	ملی	)میراث	مادی	و	معنوی(
 نقاشی،	کاردســتی،	قصه،	تربیت	شــنوایی	و	نمایش	)تلفیق	رشته	های	هنری	

مختلف(
 ابزار	و	وسایل	هر	یک	از	رشته	های	هنری

مهارت ها

 مهارت	های	حسی)حواس	پنج	گانه(
 مهارت	های	گفتاری

 مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری
 توسعه	قابلیت	های	تفکر

 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	مختلف	هنری
 توسعه	مهارت	ها	ی	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی
 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات

 توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	اعتماد	به	نفس
 توجه	به	حفظ	آثار	هنری	و	میراث	فرهنگی

 عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران

نقشه محتوایی هنر

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

73

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه چهارم ابتدایی  هنر



مطالعات اجتماعی

 نســبت	به	لزوم	رعایت	حقوق	همسایگان	و	اهالی	محل	و	
برخــی	نهادهای	محل	زندگی	خود	آگاهی	دارد	و	در	امور	محله	

مشارکت	می	کند.	

 انواع	فعالیت	های	مرتبط	با	رفع	نیازهای	اقتصادی	در	محله	
را	می	داند	و	برخی	مهارت	های	خرید	را	تمرین	می	کند.

 برخی	اصول	مراقبت	و	مشــارکت	در	محلــه،	حفاظت	از	
مناطق	تاریخی	و	محیط	زیست	ایران	را	می	داند	و	برای	حفاظت	

و	مراقبت	از	آنها	پیشنهاداتی	ارائه	می	کند.

 رابطه	متقابل	انســان	و	محیــط	و	پراکندگی	آن	را	درک	و	
ویژگی	های	آب	و	هوایی	و	ناهمواری	های	ایران	را	بیان	می	کند.

 پرچم،	ســرود	ملی،	قانون	اساســی،	میراث	فرهنگی	چون	
بناهای	تاریخی،	اعیاد	و	روزهای	خاص	کشــور	را	می	شناسد	و	

به	آنها	ارج	می	گذارد.

 ابعاد	شــخصیتی	امــام	خمینی)ره(	را	می	شناســد	و	گرامی	
می	دارد.

 تنوع	فرهنگی	در	ایران	را	با	توجه	به	انواع	زندگی	روستایی،	
شهری	و	عشایری	تشخیص	می	دهد.	

 منابــع	طبیعــی	ایران	)آب،	خــاک،	گیاهــان	و	جانوران(	
را	می	شناســد	و	راهکارهایی	برای	محافظت	از	آنها	پیشــنهاد	

می	کند.

 تقویــم	روزهای	مهم	ملی	و	مذهبی	را	جســت	وجو	و	علت	
اهمیت	آنها	را	با	توجه	به	وقایع	و	رویدادها	بیان	می	کند.

 با	شکل	گیری	تمدن	های	باســتان	در	ایران	آشنا	می	شود	و	
اقدامات	انجام	شــده	در	آن	دوران	را	برمی	شــمارد	و	ترتیب	و	
توالی	و	قلمرو	آنها	را	روی	خط	زمان	و	نقشه	نشان	می	دهد.

  اهداف مطالعات اجتماعی
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مفاهیم

 حقوق	همسایه	ها	
 مکان	های	محله	

 نقشه	محله	و	ویژگی	شهر	یا	روستای	محل	زندگی	
 جهت	های	اصلی	و	فرعی	

 مکان
 نحوه	شکل	گیری	تمدن	ها، موزه	ها	و	نقش	آنها		در	
شناخت	تاریخ،	منابع	طبیعی،	گیاهی	و	جانوری	کشور	

 پرچم	و	سرود	ملی	کشور

مهارت ها

	بکارگیری	حقوق	همسایگان	
	شناسایی	نهادهای	محله	

	خرید	و	فروش	عاقالنه	در	محله	
	ترسیم	ماکت	محله
	تجسم	نقشه	محله	

	تشخیص	و	نشان	دادن	جهت	های	اصلی	و	فرعی
	مکان	یابی	بر	روی	کره	جغرافیایی	

	صرفه	جویی	و	پس	انداز	
	بررسی	مدارک	و	شواهد	تاریخی	گذشتگان	

	جست	وجو	در	تقویم	کشور

ارزش ها و گرایش ها

	اهمیت	نسبت	به	حقوق	و	وظایف	خود	و	دیگران
	عالقمندی		به	میهن	و	نمادهای	ملی	کشور	

	اهمیت	دادن	به	گذشته	و	پرسش	نسبت	به	آن

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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پایه پنجم ابتدایی

مطالعات اجتماعیریاضیعلومفارسی و نگارشهدیه های آسمانقرآن کریم تربیت بدنیهنر
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آموزش قرآن

 به	شنیدن	تالوت	زیبای	آیات	درسی	عالقمند	است	و	برخی	سوره	ها	و	آیات	
کتاب	درسی	را	به	صورت	نسبی	زیبا	و	آهنگین	می	خواند.

 به	شــنیدن	داستان	های	قرآنی	و	آیات	آن	عالقمند	است	و	برخی	از	آنها	را	
بازگو	می	کند.

 با	تفکر	و	دقت	در	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی،	مصادیقی	از	آن	را	در	زندگی	
خود	بیان	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	ســوره	ها	و	برخی	آیات	کتاب	درسی،	به	
یادگیری	معنای	برخی	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	عالقه	نشان	می	دهد.

 ضمن	روان	خوانی	پیام	های	قرآنی،	آیات	و	سوره	های	کتاب	درسی،	برخی	را	
به	صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

 ضمــن	رعایت	قواعد	روخوانی	و	روان	خوانــی	در	هنگام	خواندن	عبارات	و	
آیات	کتاب	درســی،	آنها	را	به	صــورت	روان	و	بخش	هایی	از	قرآن	کامل	را	به	

صورت	شمرده	می	خواند.

ـ	یادگیری	قرآن	با	عالقه	شرکت	می	کند	و	به	خواندن	  در	فعالیت	های	یاددهی	
آیات	قرآن	کریم	در	هر	روز			عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	آیات	و	پیام	ها	ی	قرآنی	
	داستان	های	ساده	قرآنی	

	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	قاعده	التقاء	ساکنین

	مصحف	شریف	)قرآن	کامل(

مهارت ها

	روان	خوانی	و	حفظ	اجمالی	برخی	آیات	منتخب	و	شــمرده	خوانی	عبارات	
کتاب	درسی	و	قرآن	کامل	

	فهمیدن	معنای	برخی	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	به	کمک	مشــاهده	تصاویر	و	بیان	مصادیق	

و	یافته	ها	به	زبان	ساده	و	حفظ	آنها

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم	
	رعایت	برخی	آداب	خواندن	قرآن	کریم	

	انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	به	کارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی	
	عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات	منتخب

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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هدیه های آسمان

 به	نمونه	هایــی	از	نظم	و	هماهنگــی	پدیده	های	
خلقــت	به	عنوان	دلیلی	بر	یکتایی	خداوند	اســتدالل	

کند.
 
می

 ضمــن	معرفی	پیشــوایان	دینی	معرفی	شــده	در	
دروس،	به	ویژگی	های	رفتاری	ایشــان	اشــاره	و	برای	

الگوگیری	از	ایشان	تالش	می	کند.

 با	تفکر	در	پیام	های	قرآنی	دروس،	مفهوم	درســت	
آنها	را	بیان	و	برای	انس	با	این	کتاب	آســمانی	تالش	

می	کند.

 فوائــد	و	مصادیق	کنترل	زبــان	)بدگویی،	تهمت،	
خبرچینی،	تمســخر	دیگران(	و	پرهیز	از	اســراف	را	در	
زندگی	توصیف	و	پیشنهادهایی	برای	رعایت	آنها	ارائه	

می	دهد.

 ویژگی	ها	و	مصادیق	رعایت	حق	الناس	و	بیت	المال	
را	بیــان	نموده	و	در	مصادیــق	گوناگون	)در	حد	کتاب	

درسی(	آنها	را	تشخیص	می	دهد.

 ضمن	معرفی	آداب	روز	جمعه	و	بیان	مراحل	غسل،	
به	انجام	برخی	آداب	آن	تمایل	نشان	می	دهد.

 ضمن	اشاره	به	برخی	مواضع	معرفی	جانشینی	امام	
علی)ع(	توســط	پیامبر،	برخی	از	فضائل	قرآنی	ایشان	را	

بیان	می	کند.	

 ضمــن	بیان	نمونه	هایــی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	
امــام	خمینی)ره(	و	نیز	فوائد	و	برکات	انقالب	اســالمی	
به	رهبری	ایشــان،	برای	الگو	گرفتن	از	ایشــان	تالش	

می	کند.

 مفهوم	روز	حســاب	را	با	اشــاره	به	برخی	مصادیق	
دنیایــی	آن	و	نیــز	مفهوم	روز	جدایــی	را	در	ارتباط	با	
روز	قیامت	توصیف	می	کند	و	بــرای	مراقبت	از	اعمال	

خویش	تالش	می	کند.

 نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	
کند.

 
را	به		عنوان	دلیلی	بر	یکتایی	خداوند	استدالل	می

اهداف هدیه های آسمان
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مفاهیم

 یکتایی	خدا	و	نظم	جهان	دلیل	بر	آن
 ویژگی	های	قرآن	کریم

 زندگی	حضرت	عیســی)ع(	و	پیامبر	اسالم)ص(،	امام	
هادی،	امام	حســن	عســکری،	امام	مهدی)علیهم	السالم(	و	

حضرت	مریم)سالم	اهلل	علیها(
 آداب	اخالقی	زبان	
 زیان	های	اسراف

 رعایت	حق	الناس	و	بیت	المال
 آداب	روز	جمعه	

 غسل	
 جانشینی	امام	علی	برای	پیامبر

 زندگی	امام	خمینی)ره(	و	جشن	پیروزی	انقالب
 یوم	الحســاب	و	یوم	الفصل	به	عنوان	نام	های	روز	

قیامت

مهارت ها

 استدالل	منطقی	بر	یکتایی	خداوند
 تفکــر	در	آیات	کوتــاه	قرآن	و	زندگی	پیشــوایان	

دینی)ع(	و	الگوپذیری	از	ایشان
 مشاهده	و	تقلید	کیفیت	احکام

 گفت	وگو	درباره	مفاهیم	و	توصیف	آنها،	مقایســه	
مفاهیم

 معاشرت	مسئوالنه	با	دیگران	و	حفظ	بیت	المال
 کنترل	زبان

 مراقبه	)نظارت	و	مراقبت	از	اعمال(
 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن

ارزش ها و گرایش ها

 انس	با	قرآن	کریم
 عالقــه	و	احترام	نســبت	به	پیشــوایان	و	بزرگان	

دینی)علیهم	السالم(	و	الگوگیری	از	ایشان
 حفظ	زبان	و	پرهیز	از	اسراف

 بزرگداشت	روز	غدیر	و	روز	22	بهمن
 احســاس	مســئولیت	در	مقابل	حقوق	دیگران	و	

بیت	المال
 اشتیاق	نسبت	به	انجام	واجبات	و	ترک	محرمات

 مراقبت	نسبت	به	اعمال	در	زندگی
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فارسی و نگارش

 تمرکــز	شــنیداری	دارد	و	به	پرســش	های	درک	
اطالعات	صریح،	اســتنباطی،	تلفیق	و	تفسیر	و	ارزیابی	

اطالعات	متن	شنیداری	به	درستی	پاسخ	می	دهد.

 به	ســخنان	گوینده	با	دقت	توجه	می	کند	و	پیام	و	
معنای	سخنان	دیگران	را	دریافت	می	نماید.	

 با	شنونده	ارتباط	احساسی	)عاطفی(	برقرار	می	کند	
و	در	رســاندن	پیام	انســجام	و	هماهنگــی	را	رعایت	

می	کند.	

ها	و	
 
 تضادها،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه

جمالت	را	تشخیص	می	دهد.	

 شــعر	و	نثر	را	با	لحن	مناسب	و	روان	می	خواند	و	
کارافزارهای	مناسب	)تکیه،	مکث،	کشش،	فراز	و	فرود	

آوایی(	را	در	خواندن	رعایت	می	کند.

 به	پرســش	های	درک	اطالعات	صریح،	استنباطی،	
تلفیق	و	تفســیر	و	تحلیــل	و	ارزیابی	اطالعات	متن	به	

درستی	پاسخ	می	دهد.

 مفهوم	شعر	را	به	درســتی	بیان	می	کند	و	برخی	را	
حفظ	می	کند.

 در	مــورد	مفاخــر	و	مشــاهیر	مانند	فردوســی،	
سینا،	فرشــچیان	و	ابوریحان	و	آثار	آنها	تحقیق	

 
بوعلی

می	کند	و	گزارش	خود	را	در	کالس	ارائه	می	دهد.

 از	خواندن	اشعار	و	متن	های	زیبا	لذت	می	برد	و	به	
ادبیات	و	کتاب	خوانی	عالقمند	می	شود.

 با	خواندن	متن	های	مناســب	نسبت	به	جلوه	های	
ارزشی	انقالب	اســالمی،	هویت	ملی،	فرهنگ	بومی،	
باورها	و	ارزش	های	اعتقادی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.	

 از	کتب	مرجع	جهت	کسب	اطالعات	بهره	می	گیرد.

 امالی	درســت	کلمات	را	رعایت	می	کند،	نمادهای	
نوشــتاری	را	درســت	و	خوانــا	می	نویســد	و	عالئم	

نقطه	گذاری	را	بکار	می	گیرد.	

 متن	کهن	را	به	زبان	امروزی	می	نویسد	و	در	تبدیل	
شعر	به	نثر	ســاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	استفاده	

می	کند.	

نویسی	
 
 با	کمک	اصول	نگارش،	متن	یا	شعر	را	خالصه

کند	و	
 
می	کند،	زندگی	نامه	می	نویسد،	خاطره	نویسی	می

با	استفاده	از	منابع،	گزارش		نویسی	می	کند.
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مفاهیم

 فرایندهای	واژه	سازی	)روابط	واژگانی	شامل	متضاد؛	
فرایند	ترکیب	شــامل	»اســم	+	بن«	مانند	ســروبن،	
مانند	 »اسم+انگیز«	 میهن	دوست،	 مانند	 »اسم+اسم«	
خیال	انگیز،	»اسم/صفت+	نویس«	مانند	داستان	نویس	
و	خوش	نویس؛	وندافزایی	مانند	کاربرد	پسوند	»گار«	و	

»گر«،	مانند	روزگار	و	زرگر(
 گسترش	جمله	

 شناسایی	جابجایی	واژه	ها	در	شعر
 نشانه	های	نقطه	گذاری

 خداشناسی	و	راهنمای	سپاسگزاری	از	نعمت	ها
 مشاهیر	و	مفاخر

 بهداشت
 هوشیاری	و	خردورزی

 سرود	ملی	و	دفاع	از	میهن
 اعیاد	مذهبی
 زبان	مادری

 مقایسه		دیدن	و	نگاه	کردن

مهارت ها

	ارتباط	شنیداری	و	گفتاری	مناسب	با	مخاطب	
	شعرخوانی	با	لحن	های	متفاوت	با	صدای	بلند

	خوانــدن	متون	مختلف	از	نظم	و	نثر	و	بررســی	و	
تحلیل	آن

	توجه	به	لحن	و	آهنگ	مناسب	روخوانی
	تشخیص	عناصر	داستان	

	حفظ	شعر
	درک	مفهوم	ضرب	المثل	ها

	امالی	صحیح	کلمات
	بکارگیری	نکات	مهم	در	خاطره	نویسی
	نوشتن	متن	کهن	به	زبان	امروزی

	اســتفاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	در	تبدیل	شعر	
به	نثر	ساده	

	نوشتن	زندگی	نامه	
	خالصه	نویسی	
	گزارش	نویسی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	خالق	هســتی	به		عنــوان	آفریدگار	جهان	
هستی

 ارزشــمندی	مفاخر	و	مشــاهیر	و	احترام	به	آنها	و	
سرمشق		قراردادن	زندگی	ایشان

 ارزشــمندی	هویت	ملی،	زبان	مادری	و	احترام	به	
ارزش	های	دفاع	مقدس

 عالقمنــدی		بــه	ادبیات	فارســی،	شــعرخوانی	و	
کتابخوانی

 تقویت	حس	خردورزی	و	هوشیاری
 تعلق	خاطر	نســبت	بــه	نمادهای	ملــی	و	اعیاد	

مذهبی	
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علوم تجربی

 برای	پاســخ	به	ســؤال	از	منابع	مرتبــط،	معتبر	و	
مناســب	)که	دانش	آموز	بــا	راهنمایی	معلــم	آنها	را	
می	یابد(،	اطالعات	کافی	و	مفید	جمع	آوری،	به	درستی	
ثبت	و	دســته	بندی	می	کند	و	آنهــا	را	به	روش	هایی	
مانند	بیان	شــفاهی،	نوشــتن	متن،	ترســیم	شکل،	
گرفتن	عکس،	روزنامه		دیواری،	پوستر	به	شکل	مجازی	
یــا	واقعی	ارائه	می	دهد.	همچنین	به	پرســش	درباره	
اطالعات	جمع	آوری	شده،	پاسخ	مناسب	می	دهد.	

 با	مشــاهده،	آزمایش	و	جمع	آوری	اطالعات	درباره	
اجســام،	جانداران	و	پدیده	ها	ماننــد	انواع	متغیرها،	
تغییرات	مواد	در	زندگی	روزمــره،	عبور	نور	از	ذره	بین	
و	منشور،	اثر	سطح	شــیبدار،	چگونگی	حرکت	مواد	از	
ریشه	به	ساقه،	ویژگی	ها،	شباهت	ها	و	تفاوت	ها	را	به	

درستی	توصیف	و	مقایسه	می	کند.

 هنگام	اجرای	آزمایش،	مدل	سازی	و	یا	هر	فعالیت	
علمی	دیگر،	در	اســتفاده	از	وســایل	مناســب،	انجام	

مراحل،	اندازه	گیری	ثبت	مشــاهدات	و	نتیجه	گیری	از	
	رسم	درست	نمودار	 آنها	به	درســتی	عمل	می	کند	)مثاًلً
از	نتایج	به	دســت	آمده	درباره	اثر	نوع	خاک	بر	رشــد	
گیاه	در	درس	بکارید	و	بخورید(	و	گزارش	کار	دقیقی	را	

تدوین	و	ارائه	می	کند.

 در	پاســخ	به	ســؤال،	گفتگو،	آزمایــش	و	گزارش	
دادن،	انواع	متغیرها	و	رابطه	متغیر	آنها	را	به	درســتی	
تشــخیص	می	دهد	و	از	مشاهده	های	خود	به	درستی	
نتیجه	گیری	و	استدالل	می	کند،	در	گفته	و	نوشتۀ	خود	
اصطالح	های	علمی	را	به	درستی	بکار	می	برد	و	در	بیان	

نظرات	خود	بدفهمی	ندارد.	

 ضوابــط	کاِر	گروهی	)گروه	واقعی	یا	مجازی(	مانند	
مشــارکت	فعال	در	بررسی	گزارش،	نظرات	و	ایده	های	
دیگران،	مشارکت	در	استفاده	از	وسایل،	رعایت	نوبت،	
فعال	بودن	و	ایفای	درست	نقش	در	گروه	)مثاًل	گوش	
دادن	دقیــق	به	صحبــت	دیگران	و	ارائــه	جمع	بندی	

معنادار	از	گفته	های	آنان(	و	رفتار	درســت	برای	حفظ	
سالمت	خود	و	دیگران	را	به	درستی	رعایت	می	کند.	

 در	گزارش	هــا	و	رفتارهــای	خــود،	عالقمندی	به	
محیط	زیســت،	حفظ	ســالمت	خــود	و	دیگــران	و	

عالقمندی	به	آموختن	علوم	را	نشان	می	دهد.	

 درباره	پدیده	های	پیرامون	خود	می	تواند	بر	اساس	
مشــاهدات	و	آموخته	ها،	پرسشــی	که	قابل	آزمایش	
باشــد،	طراحی	کند،	متغیرهای	مربوط	را	به	درســتی	
تشخیص	دهد	و	روش	اندازه	گیری	آنها	را	طراحی	کند،	
بینی/	فرضیه	ســازی	انجام	دهد	و	برای	بررســی	

 
پیش

بینی/	فرضیه،	آزمایشی	طراحی	و	اجرا	
 
درســتی	پیش

کند.

 در	برخورد	با	مسائل	زندگی،	پرسش	هایی	را	مطرح	
و	با	کاوشگری	پاسخ	آنها	را	می	یابد.
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مفاهیم

 کاوش	علمی	بر	اساس	پیش	بینی
 تغییر	فیزیکی	و	شــیمیایی	و	کاربرد	آنها،	تغییرات	

حاصل	از	دخالت	انسان	
 منشور	و	تجزیه	نور،	تشــکیل	تصویر	با	عدسی	و	

کاربردهای	آن
 تشکیل	فسیل	و	کاربردهای	آن	

 ماهیچه،	اســتخوان	و	ارتباط	آنها	با	مغز	و	نخاع	
در	حرکت	

 چگونگی	کار	حواس	پنج	گانه	بدن	
 اهــرم،	انــواع	و	کاربردهــای	آن	و	انواعــی	از	

ماشین	های	ساده
 عوامل	و	اجزای	تشــکیل	دهنده	خاک،	فرسایش	

خاک	و	جلوگیری	از	آن
 اثر	نور،	خاک،	آب	و	هوا	بر	رشد	گیاه	

 چگونگی	کار	بخش	های	گیاه	در	دریافت	و	انتقال	
مواد	

 رفتارهای	درست	برای	سالمت	بدن
 حفظ	محیط	زیست

مهارت ها

 جمع	آوری	اطالعات	با	مشاهده	و	مراجعه	به	منابع	
معتبر	و	ارائه	یافته	ها	به	شکل	مجازی	و	واقعی
 خالصه	کردن	اطالعات	در	جدول	و	نمودار
 استدالل	و	بیان	علمی	در	نوشتار	وگفتار

 انجام	آزمایش
 مدل	سازی	

 طبقه	بندی	با	معیار	استاندارد	علمی
 کار	گروهی	

 حفظ	محیط	زیست	)درختکاری	و...(	
 پیش	بینی	و	طراحی	آزمایش

ارزش ها و گرایش ها

 احترام	به	محیط	زیست	و	عالقمندی	به	آن	
 عالقمندی	به	تغذیه	سالم	وسالمت	بدن	

 عالقمندی	به	همکاری	در	گروه	
 توجــه	به	رعایت	نکات	ایمنی،	بهداشــتی	وحفظ	

سالمت	خود	و	دیگران
 عالقمندی	به	یادگیری	علوم
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ریاضی

 با	کشــف	الگوهای	عددی	و	هندسی،	نظم	و	رابطه	
موجــود	در	آنها	را	به	صورت	کالمی	و	نوشــتاری	بیان	
می	کند،	الگوهــای	عددی	را	به	هندســی	و	بالعکس	
تبدیل	می	کنــد	و	به	کمک	این	تبدیل	کــردن،	الگو	را	

تکمیل	و	تعمیم	دور	انجام	می	دهد.

 به	درستی	از	اعداد	حسابی	تا	دوازده		رقمی،	اعداد	
مرکــب،	اعداد	کســری	و	مخلوط	و	زیرســاختارهای	
مختلف	کســر	)جزء	به	کل،	نسبت،	اندازه	گیری،	خارج		
قســمت	و	عملگر(،	اعــداد	اعشــاری	و	بازنمایی	های	
مختلف	این	اعداد	در	موقعیت	های	مرتبط	اســتفاده	
می	کند،	مقایسه،	جمع	و	تفریق،	ضرب	)به	غیر	از	اعداد	
مرکب(	و	تقســیم	)به	غیر	از	اعداد	مرکب،	اعشــاری	
و	تقســیم	کســر	بر	کســر(	این	اعداد	را	به	درستی	در	
موقعیت	ها	و	مســائل	مرتبط	به	صورت	تقریبی،	دقیق	

و	ذهنی	انجام	می	دهد.

 از	تقارن	محوری	و	مرکزی	در	حل	مســائل	مرتبط	
به	درستی	اســتفاده	می	کنند،	مساحت	چندضلعی	ها	

)شــامل	مســتطیل،	مربع،	مثلــث،	متوازی	االضالع،	
لوزی	و	ذوزنقه(	و	محیط	اشــکال	هندســی	)شــامل	
چندضلعی	ها	و	دایره(	را	با	اســتفاده	از	فرمول	و	بدون	
اســتفاده	از	فرمول	به	صورت	تقریبی	و	دقیق	محاسبه	
می	کند،	حجم	و	گنجایش	اشــکال	مختلف	را	به	کمک	
واحدهای	مناســب	محاســبه	می	کند	و	با	استفاده	از	
مفاهیمی	چون	نیمساز	و	مجموع	زوایای	داخلی	مثلث	
و	چهارضلعی	ها،	زاویه		مجهول	در	اشــکال	هندسی	را	

حساب	می	کند.	

 برای	نمایش	داده	های	مختلف،	از	نمودار	مناســب	
اســتفاده	می	کنــد،	میانگیــن	داده	ها	را	در	مســائل	
مرتبط	محاســبه	می	کند،	احتمال	وقوع	یک	پیشامد	را	
پیش	بینــی	می	کند	و	با	عبارت	مناســب	)به	طور	حتم	
اتفــاق	می	افتد،	به	احتمال	بیشــتر	اتفاق	می	افتد،	به	
احتمال	برابــر	اتفاق	می	افتد،	به	احتمــال	کمتر	اتفاق	
می	افتد،	به	طــور	حتم	اتفاق	نمی	افتــد(	آنها	را	بیان	
می	کند	و	بــرای	این	بیان	دلیل	ارائه	می	کند،	بازی	های	
عادالنه	را	از	بازی	های	ناعادالنه	تشخیص	می	دهد.

 مسائل	ریاضی	و	واقعی	مرتبط	را	از	طریق	انتخاب	
یک	راهبرد	یا	ترکیبی	از	راهبردهای	مناسب	حل	می	کند	
و	در	مورد	فرآیند	حل	مسئله	استدالل	نموده	و	توضیح	
می	دهد.	ایده	های	ریاضی	خود	را	با	دیگران	به	اشتراک	
می	گذارد	و	ایده	های	ریاضی	همکالســی	های	خود	را	
مورد	نقــد	قرار	می	دهد.	در	خصــوص	کاربرد	مفاهیم	
ریاضی	آموخته	شــده	در	این	پایه	در	زندگی	روزمره	با	

دوستان	و	معلم	خود	گفت	وگو	می	کند.

 به	دلیــل	نگرش	مثبت	خــود	درخصوص	توانایی	
یادگیری	ریاضی	اش	و	لذت	بردن	از	یادگیری	ریاضیات،	
در	حل	مسائل	ریاضی	پافشاری	می	کند	و	تا	رسیدن	به	
پاسخ	مناســب،	تالشش	را	ادامه	می	دهد.	در	انجام	و	
حل	مســائل	ریاضی	به	صورت	گروهی،	نقش	مؤثری	

ایفا	می	کند.
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مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال
 الگو	و	رابطه

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

ارزش ها و گرایش ها

 جســتجوگری	و	تعامــل	بــا	محیط	
پیرامونی

 تقویت	کار	گروهی
 درک	ریاضــی	بــه	عنــوان	علمــی	

لذت	بخش	برای	کارکردن
 خودبــاوری	در	خصــوص	توانایــی	

یادگیری	ریاضیات
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تربیت بدنی

 با	شناســایی	وضعیت	های	بدنی	صحیح	و	برخی	
عــادات	غلط	و	عوارض	آن،	عــادات	خود	را	در	زندگی	

روزمره	بررسی	و	اصالح	می	کند.

 با	شناسایی	مفهوم	آمادگی	جسمانی	و	اجزای	آن،	
برخی	تمرینات	ســاده	آمادگی	جسمانی	را	شناسایی	و	

گزارش	می	کند.

 با	بررسی	اهداف	فعالیت	بدنی،	فواید	ورزش	مورد	
عالقه	خود	را	شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 با	بررســی	مواد	غذایی	مورد	نیاِز	ورزشــکاران	در	
رشــته	های	مختلف	ورزشــی،	برنامه	غذایی	در	ورزش	

مورد	عالقه	خود	را	شناسایی	و	گزارش	می	کند.	

 با	شناســایی	نکات	ایمنی	در	ورزش	های	مختلف	و	
بکار		بســتن	آنها	از	وقوع	حوادث	و	آســیب	در	بازی	و	

ورزش	پیشگیری	می	کند.

 با	شناســایی	وســایل	و	تجهیزات	انواع	رشته	های	
ورزشــی،	وسایل	و	تجهیزات	ورزش	مورد	عالقه	خود	را	

شناسایی	و	معرفی	می	کند.

 با	شناسایی	انواع	تمرینات	ساده	آمادگی	جسمانی	
و	انجام	صحیح	و	منظم	آنها	در	موقعیت	های	مختلف،	
سطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	)سرعت	عمل	و	عکس	
العمل،	انعطاف	پذیری،	اســتقامت	و	قدرت	عضالنی	و	
ـ	تنفسی(،	متناسب	با	سن	خود	را	نشان	می	دهد. قلبی	

 با	بکارگیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشــی	پایه	قابل	اجرا	در	خانه	
)تنیس	روی	میز،	ژیمناســتیک،	طناب	زنی،	بدمینتون،	
بازی	هــای	بومی	ـ	محلی	و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	

سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 با	بکارگیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشی	پایه	قابل	اجرا	در	فضای	

باز	)والیبال،	بســکتبال	و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	
سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 با	شــرکت	در	انواع	بازی،	ورزش،	بازی	های	بومی-	
محلی	و	تفریحات	ســالم	خانوادگی	و	گروه	دوستان،	
عالقمندی	و	شــادابی	و	نشــاط	حاصل	از	آن	را	نشان	

می	دهد.	

 با	کنترل	هیجانــات	خود	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیح	از	فضا،	تجهیزات	و	وســایل	بــازی	در	بازی	و	
فعالیت	بدنی،	قانونمنــدی	و	احترام	خود	را	به	حقوق	

خود،	دیگران	و	معلم	نشان	می	دهد.
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مفاهیم

 وضعیت	هــای	بدنــی	صحیح	و	عــادات	غلط	و	
عوارض	آن

 آمادگی	جسمانی	و	اجزای	آن
 اهداف	تربیت	بدنی	و	فواید	ورزش
 مواد	غذایی	مورد	نیاز	ورزشکاران
 نکات	ایمنی	در	ورزش	های	مختلف

مهارت ها

ـ	تنفسی  استقامت	قلبی	
 انعطاف	پذیری

 قدرت	و	استقامت	عضالنی
 سرعت	عمل	و	عکس	العمل

 مهارت	هــای	مقدماتی	انواع	ورزش	هــا	)والبیال،	
تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	ومیدانی،	طناب	زنی،	

بدمینتون	و…(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
 قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
 حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنــر

	با	ارتبــاط	مؤثر	با	طبیعت	و	
درک	زیبایی	هــای	آن	به	عنوان	
بخشــی	از	خلقت	پــروردگار	به	
زیبایی	هــای	خالق	خود	پی	برده	
و	با	الهــام	از	آن	آثــار	مختلف	
فرهنگی	و	هنری	را	خلق	می	کند.	
	میراث	فرهنگی	ـ	هنری	محلی	
و	ملی	خود	را	می	شناســد	و	با	
الهام	از	آنها		آثار	هنری	مختلفی	

خلق	می	کند.
	بــا	درک	اهمیــت	میــراث	
طبیعی	و	فرهنگی	ـ	هنری	محلی	
و	ملی	خود	در	حفظ	و	نگهداری	
آن	می	کوشــد	و	پیشنهادهایی	
برای	حفظ	و	نگهداری	از	آن	ارائه	

می	دهد.
	با	شــناخت	ابزار	و	وســایل	
و	 هنری	 مختلــف	 رشــته	های	

اســتفاده	به	جــا	و	درســت	از	
آنهــا	آثار	هنــری	متنوع	خلق	و	
احساس	خود	را	درباره	آنها	بیان	

می	کند.
	با	استفاده	از	قدرت	تخیل	و	
خالقیت	خود	آثار	مختلف	هنری	
خلق	می	کنــد	و	فرایند	آفرینش	

اثر	را	ارزشیابی	می	کند.	
	آثــار	فرهنگی	ـ	هنری	خود	و	
دیگران	را	با	استفاده	از	اصول	و	
معیارهای	زیبایی	شناسی	ارزیابی	
و	نقاط	ضعف	و	قوت	آنها	را	بیان	

می	کند.
	در	فرایند	خلق	آثار	هنری	به	
صورت	فردی	و	گروهی،	پاکیزگی	
را	رعایت	و	با	اســتفاده	از	اصول	
زندگی	 محیط	 زیبایی شناســی،	

خود	را	زیباتر	می	کند.

اهداف هنر
مفاهیم

 عناصر	طبیعــت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	
صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت

 الفبای	تصویر:	نقطه،	انواع	خط،	شکل	
)ســطح،	حجم(،	رنگ	گرم	و	ســرد،	انواع	

بافت	
 ســطوح	طبیعی	و	مصنوعی،	هندسی،	
غیرهندســی،	حجم	هــای	طبیعــی	کــه	

غیرهندسی	هستند
 زیبایی	)نظم،	تناســب،	تعادل،	توازن	و	

تقارن(
 میــراث	فرهنگی	و	هنری	محلی	و	ملی	

)میراث	مادی	و	معنوی(
 نقاشی،	کاردستی،	قصه،	تربیت	شنوایی	

و	نمایش	
 ابزار	و	وســایل	هر	یک	از	رشــته	های	

هنری

مهارت ها

حســی)حواس	 مهارت	های	 توســعه	  
پنج	گانه(

 توسعه	مهارت	های	گفتاری
 توسعه	مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	

مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری
 توسعه	قابلیت	های	تفکر

 بیان	افکار	و	احساســات	در	قالب	های	
مختلف	هنری

 توسعه	مهارت	ها	ی	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	بــه	زیبایی	ها	و	پــرورش	حس	
زیبایی	شناسی

 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
 توجــه	به	توانایی	های	خود	و	کســب	

اعتماد	به	نفس
 توجه	بــه	حفظ	آثار	هنــری	و	میراث	

فرهنگی
گروهــی	 فعالیت	هــای	 بــه	 عالقــه	  

)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران
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مطالعات اجتماعی

 اصول	برقراری	ارتباط	مؤثر	با	دیگران	و	
تعامل	مناسب	در	گروه	را	می	داند	و	برخی	
تکالیف	و	مسئولیت	ها	را	نسبت	به	خود	و	

دیگران	بیان	و	رعایت	می	کند.

 نقــش	و	وظایــف	برخــی	گروه	ها	و	
مؤسســات	اجتماعی	مانند	شوراها،	هالل	
احمر	و	ســازمان	انتقال	خون	و	ویژگی	ها	
و	ارکان	نهــاد	حکومت	در	ایــران	را	بیان	

می	کند.

 علل	رویدادهای	مهم	تاریخ	اسالم	را	از	
بعثت	پیامبر)ع(	تا	قیام	عاشــورا	توضیح	و	
معنا	و	مفهوم	تاریخ	هجری	شمســی	را	با	

محاسبه	نشان	می	دهد.

 رویدادهای	مهم	سیاســی	و	به	قدرت	
رسیدن	حکومت	ها	را	در	ایران	پس	از	ورود	

اسالم	تا	پایان	دوره	تیموریان	بیان	می	کند	
و	ترتیــب	و	توالی	وقلمرو	آنها	را	روی	خط	

زمان	و	نقشه	نشان	می	دهد.

 ویژگی	هــا	و	اهمیــت	برخــی	منابع	
ایران،	جمعیت	و	منابع	آب	را	می	شناســد	
و	راهکارهایی	بــرای	حفاظت	از	منابع	آب	

ارائه	می	دهد.

 ویژگی	هــای	انــواع	راه	ها	و	وســایل	
حمل	ونقل	را	با	یکدیگر	مقایســه	و	نقش	
آنها	را	در	بازرگانی	و	فعالیت	های	اقتصادی	

بیان	می	کند.

 ویژگی	هــای	طبیعی	و	انســانی	برخی	
کشورهای	همسایه	ایران	و	تنوع	شیوه	های	
زندگی	در	قاره	آســیا	را	بررسی	و	مقایسه	

می	کند	و	روی	نقشه	نشان	می	دهد.

  اهداف مطالعات اجتماعی
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مفاهیم

 راههای	ارتباط	کالمی	و	غیرکالمی،	حریم	شخصی،	
احساسات	و	هیجانات

 گروههای	اجتماعی	کوچک
 جمعیت	ایران

 مؤسسات	امدادرسان
 منابع	طبیعی	کشور

 وســایل	حمل	و	نقــل	و	نقش	راه هــا		در	تأمین	
نیازهای	اقتصادی	کشور
 کشورهای	همسایه

 تاریخ	هجری	و	شمسی،	خط	زمان
 حرکت	های	زمین	و	مدارهای	آن

 تاریخ	اسالم	و	شهرهای	مقدس	مسلمانان
 حکومت	های	قدرتمنــد	ایرانی	بعد	از	حمله	مغول	

به	ایران

مهارت ها

 برقراری	ارتباط	مؤثر	با	دیگران،	حفظ	حریم	شخصی
 کنترل	و	مدیریت	هیجانات

 همدلی	و	همیاری	با	دیگران،	عضویت	در	گروه
 ترسیم	خطوط	فرضی	روی	کره	زمین،	قبله	یابی

 شناخت	تاریخ	اسالم	و	پیشینه	مسلمانان
 محاسبه	تاریخ	شمسی	وهجری،	نشان	دادن	وقایع	

تاریخی	برروی	خط	زمان
 نشان	دادن	کشورهای	همسایه	روی	نقشه

 شناخت	حکومت	های	قدرتمند	ایرانی
 خوب	گوش	کردن	و	صحبت	کردن

ارزش ها و گرایش ها

 درک	وجود	خــدا،	نیازها،	توانمندی	ها،	ظرفیت	و	
ابعاد	هویت	متعالی	خویش

 حفظ	حریم	شخصی	و	اهمیت	دادن	به	احساسات	
دیگران

 حفــظ	تعالی	محیط	زیســت،	میــراث	فرهنگی	و	
سرمایه	طبیعی

 درک	سیاست	های	جمعیتی

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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آموزش قرآن

	به	شــنیدن	تالوت	زیبای	آیات	درســی	عالقمند	است	و	برخی	از	سوره	ها	و	
آیات	کتاب	درسی	را	به	صورت	نسبی	زیبا	و	آهنگین	می	خواند.

	به	شــنیدن	داستان	های	قرآنی	و	آیات	آن	عالقمند	است	و	برخی	از	آنها	را	
بازگو	می	کند.

	بــا	تفکر	و	تدبر	در	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی،	مصادیقی	از	آن	را	در	زندگی	
خود	بیان	می	کند.

	ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	ســوره	ها	و	برخی	آیات	کتاب	درسی،	به	
یادگیری	معنای	برخی	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	عالقه	نشان	می	دهد.

	ضمن	روان	خوانی	پیام	های	قرآنی،	آیات	و	سوره	های	کتاب	درسی؛	برخی	از	
آنها	را	به	صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

	ضمــن	رعایت	قواعد	روخوانی	و	روان	خوانــی	در	هنگام	خواندن	عبارات	و	
آیات	کتاب	درســی،	آنها	را	به	صــورت	روان	و	بخش	هایی	از	قرآن	کامل	را	به	

صورت	شمرده	می	خواند.

ـ	یادگیری	قرآن	با	عالقه	شرکت	می	کند	و	به	خواندن	 	در	فعالیت	های	یاددهی	
روزانه	آیات	قرآن	کریم	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	آیات	و	پیام	ها	ی	قرآنی	
	داستان	های	ساده	قرآنی	

	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	مصحف	شریف	)قرآن	کامل(

مهارت ها

	روان	خوانی	و	حفظ	اجمالی	برخی	آیات	منتخب	و	شــمرده	خوانی	عبارات	
کتاب	درسی	و	قرآن	کامل	

	فهمیدن	معنای	برخی	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	به	کمک	مشــاهده	تصاویر	و	بیان	مصادیق	

و	یافته	ها	به	زبان	ساده	و	حفظ	آنها

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم	
	رعایت	برخی	آداب	خواندن	قرآن	کریم	

	انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	به	کارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی	
	عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات	منتخب

نقشه محتوایی آموزش قرآن

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

92

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  آموزش قرآن



هدیه های آسمان

 بــه	مفهوم	اصــل	توحید	و	
نمونه	هایــی	از	صفــات	خدا	در	
ارتباط	بــا	اصل	توحید	اشــاره	
می	کنــد	و	در	قالب	متنی	کوتاه	

خدا	را	ستایش	می	کند.

 ضمن	معرفــی	اصل	نبوت،	
بــه	نمونه	هایــی	از	ویژگی	ها	و	
نیز	 و	 پیامبــران	 مأموریت	های	
زندگی	و	رفتارشان	اشاره	می	کند.	

 با	تفکــر	در	پیام	های	قرآنی	
دروس،	دربــاره	مفهــوم	آنهــا	

توضیح	می	دهد.

 ضمن	معرفی	اصل	امامت	و	
بیان	اســامی	ائمه)ع(	به	ترتیب،	
بــه	نمونه	هایــی	از	ویژگی	ها	و	
رفتــار	ائمه)ع(	و	نیــز	وظایف	ما	

نسبت	به	ایشان	اشاره	می	کند.	

 مفهــوم	تولی	و	تبــری	را	با	
توجه	به	نمونه	های	آن	توصیف	
و	بــه	وظایف	خود	در	این	زمینه	

اشاره	می	کند.

 ضمــن	اشــاره	به	حماســه	
حضرت	قاســم)ع(	و	ویژگی	های	
امام	حســین)ع(	 قیام	 آن،	دلیل	
و	نقــش	آن	را	در	دفاع	از	دین	

توصیف	می	کند.

 ضمن	بیــان	اهمیت	امر	به	
معروف	و	نهی	از	منکر،	مصادیق	
و	شــیوه	های	ســاده	آن	را	بیان	

می	کند.

 نمونه	هایــی	از	وظایــف	ما	
نســبت	به	امام	زمــان	و	نحوه	
بهره	مندی	از	دعا	و	توجه	ایشان	

را	بیان	می	کند.

 نائبان	امام	زمان	در	دوران	
غیبــت	)ولی	فقیــه	و	مراجع	
تقلید(	را	معرفی	و	به	وظایف	ما	
نسبت	به	ایشان	اشاره	می	کند.

از	 نمونه	هایی	 ضمن	معرفی	  
آداب	معاشرت	اسالمی	و	عوامل	
و	شــیوه	های	حفظ	ســالمتی	و	
فوائد	آنها،	نحــوه	عمل	به	آنها	
مختلــف	 موقعیت	هــای	 در	 را	

تشخیص	می	دهد.

 ضمــن	معرفــی	عوامــل	و	
راه	هــای	مؤثــر	در	رســیدن	به	
موفقیت،	نحوه	عمل	به	آنها	را	در	
موقعیت	های	مختلف	تشخیص	

می	دهد.

 ضمن	معرفی	آداب	علم	جویی	
و	دانش	آمــوزی،	نحوه	عمل	به	
را	در	موقعیت	های	مختلف	 آنها	

تشخیص	می	دهد.

 احکام	نماز	و	روزه	مســافر	را	
بیان	و	در	موقعیت	های	مختلف	

تشخیص	می	دهد.

 با	توجــه	به	مفهــوم	اصل	
معاد،	رابطه	زندگی	دنیا	و	آخرت	
و	تأثیر	اعتقاد	به	معاد	در	زندگی	

را	توصیف	می	کند.

 ضمــن	معرفــی	حضــرت	
و	 شــاهچراغ	 معصومــه)س(،	
آداب	 حســنی)ع(،	 عبدالعظیــم	
زیــارت	و	فوائــد	آن	را	توصیف	

می	کند.

 ضمن	توصیف	مقام	شــهید	
دفاع	 بزرگداشت	 و	 و	شــهادت	
مقــدس،	به	درس	هایــی	که	از	
شهدا	می	گیریم	اشاره	می	کند.

اهداف هدیه های آسمان
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مفاهیم

 یگانگی	خدا	و	اصل	توحید
 ویژگی	های	پیامبران	و	اصل	نبوت
 ویژگی	های	ائمه)ع(	و	اصل	امامت
 ارتباط	دنیا	و	آخرت	و	اصل	معاد

 تولی	و	تبری
 قیــام	امام	حســین)ع(	و	حماســه	آفرینی	حضرت	

قاسم)ع(
 امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر

 دوران	غیبت	و	ارتباط	با	امام	زمان)عج(
 مرجع	تقلید

 نماز	و	روزه	مسافر
 آداب	زیارت

 آداب	معاشرت
 آداب	سالمتی	و	تندرستی

آداب	علم	جویــی	و	دانش	آمــوزی،	روش	هــای	  
موفقیت

 مقام	شهید	و	دفاع	مقدس
 زندگی	حضرت	معصومــه)س(،	حضرت	عبدالعظیم	

حسنی	و	حضرت	شاهچراغ)ع(

مهارت ها

 تکیه	و	توکل	بر	خدا
 اســتدالل	منطقــی،	تفکر	در	آیات	کوتــاه	قرآن	و	

زندگی	پیشوایان	دینی)ع(	و	الگوپذیری	از	ایشان
 مشاهده	و	تقلید	کیفیت	احکام

 گفت	وگو	درباره	مفاهیم	و	توصیف	آنها
 مقایسه	مفاهیم

 معاشرت	مسئوالنه	با	دیگران
 امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر

 کتاب	خوانی
 مراقبه	از	خود	)نظارت	و	مراقبت	از	اعمال(

 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن

ارزش ها و گرایش ها

 ایمان	و	توکل	به	خدا
	عالقــه	و	احترام	نســبت	به	پیشــوایان	و	بزرگان	

دینی)علیهم	السالم(	و	الگوگیری	از	ایشان
	ایمان	به	معاد	و	مراقبت	نسبت	به	اعمال	در	زندگی

	محبت	دوستان	خدا	و	نفرت	از	دشمنان	خدا
	احساس	مسئولیت	نسبت	به	دیگران	و	اطرافیان

	انس	با	امام	زمان)عج(
	انتخاب	آگاهانه	مرجع	تقلید

	اشتیاق	نسبت	به	انجام	واجبات	و	ترک	محرمات
 تمایل	به	رعایت	آداب	معاشــرت،	آداب	تندرستی،	

آداب	علم	جویی	و	دانش	آموزی
	انس	با	شهدای	نوجوان
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فارسی و نگارش

 از	طریق	خواندن	متن	های	ساده	نظم	و	نثر،	درباره	
مســائل	اعتقادی،	ملــی،	علمی،	اجتماعــی	و	هنری	

می	اندیشد.	

 از	طریق	رعایت	انسجام	در	گفتن	و	نوشتن	استدالل	
منطقی	را	به	کار	می	برد.

 با	دیگران	به	درســتی	ارتباط	شــنیداری	و	گفتاری	
برقرار	می	كند.

 تضادها،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه	ها	و	
جمالت	را	تشخیص	می	دهد.		

 نوشــته	ها	را	بررسی	و	تحلیل	می	کند	و	پدیده	های	
دیداری	و	شنیداری	را	تمیز	و	تشخیص	می	دهد.

 با	شنونده	ارتباط	احساسی	)عاطفی(	برقرار	می	كند	
و	در	رســاندن	پیام	انســجام	و	هماهنگــی	را	رعایت	

می	كند.	

 متن	های	ساده	را	با	صدای	بلند	و	یا	صامت	می	كند	
و	ارتباط	معنایی	بندها	را	دریافت	می	كند.	

 متن	ها	را	با	لحن	و	آهنگ	مناسب	روخوانی	می	كند	
و	کارافزارهای	مناسب	)مكث،	تكیه،	درنگ،	گسست	و	
كشــش	آوایی،	فراز	و	فرود،	لحن	و	آهنگ(	آنها	را	بكار	

می	گیرد.	

 به	کاربرد	صحیح	زبان	فارســی	نگرش	مثبت	پیدا	
می	کند.

 از	اشــعار	و	جمله	های	زیبا	لذت	برده	و	به	کتاب	و	
کتابخوانی	عالقه	پیدا	می	کند.

 مهارت	های	خوب	گوش	دادن،	خوب	سخن	گفتن،	
درست	خوانی	و	درست	نویسی	را	کسب	می	کند.

 بــه	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	باورها	و	ارزش	های	
اعتقادی،	ملی	و	اجتماعی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.

 در	انجــام	پژوهش،	روان	خوانــی،	درک	مطلب	و	
كاربرد	نكات	زبانی	و	ادبی	مهارت	پیدا	می	كند.

 به	اســتفاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	در	گفتار	و	
نوشتار	عالقمند	می	شود.

 به	آموزه	های	دینی	و	ارزشــی	در	بكارگیری	زبان	و	
رفتارهای	فردی	و	اجتماعی	پایبند	است.
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مفاهیم

 كلمه	های	مفرد	و	جمع،		هم	خانواده
 چندمعنایی،	مترادف	و	متضاد،	منادا	و	ندا
 نهاد	و	گزاره،	تركیب	های	وصفی	و	اضافی	

 آرایه	های	كنایه	و	مبالغه
 قالب	های	شعر	فارسی	و	ویژگی	های	آن

 تفاوت	رباعی	و	دوبیتی
 خداشناسی،		دانایی	و	هوشیاری
 مشاهیر	و	مفاخر	و	نام	آوران

 همدلی
 وطن	پرستی

 مخاطبان	فرهنگی	و	جلوه	های	آداب	و	رسوم	بومی
 قهرمانــان	ملی،	شــهدا	و	جایگاه	آنــان	در	حفظ	

ارزش	های	انقالب	اسالمی
 علم	اندوزی	و	یادگیری
 دوست	و	دوستیابی

 مشورت،	عالقه		به	ائمه

مهارت ها

 ارتباط	شنیداری	و	گفتاری	مناسب	با	مخاطب	
 تشخیص	عناصر	داستان	و	گفت	وگو	درباره	آن

 خوانــدن	متون	مختلف	از	نظم	و	نثر	و	بررســی	و	
تحلیل	آن

 توجه	به	لحن	و	آهنگ	مناسب	روخوانی
 حفظ	شعر

 امالی	صحیح	كلمات
 درست	نویسی	و	زیبانویسی

 به	كارگیری	نكته	های	زبانی	و	ادبی	در	نوشته	ها	
 اســتفاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	در	تبدیل	شعر	

به	نثر	ساده
 شرح	حال	نویسی

 روزنامه	نگاری
 گزارش	نویسی
 خاطره	نویسی
 داستان	نویسی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	خالق	هســتی	به		عنــوان	آفریدگار	جهان	
هستی	و	سپاسگزاری	از	او

 ارزشــمندی	مفاخر	و	مشــاهیر	و	احترام	به	آنها	و	
سرمشق		قراردادن	زندگی	ایشان.

 ارزشــمندی	هویت	ملی،	زبان	مادری	و	عالقمند	به	
حفظ	آداب	و	رسوم	و	فرهنگ	بومی	

 احترام	و	تعلق	خاطر	به	ایثار	و	رزمندگان	و	شهدا	و	
جایگاه	آنان	در	حفظ	ارزش	های	انقالب	

 عالقمندی		به	ادبیات	فارسی،	داستان	های	حماسی،	
شعرخوانی	و	كتابخوانی

نقشه محتوایی فارسی و نگارش 1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

96

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  فارسی و نگارش



علوم تجربی

 در	مواجهــه	با	پدیده	های	زندگی،	با	
مشاهده	دقیق	به	طرح	مسئله	پرداخته،	
پیشــنهادهایی	برای	حل	آنها	ارائه	و	به	

آزمایش	می	پردازد.

 اطالعاتــی	کــه	دربــاره	تولید	یک	
محصول	ارائه	می	دهــد	حاکی	از	توان	
او	در	بررسی	فرایند	تولید	یک	محصول	
اســت	و	راه	حل	هایــی	را	برای	کاهش	
میزان	مصرف	انرژی،	بازیافت	و	استفاده	
بهینه	ارائه	می کند	که	بــا	فرایند	تولید	

محصول	مرتبط	است.

 تعــدادی	از	مواد	و	وســایل	به	کار	
رفته	در	فرایند	کاغذ	ســازی	را	نام	برده،	
دو	مورد	را	در	فرایند	مورد	بررســی	قرار	
می	دهد	و	اثرات	زیست	محیطی	آنها	را	

گزارش	می	کند.

 ضمن	آشنایی	با	ویژگی	های	فلزها	و	
اســیدها،	تأثیر	اسیدها	بر	برخی	مواد	و	

گیاهان	را	گزارش	می	کند.	

 برخــی	از	ویژگی	هــای	الیه	هــای	
زمین	را	از	روی	مــدل	توضیح	می	دهد	
و	براســــاس	مــــدل	ســاخته		شده،	
تفاوت	هـای	الیه	ها	و	اهمیت	هرالیه	را	

بیان	می	کند.

 اثرات	هریــک	از	پدیده	های	طبیعی	
مانند	زمین	لرزه	و	آتشفشان	را	در	زندگی	
خــود	بیان	می	کند،	چگونه	زیســتن	در	
کنار	پدیده	های	طبیعی	فوق	)شــناخت	
مکان	های	امن	و	ناامن،	مراقبت	از	خود،	
کمک	به	هم	نوع	و	...(	را	شرح	می	دهد	

و	بطور	نمایشی	اجرا	می	کند.

 در	مثال	های	ساده،	نیروهای	وارد	بر	
یک	جســم	را	شناسایی	کرده	و	اثر	آن	را	
بر	حرکت	جسم	بیان	می	کند	و	اثر	دو	یا	
چند	نیرو	را	بر	یک	جســم	تعیین	و	یک	

جسم	متعادل	را	طراحی	می	کند.

نیروهـــای	 مثـــال،	 چنـــد	 در	  
غیـرتماســـی	)الکتریکی،	مغناطیسی	و	
گرانشی(	و	تماسی	)اصطکاک	و	مقاومت	
هوا(	را	شناســایی	کرده	و	تأثیر	آن	را	بر	
حرکت	بیان	می	کند.	در	مثال	هایی	مانند	
هواپیما	که	بیش	از	یک	نیرو	بر	جســم	
وارد	می	شــود،	نیروها	را	شناسایی	کرده	
و	تأثیــر	آنها	را	بر	حرکت	بیان	می کند	و	
بر	اساس	مفاهیم	نیرو	و	حرکت،	وسایل	

ساده	ای	را	طراحی	کرده	و	می	سازد.

برای	متحرک	ســازی	کاردستی	های	  
فاقد	حرکت،	وسایل	و	ابزارهایی	طراحی	
می	کند	و	می	ســازد	و	با	استفاده	از	آنها	

کادرستی	متحرک	می	سازد.

 تبدیــل	انرژی	را	در	وســایل	متنوع	
شناســایی	می	کند،	تبدیــل	انرژی	را	در	
وسایلی	که	بیش	از	یک	نوع	تبدیل	انرژی	
در	آنها	انجام	می	شود،	بیان	می	کند.	یک	
برنامه	غذایی	ســاده	روزانه	بر	اســاس	

انرژی	طراحی	و	آن	را	نقد	می	کند.

 در	برخــورد	بــا	مســائل	زندگــی،	
پرســش	هایی	را	مطرح	و	با	کاوشگری	

پاسخ	آنها	را	می	یابد.
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مفاهیم

 کاوشگری	علمی
 مــواد	طبیعی	و	مصنوعــی،	فرایند	

تولید	و	بازیافت	مواد	
 برخی	ویژگی	های	فلزها،	اســیدها،	

برهم	کنش	مواد	با	یکدیگر
 زمین	لرزه،	الیه	هــای	درونی	زمین	
از	نظــر	ترکیــب	شــیمیایی	و	حالت	
مواد،	آتش	فشــان،	اثرات	زمین	لرزه	و	

آتش	فشان	در	زندگی	
 اثــرات	نیــرو،	شناســایی	نیرو	در	
مثال	های	ســاده	و	اثــر	آن	بر	حرکت،	
نیــروی	خالص،	نیروهای	غیرتماســی	
)گرانشــی،	الکتریکی،	مغناطیســی(	و	
تماسی	)اصطکاک،	مقاومت	هوا	و	...(،	
اندازه	گیری	وزن	با	نیروســنج،	اثر	چند	

نیرو	بر	یک	جسم	
 بررســی	امکان	حرکــت	روی	خط	
راست	با	بیشترین	مسافت	پیموده	شده		
ممکن	در	یک	کاردستی	دانش	آموزی

 شــکل	ها	و	تبدیل	انرژی	در	وسایل	
وابســتگی	 ذخیره	ای،	 انــرژی	 روزمره،	

انرژی	ذخیره	ای	جســم	بــه	ارتفاع	آن،	
انرژی	ذخیره	ای	در	فنر	و	وابســتگی	آن	
به	میزان	فشــرده	یا	کشیده	شدن	آن،	

اندازه گیری	انرژی
 کار	بــا	میکروســکوپ،	یاخته	های	

گوناگون
 فتوســنتز	و	تولید	نشاســته،	انواع	

مواد	تولید	شده	در	غذاسازی	
ارتباط	 شبکه	غذایی،	قارچ	ها،	تنوع	  
بین	جانــداران،	اهمیت	و	تأثیر	گیاهان	
در	تولید	غذا	و	نقش	زیســت	محیطی	

آنها
 بیماری	های	واگیر	و	غیرواگیر	و	برخی	
عوامل	مؤثر	در	بروز	آنها،	سدهای	دفاعی	
بدن،	ناقل	بیماری،	واکســن،	رفتارهای	

سالم	در	جلوگیری	از	بیماری
 وســایل	ارتباطی	مورد	استفاده	در	

زندگی	روزمره	

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیــری	و	بکارگیــری	اعــداد،	
جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها،	برقراری	
ارتباط	و	رســم	نمودار،	توضیح	دادن	و	

استنباط،	تفسیر
 نتیجه		گیری

 تعیین	متغیرها
 طراحی	و	انجام	تحقیق

 ارزیابی
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 کارگروهی
 کاوشگری

ارزش ها و گرایش ها

 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمنــدی	بــه	علم	و	فنــاوری	و	
و	 ارزشــمند	دانستن	حیات	 مخلوقات؛	

جانداران	
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری	و	

اعتقاد	به	کار	گروهی
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ریاضی

	با	درک	درســت	اعداد	حســابی	تا	12رقمی،	اعداد	
کسری،	اعداد	اعشاری	تا	چهار	رقم	اعشار،	از	این	اعداد	
به	درستی	در	ریاضی	و	زندگی	روزمره	استفاده	می	کند	
و	مقایســه،	جمع،	تفریق،	ضرب	و	تقسیم	این	اعداد	را	
ضمن	حفظ	ترتیب	عملیات،	به	صورت	تقریبی	و	دقیق	

انجام	می	دهد.

	در	موقعیت	های	واقعی	از	اعداد	صحیح	اســتفاده	
می	کند	و	مقایســه	بین	این	اعداد	و	همچنین	ســایر	

اعداد	را	به	درستی	انجام	می	دهد.

	بــا	درک	مفهــوم	بخش	پذیری	و	دالیل	درســتی	
قاعده	های	بخش	پذیــری	اعداد	بر	2،	3،	5،	6،	9	و	10،	
مشــخص	می	کند	که	آیا	عددی	بــر	2،	3،	5،6،	9	و	10 

بخش	پذیر	است	یا	نه.

	تقارن	محــوری	و	مرکزی	یک	شــکل	را	روی	صفحه	
شطرنجی	انجام	می	دهد،	یک	شکل	را	90	درجه،	180	درجه	
و	270	درجه	حول	یک	نقطه	و	بر	روی	صفحه	شــطرنجی	

دوران	می	دهد	و	شکل	حاصل	را	تعیین	می	کند،	مختصات	
یک	نقطه	را	روی	ربع	اول	محور	مختصات	تعیین	می	کند	
و	بر	ربع	اول	محور	مختصات،	قرینه	شــکل	را	با	توجه	به	

محور	تقارن	داده	شده،	تعیین	می	کند.

	کمیت	های	مختلف	یک	شــیء	شامل	جرم،	طول،	
محیط،	مســاحت	و	حجم	را	به	کمک	واحد	مناســب	
اندازه	گیری	می	کند	و	بر	اســاس	مقدارهای	داده	شده	
برای	این	کمیت	ها،	مصداق	های	واقعی	ارائه	می	دهد،	
نسبت	به	هر	یک	از	این	کمیت	ها	معیارهای	اندازه	گیری	
شخصی	دارد	و	از	این	معیارها	برای	اندازه	گیری	تقریبی	
اشیا	اســتفاده	می	کند،	محیط	و	مســاحت	تقریبی	و	
دقیق	شــکل	های	مســتطیل،	متوازی	االضالع،	مثلث،	
مربع،	ذوزنقه،	دایره	و	شــکل	های	ترکیبی	شــامل	این	
اشــکال	را	محاســبه	می	کند.	فاصله	بیــن	دو	نقطه	و	
فاصله	یک	نقطه	از	یک	خط	را	تعیین	می	کند،	به	کمک	
مفهوم	نیمساز،	زاویه	های	متقابل	به	رأس،	متمم	و	مکمل	
و	مجموع	زاویه	های	داخلی	مثلــث	و	چهارضلعی	ها،	

اندازه	زاویه	های	خواسته	شده	را	تعیین	می	کند.	

	یک	عدد	را	به	سه	صورت	کسری،	اعشاری	و	درصد	
نمایش	می	دهد	و	ارتباطات	بین	این	سه	نوع	نمایش	را	
درک	و	بیان	می	کند،	از	مفاهیم	نسبت،	تناسب	و	درصد	
در	مســائل	و	موقعیت	های	مرتبط	استفاده	می	کند	و	
بر	اســاس	این	مفاهیم،	محاسبات	مالی	را	به	سهولت	
انجــام	می	دهد،	نمودار	خط	شکســته	و	دایره	ای	را	بر	
اســاس	داده	های	ارائه	شده	ترسیم	می	کند	و	اطالعات	
مورد	نیاز	را	از	روی	نمودارهای	ستونی،	تصویری،	خط	
شکسته	و	دایره	ای	به	دست	می	آورد	و	بیان	می	کند.

	بــرای	الگوهای	خطی	)الگوهایی	که	مقدار	اختالف	
هر	جمله	آن	نســبت	به	جمله	قبلــی	اش،	یک	مقدار	
ثابتی	اســت(،	رابطه	بین	شــماره	جمله	الگو	و	مقدار	
آن	جمله	را	به	صورت	کالمی	و	شــبه	نمادی	)به	کمک	
اشکال	هندسی(	بیان	می	کند	و	بر	اساس	رابطه	کالمی	
داده	شــده،	الگوی	مناســب	تولید	و	ارائــه	و	مضارب	

طبیعی	اعداد	را	تعیین		می	کند.	

	از	مفاهیم	این	پایه	تحصیلی،	در	مســائل	ریاضی	
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ادامه

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

99

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  ریاضی



و	موقعیت	های	زندگی	روزمره	استفاده	می	کند،	
در	خصوص	آنها	به	درســتی	استدالل	می	کند	و	
استدالل	های	دیگران	را	مورد	نقد	و	ارزیابی	قرار	
می	دهد،	در	خصــوص	ایده	های	ریاضی	خود	با	
دیگران	گفتگو	می	کند	و	ایده	های	ریاضی	دیگران	
را	مورد	نقد	و	بررســی	قــرار	می	دهد،	مفاهیم	
ریاضی	را	با	نمایش	هــای	مختلف	ارائه	می	کند	
و	پیوندهــا	و	اتصاالت	موجود	بین	این	مفاهیم	
ریاضــی	و	کارکردهای	این	مفاهیــم	در	زندگی	
روزمره	و	علوم	دیگر	را	کشف	و	بیان	می	کند.

	از	یادگیــری	و	کار	کردن	بــا	مفاهیم	ریاضی	
لذت	می	برد،	نســبت	بــه	توانایی	های	خود	در	
درک	ریاضــی	و	اســتفاده	از	آن	نگرش	مثبتی	
دارد	و	علم	ریاضی	را	بــه	عنوان	علمی	مفید	در	
زندگــی	روزمره	می	داند	و	برای	این	مفید	بودن،	

مصداق	ها	و	شواهد	عینی	ارائه	می	کند.

مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال
 الگو	و	رابطه

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

ارزش ها و گرایش ها

 جســتجوگری	و	تعامــل	بــا	
محیط	پیرامونی

 تقویت	کار	گروهی
 درک	ریاضــی	به	عنوان	علمی	

لذت	بخش	برای	کارکردن
 خودباوری	در	خصوص	توانایی	

یادگیری	ریاضیات
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1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

100

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  ریاضی



تربیت بدنی

 با	بررســی	انواع	فعالیت	جســمانی،	نقش	آنها	را	
در	ســالمت	)پیشــگیری	از	بیماری	ها	و	کنترل	وزن(	

شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 با	شناسایی	اصول	تغذیه	ای	و	بهداشتی	در	هنگام	
فعالیت	بدنی	و	ورزش،	آنهــا	را	در	فعالیت	های	بدنی	

خود	بکار		می	گیرد	و	نتایج	آن	را	گزارش	می	کند.

 با	بررســی	عوامل	ایجادکننده	آســیب	در	ورزش	و	
فعالیت	بدنی،	روش	های	صحیح	پیشگیری	و	مواجهه	

با	آنها	را	شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 با	مطالعه	و	جمع	آوری	اطالعات،	روش	های	مراقبت	
از	وســایل	و	امکانــات	و	اماکن	ورزشــی	را	در	محیط	

زندگی	خود	شناسایی	و	ارائه	می	کند.

 با	تشــخیص	انواع	حــرکات	در	اندام	های	مختلف	
بدن	و	برخی	حــرکات	ممنوعــه	در	ورزش،	از	حرکات	
صحیح	در	فعالیت	های	بدنی	خود	استفاده	می	کند.

 با	درک	اهمیت	آمادگی	جســمانی	و	اجزای	آن	و	
انجام	صحیح	و	منظم	تمرینات	آمادگی	جســمانی	در	
موقعیت	های	مختلف،	سطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	
)سرعت	عمل	و	عکس	العمل،	انعطاف	پذیری،	استقامت	
ـ	تنفســی(	را،	متناسب	با	سن	 و	قدرت	عضالنی	و	قلبی	

خود	نشان	می	دهد.

 با	بکارگیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشــی	پایه	قابل	اجرا	در	خانه	
)بدمینتــون،	طناب	زنی،	بومی	ـ	محلــی،	دو	و	میدانی	
و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	ســالم	مورد	عالقه	خود	

نشان	می	دهد.

 با	بکار	گیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	

خود	را	در	مهارت	های	ورزشی	پایه	قابل	اجرا	در	فضای	
باز	)والیبال،	بســکتبال	و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	

سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 بــا	شــرکت	در	انــواع	بــازی،	ورزش،	بازی	های	
بومی		ـ	محلــی	و	تفریحات	ســالم	خانوادگــی	و	گروه	
دوستان،	عالقمندی	و	شــادابی	و	نشاط	حاصل	از	آن	

را	نشان	می	دهد.	

 با	کنترل	هیجانــات	خود	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیــح	از	فضا،	تجهیزات	و	وســایل	بازی	در	فعالیت	
بدنی،	قانونمنــدی	و	احترام	خود	را	بــه	حقوق	خود،	

دیگران	و	معلم	نشان	می	دهد.
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مفاهیم

 فعالیت	جســمانی	و	ســالمت	)مفهــوم،	انواع	
پیشگیری	از	بیماری	ها	و	کنترل	وزن(

 تغذیه	و	بهداشت	در	ورزش
 آسیب	های	جسمانی	در	ورزش

 روش	های	مراقبت	از	وســایل	و	امکانات	و	اماکن	
ورزشی

 انواع	حرکات	در	اندام	های	مختلف	بدن	و	برخی	از	
حرکات	ممنوعه	در	ورزش

مهارت ها

ـ	تنفسی  استقامت	قلبی	
 انعطاف	پذیری

 قدرت	و	استقامت	عضالنی
 چابکی

 هماهنگی
 تعادل

 مهارت	هــای	مقدماتــی	انواع	ورزش	هــا	)دو	و	
میدانی،	والبیال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناســتیک،	طناب	

زنی،	بدمینتون	و	...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
 قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
 حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنــر

 با	ارتباط	مؤثر	با	طبیعت	و	درک	
زیبایی	های	آن	به	عنوان	بخشــی	
از	خلقت	پــروردگار	به	زیبایی	های	
خالق	خــود	پی		می	برد	و	با	الهام	از	
آن	آثار	مختلــف	فرهنگی	و	هنری	

خلق	می	کند.	

 بــه	اهمیــت	خود	بــه	عنوان	
بخشــی	از	خلقت	پی		می	برد	و	به	
خود	و	دیگران	احترام	می	گذارد.

 با	درک	اهمیت	میراث	طبیعی،	
فرهنگی	و	هنری	محلی	و	ملی	خود	
در	حفظ	و	نگهداری	آن	می	کوشــد	
و	پیشــنهادهایی	بــرای	حفــظ	و	

نگهداری	از	آن	ارائه	می	دهد.	

 میراث	فرهنگی	و	هنری	محلی	
و	ملی	خود	را	می	شناسد	و	با	الهام	
از	آنهــا	آثار	هنــری	مختلفی	خلق	

می	کند.

 با	شــناخت	ابزار	و	وســایل	و	
استفاده	به	جا	و	درست	از	آنها	آثار	
هنری	متنوع	خلق	و	احساس	خود	

را	درباره	آن	بیان	می	کند.	

 با	اســتفاده	از	قــدرت	تخیل	و	
خالقیت	خود	آثــار	مختلف	هنری	
خلق،	فرایند	آفرینش	اثر	را	ارزشیابی	

می	کند.	

 آثار	فرهنگــی	و	هنری	خود	و	
دیگــران	را	با	اســتفاده	از	اصول	و	
و	 تجزیه	 زیبایی	شناسی	 معیارهای	
تحلیل	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	را	

بیان	می	کند.

 در	فراینــد	خلق	آثــار	هنری	به	
صورت	فــردی	و	گروهی،	پاکیزگی	
را	رعایــت	و	با	اســتفاده	از	اصول	
خود	 زندگی	 محیط	 زیبایی	شناسی	

را	زیباتر	می	کند.

اهداف هنر

مفاهیم

 عناصــر	طبیعــت	)خلقــت(:	نور،	
حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت

 الفبــای	تصویر:	نقطــه،	انواع	خط،	
شکل	)سطح،	حجم(،	رنگ	گرم	و	سرد،	

انواع	بافت	
مصنوعــی،	 و	 طبیعــی	 ســطوح	  
هندسی،	غیرهندسی،	حجم	های	طبیعی	

که	غیرهندسی	هستند،	رنگ
 زیبایی	)نظم،	تناسب،	تعادل،	توازن	

و	تقارن(
 میراث	فرهنگــی	و	هنری	محلی	و	

ملی	)میراث	مادی	و	معنوی(
 نقاشــی،	کاردســتی،	قصه،	تربیت	

شنوایی	و	نمایش	
 ابزار	و	وســایل	هریک	از	رشته	های	

هنری

مهارت ها

 توســعه	مهارت	های	حسی)حواس	
پنج	گانه(

 توسعه	مهارت	های	گفتاری
 توســعه	مهارت	هــای	حرکتی	برای	
کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری

 توسعه	قابلیت	های	تفکر
 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	

مختلف	هنری
 توسعه	مهارت	ها	ی	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	بــه	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	
زیبایی شناسی

 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
 توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	

اعتمادبه نفس
 توجه	به	حفــظ	آثار	هنری	و	میراث	

فرهنگی
 عالقــه	بــه	فعالیت	هــای	گروهی	
)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران

نقشه محتوایی هنر
1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

103

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  هنر



مطالعات اجتماعی

 در	موقعیت	های	فرضی	بــرای	انجام	فعالیت	های	
گوناگــون،	تصمیم	گیــری	و	پیامدهــای	تصمیم	ها	را	

بررسی	می	کند.

 برنامــه		روزانه	خود	را	نقد	می	کند	و	با	تجدید	نظر،	
برنامه	ریزی	مناســبی	برای	اوقــات	فراغت	خود	انجام	

می	دهد.

 نقش	و	تأثیرات	دوستی	را	ارزیـــابی	و	مالک	ها	و	
معیارهـــای	عقالنی	و	دینی	را	بـرای	انتخاب	دوست	

بکار	می	گیرد.	

 عوامــل	طبیعی	و	انســانی	مؤثر	در	کشــاورزی	و	
پراکندگی	جغرافیایی	و	تنوع	محصوالت	کشــاورزی	در	

ایران	را	دسته	بندی	می	کند.

 موقعیــت	جغرافیایی	و	ویژگی	های	دریاهای	ایران	
را	می	شناسد	و	رابطه	انسان	و	دریا	را	در	ابعاد	مختلف	
فضا	و	مکان	تشریح	کرده	و	لزوم	حفاظت	از	دریاها	را	

به	عنوان	یک	نعمت	خداوندی	بیان	می	کند.

 ضرورت	هــای	مرز	را	شناســایی	و	دربــاره	برخی	
کشورهای	همسایه	ایران	اطالعاتی	جمع	آوری	می	کند.

 علل	و	عوامل	و	برخی	شیوه	های	استعمارگران	را	در	
نفوذ	به	ایران	بیان	می	کند.

 از	طریق	بررســی	شواهد	و	مدارک،	میراث	فرهنگی	
به	جای	مانده	از	دوره	صفویه	و	علل	شکوفایی	فرهنگ	
و	هنــر	را	در	این	دوره	بررســی	می	کنــد	و	به	حفظ	و	

نمایش	این	آثار	عالقه	نشان	می	دهد.

 علل	و	عوامل	دفاع	مقدس	و	ویژگی	های	حماســه	
آزادســازی	خرمشــهر	را	از	طریق	مراجعه	به	شواهد،	
مدارک	و	منابع،	بررســی	می	کند	و	نسبت	به	قدردانی	
از	شــهدا	و	ایثارگران	و	دفاع	از	تمامیت	ارضی	ایران،	

واکنش	نشان	می	دهد.

  اهداف مطالعات اجتماعی
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مفاهیم

 اهمیت	دوستی،	ویژگی	دوست	خوب،	حد	
و	مرز	دوستی

	بکارگیــری	مهــارت	نــه	گفتــن،	مراحل	
تصمیم	گیری	درست

 عوامل	مؤثر	در	کشاورزی	و	باغداری	ایران
 منابع	مهــم	تأمین	انرژی،	ســوخت	های	

فسیلی	و	انرژی	های	تجدید	پذیر
 خط	زمان

 ویژگی	لباس	مناسب
 اوقات	فراغت
 منابع	دریایی

 حد	و	مرز	کشورهای	همسایه
 رهبران	مبارزه	با	استعمار

 اختراعات	و	پیشرفت	های	علمی	مسلمانان
 جنگ	تحمیلی	و	هشت	سال	دفاع	مقدس	

و	آزادسازی	خرمشهر

مهارت ها

 انتخــاب	دوســت	مناســب	بر	اســاس	
معیارهای	عقالنی

 تصمیم	گیری	درست	و	هدفمند
 مصرف	درست

 ترسیم	نمودار	خط	زمان	و	بکارگیری	آن
 بکارگیری	مناسب	و	جلوگیری	از	هدر	رفتن	

انرژی
 خرید	و	انتخاب	لباس	مناسب

 برنامه	ریزی	اوقات	فراغت
 بررسی	مدارک	و	شواهد	تاریخی

ارزش ها و گرایش ها

 ارزش	گذاری	برای	روابط	دوستانه	
 حفــظ	و	تعالــی	محیط	زیســت،	میراث	

فرهنگی	و	سرمایه	های	طبیعی
ـ	ایرانی  ارزشمندی	سبک	زندگی	اسالمی	

 تقدم	بخشــیدن	منافع	ملی	و	گروهی	بر	
منافع	فردی

 میهن	دوستی	و	دفاع	از	کشور	
	ارج	نهادن	به	رهبران	مبارزه	با	استعمار	در	

ایران
	قدردانی	از	شهدا	و	ایثارگران

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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تفكر و پژوهش

 با	بررسی	دقیق	موضوع،	فرضیه	سازی،	
استفاده	از	دانسته	های	قبلی	و...	مهارت	
استدالل	کردن	خود	را	نشان	می	دهد.

	در	هنگام	مواجهــه	با	موقعیت	های	
تصمیم	گیــری	تــالش	می	کنــد	پس	از	
مشــخص	کــردن	هــدف،	اولویت	ها،	
ارزش	های	واالی	اثرگذار	بر	تصمیم	گیریش	
و	تاثیرات	آنی	و	آتی	تصمیم	گرفته	شده،	
تصمیم	هــای	عقالنی	اتخــاذ	کرده	و	در	
نهایــت	پس	از	انجام	تصمیمات	خود	به	

ارزیابی	دقیق	آنها	روی	می	آورد.	

	در	انجام	کار	پژوهشــی	با	به	کارگیری	
مراحــل	روشــن	کــردن	دقیق	ســؤال	
		پژوهش،	تعیین	منابع	پژوهش،	گردآوری	
اطالعات،	پاسخ	گویی	به	سؤاالت	اصلی	و	
فرعی	پژوهش	و	نوشــتن	دقیق	گزارش	
پژوهش،	مهارت	پژوهش	خود	را	نشان	

می	دهد.

	بــا	درکی	روشــن	از	معنــای	نظام	و	
سیســتم،	وابســتگی	بین	اجزاء،	هدف	
مشــترک	بین	اجزاء	یک	سیستم،	هدف	
واحد	حاکم	بر	همه	اجزای	یک	سیســتم	
و	موقعیــت	خــود	در	درون	یــک	نظام	
خصوصًا	نظــام	آفرینش،	مهــارت	تفکر	

سیستمی	خود	را	نشان	می	دهد.

	در	مواجهــه	با	ســؤاالتی		همچون:	
هدف	از	زندگی	در	دنیا	چیست؟	در	دنیا	
چه	وظایفی	را	باید	انجــام	دهیم؟	و	به	
کجا	خواهیم	رفت؟	پاسخ	های	ساده	ارائه	

می	کند.

	درک	خود	را	از	اینکه	موجودی	دارای	
اراده	و	اختیار	است	و	با	اراده	خود	است	
که	هویت	خویش	)مثبــت	یا	منفی(	را	

می	سازد،	نشان	می	دهد.

را	 اســتعدادهای	خــود	 و	 نیازهــا	 	
می	شناسد	و	از	آنها	برای	شکل	بخشیدن	

به	هویت	خویش	استفاده	می	کند.

	از	طریق	مراتبی	ساده	از	ارتباط	خوب	
بــا	خدا	و	خلــق	)خانــواده	و	اجتماع(،	

هویتی	خوب	برای	خود	می	سازد.	

	درکــی	ســاده	و	اجمالــی	از	نهایت	
خواســته	های	خود	و	طریق	برآوردن	آنها	

را	نشان	می	دهد.

	درکــی	اجمالــی	و	ســاده	از	معنای	
خوشــبختی	و	مصداق	آن	کــه	)حیات	
طیبه(	بدست	می	آورد	را	نشان	می	دهد.

	تــالش	می	کند	در	مواجهــه	با	همه	
مسائل،	موضوعات	و	موقعیت	ها،	نیروی	
تفکر	خود،	خصوصًا	تفکر	سنجشگرانه	را	

بکار	گیرد.	

	در	مواجهــه	با	نظرات	مختلف	تالش	
می	کند،	از	تســلیم	شــدن	پرهیز	کرده	و	

برخورد	منطقی	با	آنها	داشته	باشد.

	در	هنــگام	گفت	وگو	با	دیگران	تالش	
می	کند	از	زبان	صحیح	و	واضح	استفاده	
کند،	صدایش	را	بلند	نکند،	آرام	و	محکم	
سخن	بگوید،	هیجاناتی	همچون	خشم	و	
نفرت	را	کنترل	کند	و	نوبت	ســخن	گفتن	

را	رعایت	کند.	

	ضمن	بررســی	دقیق	هر	ســؤال	در	
هنگام	مواجهه،	تــالش	می	کند	خود	نیز	
ســؤاالتی	ارزشــمند	طرح	کند	که	ارزش	

پژوهش	کردن	را	داشته	باشند.	

	تالش	می	کند	از	عجله	کردن	در	هنگام	
تفکر	ورزیدن	و	نتیجه	گیری	از	تفکر،	پرهیز	

کند.	

	در	مواجهــه	با	نظر	دیگــران	انصاف	
ورزیده	و	با	پرهیز	از	برخورد	شــخصی	و	
دیگران	 اندیشــه	های	 با	 منفعت	جویانه	
از	معیارهای	عقالنی	برای	ســنجش	آنها	

استفاده	می	کند.	

  اهداف تفكر و پژوهش
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مفاهیم

 شناخت	اشیاء	و	رابطه	بین	آنها
 استدالل،	فرضیه،	استنباط،	گفت	وگو،	اطالعات

 تصمیم،	هدف،	اولویت،	پیامــد،	ارزش	های	واال،	
سنجش

 پژوهش،	سؤال	اصلی	و	فرعی،	گردآوری	اطالعات،	
منبع	پژوهشی،	گزارش	پژوهشی

مهارت ها

 مهارت	طبقه	بندی:	تشخیص	شباهت	ها،	تفاوت	ها	
و	رابطه	ها	بین	پدیده	های	مختلف

 مهارت	اســتدالل	و	نتیجه	گیری:	بررسی	دقیق	هر	
موضوع/	فرضیه	ســازی	/	استفاده	از	دانسته	های	قبلی	
برای	پاســخگویی	به	پرسشها/	اســتدالل	و	استنباط	

كردن	و	نتیجه	گیری	از	آنها
 مهــارت	تصمیم	گیری:	مشــخص	كــردن	هدف/	
مشــخص	كردن	اولویت	ها/	مشخص	كردن	تاثیراث	
مثبت	و	منفی	هر	تصمیم	بر	خود	و	دیگران/	مشخص	
كردن	ارزش	های	واالی	موثر	بر	تصمیمات/	ارزشــیابی	

تصمیمات

 مهــارت	پژوهش:	طرح	ســؤال	های	پژوهشــی/	
روشن	کردن	پرسش	های	اصلی	و	فرعی/	تعیین	منابع	
پژوهش/	برنامه	ریزی	برای	اجرای	یک	پروژه	پژوهشی/	
گردآوری	اطالعات	)مشاهده	از	طریق	حواس	پنجگانه	
خصوصًا	مشــاهده،		نظرســنجی	از	طریــق	مصاحبه	
و	پرسشــنامه	های	كتبی،		مراجعه	بــه	منابع	چاپی	و	

الكترونیكی(/	گزارش	پژوهش
 مهارت	تفكر	سیســتمی:	درک	مفهوم	وابســتگی	
اجزای	سیســتم	با	هــم/	درک	هدف	مشــترك	یک	
سیســتم/	درک	همكاری	اجــزاء	سیســتم	/	تحلیل	

موقعیت	خود	در	درون	یک	سیستم
 تحلیــل	موقعیت	و	آگاهی	از	جایگاه	خود	در	نظام	

آفرینش
 مهارت	خودشناسی:	پاسخ	گفتن	به	پرسِش	هدِف	به	
این	دنیا	آمدن،	وظایفمان	در	دنیا	و	سرانجام	کار/	درک	
اراده	خود	و	ســازنده	هویت/	درک	نیازها،	ظرفیت	ها	
و	استعدادها،	رابطه	با	انســان	ها،	رابطه	با	خداوند	و	
.../	تشخیص	حّد	نهایی	آرزوها	و	خواسته	های	خود/	
تشخیص	تاثیرگذاری	هویت	در	شکل	گیری	اندیشه	و	

عمل	انسانی/	تشخیص	موقعیت	هویت	خود	
 مهارت	ارزش	شناسی:	تشــخیص	معنا	و	مصادیق	
ارزش	واقعــی،	معیارهــای	این	ارزش	گــذاری	و	فهم	

اجمالی	رابطــه	ارزش	ها	با	معیارهــای	ارزش	گذاری/	
تشــخیص	معنا	و	مصادیق	خوشــبختی	و	رسیدن	به	

»حیات	طیبه«

ارزش ها و گرایش ها

 اهتمام	به	تفکر	ورزیدن	در	مواجهه	با	همه	مسائل،	
موضوعات	و	موقعیت	ها

 تالش	برای	کسب	شجاعت	در	بیان	آراء	و	نظرات	
خود

 تالش	برای	کسب	شهامت	فکری	و	پرهیز	از	تسلیم	
در	مواجهه	با	هر	نظر	مخالفی	

 پرهیــز	از	عملكرد	عجوالنه	و	بــدون	فكر	در	مورد	
پاسخ	گویی	به	سؤال

 رعایت	انصاف	و	اســتفاده	از	معیارهای	یکســان	
هنگام	قضاوت	در	مورد	خود	و	دیگران	

 تالش	برای	کســب	آداب	گفت	وگو	همچون	بلند	
نكــردن	صدا	هنــگام	گفت	وگو	با	دیگران،	اســتفاده	
از	زبــان	دقیق	و	واضح	برای	بیــان	افكار	و	تصمیم	ها،	

رعایت	نوبت	در	هنگام	گفت	وگو
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کار و فناوری

 با	کســب	مهارت	های	پایه	فناوری	
فرآیند	راه	اندازی	رایانه	را	انجام	می	دهد.

 با	عالقه	منــدی،	تأثیــرات	فناوری	
اطالعات	و	ارتباطات	در	زندگی	شناسایی	
می	كند	و	عملیات	و	فرآیند	کار	با	نرم	افزار	
واژه	پرداز	را	در	زندگی	)نوشتن	یک	نامه	
بــه	معلم،	مدیر	مدرســه	و...(	با	دقت	

انجام	می	دهد.	

 با	استفاده	از	مهارت	های	کار	عملی	
و	تفکر،	پدیده	های	طبیعی	)آیات	الهی(	

را	با	نرم	افزار	نقاشی	می	كند.

 با	کسب	مهارت	های	ساده	و	اصلی	
کارآفرینی،	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود	
را	برای	تولید	یک	محصول	نمدی	)کیف	

یا...(	به	کار	می	گیرد.

 با	ارزشــمند	دانســتن	كسب	و	كار	
حالل	و	شناخت	صنایع	پوشاك	و	كسب	
انواع	دوخــت،	جادكمه	و	 مهارت	های	
اتوكشی،	آن	ها	را	در	زندگی	خود	به	كار	

می	گیرد.

 با	عالقه	منــدی	به	بكارگیری	فناوری	
و	شناخت	درست	صفحه	کلید،	تکالیف	
خود	را	به	صورت	ده	انگشتی	و	با	سرعت	

تایپ	می	كند.

یادگیــری	فنــون،	 بــا	تــالش	و	  
مستندسازی	و	مزایای	نرم	افزار	واژه	پرداز	
و	تركیــب	بخش	های	مختلــف،	آن	را	

شناسایی	و	به	كار	می	گیرد.

 با	ارزشــمند	دانســتن	كسب	و	كار	
حالل	و	استفاده	درست	از	ابزارهای	كار	
با	چوب	و	فلز	در	محیط	كارگاه،	ساختار	
و	تكنیك	های	تولید	یك	وسیله	چوبی	-	
فلزی	)سرکلیدی	یا...(	را	تجزیه	و	تحلیل	

می	كند.

 با	اســتفاده		از	راهبردهــای	تفکر	و	
الگوها،	مسائل	و	روابط	حاکم	بر	پدیده	ها	
را	شناسایی	می	کند	و	یافته	های	خود	را	

برای	حل	مسائل	به	صورت	روندنما	به	
کار	می	گیرد.

 با	شــناخت	روش	هــای	پرورش	و	
نگهداری	گیاهان	و	كســب	مهارت	های	
تولید	ســبزی	و	خرید	درست	میوه	ها،	
آن	ها	را	در	زندگی	خود	)تهیه	ســاالد،	

غذا	و...(	بكار	می	گیرد.

  اهداف کار و فناوری
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مفاهیم

 آشــنایی	با	رایانــه	)اجزای	رایانه،	کاربــرد	رایانه،	
حافظه	در	رایانه،	تأثیرات	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	

در	زندگی(
 فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	)واژه	پرداز،	سیســتم	
عامل،	فارسی	ساز،	نمادها	و	پنجره	ها،	پرونده	و	پوشه(

 نقاشی	با	رایانه
 انواع	پارچــه	و	نخ،	شــیوه	های	و	انواع	دوخت،	

صنایع	دستی	گوناگون
 تایپ	)حروف	نگاری(	در	رایانه	

 نوشتن	با	رایانه
 انواع	چوب،	انواع	فلز،	مشــاغل	حوزه	مصنوعات	

چوب	و	فلز
 آشــنایی	با	الگوریتم	یا	روندنما	)شناخت	مساله،	

روش	های	حل	مساله...(
 شــناخت	ســبزیجات	و	میوه	های	خام	)به	لحاظ	

ویتامین	ها،	امالح	و...(

مهارت ها

 روشن	کردن	کازه	)کیس(،	استفاده	از	موش	واره،	
استفاده	صحیح	از	رایانه	

 کار	بــا	رایانه	)اســتفاده	از	واژه	پــرداز	word	برای	
نوشــتن،	نحوه		اســتفاده	از	سیســتم	عامل،	توانایی	
درست	کردن	پرونده	و	پوشه،	استفاده	از	ویروس	یاب	

 ترسیم	و	رنگ	آمیزی،	ویرایش	و	چاپ	تصویر
 طراحی	و	برش	الگو،	ترســیم	الگــو،	برش	پارچه،	
دوخت	و	تزیین	جیب،	دوخــت	بدنه	جیب،	دوخت	

زیپ
 کار	با	ســه	ردیف	حروف	صفحه	کلید،	تایپ	اعداد	

و	عالمت	ها	
 کار	بــا	قلم،	نصب	فارسی	ســاز	واژه	پرداز،	ویرایش	
متن،	ساخت	پوشه	عکس	پروژه	ها،	ایجاد	جدول،	کار	
با	شــکل	ها	و	صفحه	آرایی،	کار	با	چوب	و	فلز	)انتخاب	
و	انتقال	طرح	-	برش	و	ســمباده	کردن	چوب	-	ساخت	

زنجیر	آویز	–	ساخت	حلقه	اتصال(
 یافتن	مسأله	و	چندین	راه	حل	برای	آن	مسأله،

ترسیم	مراحل	روندنما،	تهیه	ساالد	سبز	)ابزارها	و	انواع	
برش	)خاللی،	نگینی	و...(،	پوست	گیری،	تهیه	سس	–	

آماده	سازی	و	تزیین	ساالد،	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 حفظ	حقوق	معنوی	)کپی	رایت(
 سرعت	عمل

 مسئولیت	پذیری
 اخالق	حرفه	ای

 مدیریت	منابع	)وسایل	و	زمان(
 شناخت	عالیق	

 شناخت	و	ارزشمند	دانستن	کسب	و	کار	حالل
 تالش	و	یادگیری	فنون

 ارج	گذاشتن	به	مصنوعات	بشری
 عالقه	مندی	به	بكارگیری	فناوری

نقشه محتوایی کار و فناوری 1
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3.3. رمزینه های سریع پاسخ در کتاب های درسی

پیشرفت	فناوری	در	سالیان	اخیر	فرصت	های	فراوانی	
را	برای	گســترش	و	توسعه	مرزهای	سایر	علوم	فراهم	
آورده	اســت	به	طوری	که	کمتــر	عرصه	ای	را	می	توان	
یافت	که	با	حیطه	فناوری	ارتباط	تنگاتنگ	پیدا	نکرده	
باشــد.	اکنون	اســتفاده	از	فناوری	دیگر	یک	مسئله	
نیست،	بلکه	مهم	آن	است	که	چگونه	از	فناوری	برای	

رسیدن	به	اهداف	سازمانی	استفاده	شود.	
دانش	آموزان،	معلمان	و	کسانی	که	در	ارتباط	با	آموزش	
هستند	از	انواع	تکنولوژی	ها	جهت	فهم	بهتر	و	آسان	تر	
موضوعات	درسی	اســتفاده	می	کنند	و	حوزه	آموزش	
مانند	دیگر	حوزه	ها	از	جمله	تجارت،	ارتباطات	و	غیره	
به	شــدت	متأثر	از	فناوری	های	نوین	بوده	است.	یکی	
از	ابزارهایی	که	فناوری	نوین	در	اختیار	هر	اســتفاده	
 )QR Code(	پاسخ	سریع	رمزینه	دهد	می	قرار	ای	کننده
اســت	که	امکان	دسترسی	سریع	به	انواع	محتواهای	

الکترونیکی	را	فراهم	می	کند.	
»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعــه	ای	از	عکس	ها،	
متن	هــا	و	انیمیشــن	های	صوتــی	و	تصویری	گفته	

می	شود	که	به	کمک	برنامه	های	ساخت	و	تولید	محتوا	
به	وجــود	آمده	اند	تا	یک	مبحث	درســی	را	آموزش	

دهند«.	
در	تعریفی	دیگر	»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعه	
مستنداتی	اطالق	می	شود	که	شکل	دهنده	تعامل	بین	
یادگیرنده	و	یاددهنده	باشد	به	گونه	ای	که	بتوان	آنها	
را	به	فرمت	های	الکترونیکی	تبدیل	کرد	و	با	گستره	ای	
غنی	از	آموزش	های	رایانه	ای،	شبیه	سازها	و	ابزار	تولید،	

نمایش	و	بازنمایی	ارائه	کرد.«	
گروهــی	دیگر	از	متخصصان،	تولیــد	محتوا	از	طریق	
عناصر	پنج گانه	متن،	صدا،	تصویر،	پویانمایی	و	فیلم،	
انتقــال	بخشــی	از	محتوا	و	مفاهیــم	درس	از	طریق	
الکترونیکی،	 پیام	هــای	 متنــی،	صوتی،	 گفت	وگوی	
ســمینارهای	مجازی	برخط،	تعامل	هــای	دوطرفه	و	
شبیه	ســازی،	استفاده	از	معماری	ســاده	و	پویا	برای	
پیگیری	مؤثر	و	خستگی	ناپذیر	محتوای	درس،	استفاده	
از	طراحی	گرافیکی	شــامل	تصاویر	و	قطعه	های	کوتاه	
پویانمایی	برای	افزایش	نشــاط،	استفاده	از	اتصاالت	

همواره	یکی	از	آرزوهای	بزرگ	صاحب	نظران	و	دســت	اندرکاران	تعلیم	و	تربیت،	دســتیابی	به	رســانه	ای	اســت	که	بتواند	چالش	های	موجود	در	عرصه	طراحی	و	اجرای	
برنامه	ها	و	فعالیت	های	آموزشی	و	پرورشی	را	به	نحو	مطلوب	پوشش	داده	و	فاصله	میان	حوزه	های	ستاد	و	صف	را	به	حداقل	برساند،	به	صورتی	که	امکان	تحقق	عدالت	

آموزشی	فراهم	شود.

رمزینه	سریع	پاسخ

)Code	Response	)Quick	code(	QR(	یــا	
کیوآرکــد	نیز،	یک	رمزینه	ماتریســی	)یا	بارکد	
دوُبعدی(	است	که	می	توان	آن	را	با	پوینده	های	
کیوآر،	تلفن	همراه	دوربین	دار	و	تلفن	هوشمند	
بازخوانی	کرد.	این	کیوآر	دربردارنده	چیدمانی	از	
نقطه	های	مربع		شکل	سیاه		رنگ	)با	نام	ماژول(	
بر	روی	زمینه	سفید	است.	داده	نهفته	می	تواند	
نوشــته،	نشــانی	وب،	پیامک،	شــماره	تلفن،	
اطالعات	کارت	ویزیت	یا	داده	دیگری	باشد.

الزم	بین	صفحات	به	منظور	رشد	روحیه	جستجوگری	
را	فرایند	تولید	محتوای	الکترونیکی	می	گویند.

QR Code
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 )QR Code(	درسی	های	کتاب	در	ها	رمزینه

کارآیی	این	تکنولوژی	و	قابلیت	فراوان	آن	برای	استفاده	
در	محیط	های	آموزشی،	سهولت	دسترسی	به	آموزش	
برای	همــگان،	از	بین	بردن	نابرابری	های	آموزشــی	
از	طریــق	ایجاد	فرصت	برای	تولیــد	و	ارائه	محتوای	
آموزشی	برتر	،	باعث	شد	که	در	شرایط	آموزش	مجازی	
مورد	توجه	قرار	گیرد.	طراحی	و	برنامه	ریزی	استفاده	از	
این	فناوری	برای	درج	در	کتاب	های	درسی	سال	1400،	
در	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	شروع	
شــده	است	و	هر	گروه	درســی	برای	توضیح	مطالب	
کتاب	های	درسی	)در	صورت	نیاز(	فیلم	و	انیمیشن	و	
یا	کلیپ	آموزشی	مورد	نظر	را	تأمین	یا	تولید	نموده	و	

در	سامانه	قرار	داده	است.	
دانش	آموزان	با	استفاده	از	نرم	افزار	کیوآرکدخواِن	موبایل	خود	یا	خانواده،	می	توانند	
محتوای	مربوطه	را	مشاهده	نمایند.	در	این	راستا	معلمان	نیز	می	توانند	با	استفاده	
از	موبایل	و	یا	ابــزار	کدخوان	در	کالس	های	درس،	محتوای	مورد	نظر	را	در	کالس	
بــه	نمایش	بگذارند	و	توضیحات	بیشــتری	در	مورد	موضوع	درســی	کتاب	برای	

دانش	آموزان	ارائه	نمایند.	
به	عنوان	مثال	در	تدریس	درس	قرآن	با	اســتفاده	از	کد	QR،	فیلمی	از	قاریانی	که	
آیــه	مورد	نظر	را	تالوت	کرده اند،	در	دســترس	قرار	گرفته	و	روش	صحیح	خواندن	
آیه	به	دانش	آموزان	آموزش	داده	شــده	اســت	و	یــا	در	کتاب	های	علوم	تجربی،	
شــیمی	و	فیزیک	مطالبی	وجود	دارد	که	برای	فهم	بیشــتر	دانش	آموزان	نیازمند	
انجام	آزمایش	و	یا	توضیحات	تفصیلی	بوده	که	این	موارد	با	اســتفاده	از	محتوای	

الکترونیکی	در	کتاب	ها	افزوده	شده	است.
به	طور	کلی	در	مورد	هر	یک	از	موضوعات	درســی	کتاب	ها	در	هر	مقطع	تحصیلی،	
فیلم،	انیمیشن	و	کلیپ	های	متناسب	با	موضوعات	درسی	تولید	و	بارگذاری	شده	و	
کد	QR	آن	فیلم	ها	در	صفحات	مربوطه	در	کتاب	های	درسی	قرار	گرفته	است.	انجام	
این	طرح	در	سیستم	آموزشی	کشور	سبب	می	شود	که	دانش	آموزان	عالوه بر	کتاب	
با	پدیده	ای	به	نام	فیلم	و	یا	انیمیشن	داخل	کتاب	مواجه	شوند	که	تولید	محتوای	
جدید	با	رویکرد	نوین	و	جذاب	در	کنار	متن	درسی	باعث	توضیح	بیشتر	و	یادگیری	

عمیق	تر	موضوع	درسی	برای	دانش	آموزان	می	شود.

چند	نکته	در	استفاده	از	محتواهای	افزوده	شده،	حائز	اهمیت	است:

	اجرای	این	طرح	آزمایشی	بوده	و	با	بازخوردهایی	که	دریافت	خواهد	شد،	
به	تکمیل	یا	اصالح	آن،	اقدام	خواهد	شد.

	محتوای	افزوده	شــده،	نباید	مورد	ارزشــیابی	اجباری	از	سوی	معلمان	و	
دبیران	محترم	قرار	گیرد.

	کارکرد	هریک	از	رمزینه	ها	در	درس	ها	و	کتاب	های	مختلف،	یکسان	نیست.	
برخی	مکمل	های	آموزشی	بوده	و	برخی،	برای	جذابیت	محتوای	آموزش	درج	
شده	اند.	بعضی	از	رمزینه	ها	نیز	برای	توسعه	دانش	مخاطبان	و	ارائه	محتوایی	

افزون	بر	آنچه	در	کتاب	قصد	شده،	تأمین	و	تولید	شده	است.
	برخــی	از	رمزینه	ها،	ناظر	به	کل	محتوای	یک	درس	یا	فصل	بوده	و	برخی	

نیز،	تنها	به	یک	یا	چند	نکته	از	هر	درس	اشاره	دارند.
	محتــوای	رمزینه	های	منــدرج	در	کتاب	ها،	دارای	تنــوع	ُفرمی	و	تکثر	در	

اهداف	آموزشی	هستند.
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راهبردهای 
تربیت و یادگیری

4
راهبردهای تربیت و یادگیری



4.1. تدریس اثربخش در آموزش غیرحضوری

همه	گیری	جهانی	کووید-19	ســبب	شده	است	بسیاری	از	نظام	های	تعلیم	و	تربیت،	به	طور	ناگهانی	
با	چالش	بسته	شدن	مدارس،	غافلگیر	شوند	و	با	توجه	به	ظرفیت	های	بالقوه	خود	برای	پیشگیری	از	
توقف	یادگیری،	به	ابداع	شیوه	های	مناسب	و	اثربخش	تدریس	و	یادگیری	در	این	شرایط	بحران زده،	
بی	ثبات	و	مبهم	بپردازند.	طراحی	زیســت	بوم	جدید	یادگیری	از	راه	دور،	به	عنوان	یکی	از	شیوه	های	
عام،	ناگزیر	و	نسبتًا	مطمئن	برای	یادگیری،	در	بیشتر	نظام	های	آموزشی	معرفی	و	به	کار	گرفته	شده	

است.	
بدیهی	است	در	زیست	بوم	جدید	راهبردها	و	روش	هایی	که	در	کالس	های	حضوری	استفاده	می	شد	
جوابگو	نمی	باشــد	و	الزم	اســت	از	روش	های	تربیت	و	یادگیری	فعال	)دانش	آموز-	محور(	بیشــتر	
اســتفاده	شود	و	معلم	نقش	تســهیل	گری،	هدایت	گری	و	برانگیزانندگی	را	داشته	و	نقش	اساسی	را	

دانش	آموز	ایفا	کند.	در	ادامه،	برخی	از	الگوها	را	مرور	خواهیم	کرد.

در	چرخه	یادگیری	شناختی،	
مرحله	توصیف	و	شرح	و	بسط،	
تلفیق	شده	است.	لذا	چرخه	
یادگیری	شناختی	شامل	چهار	

گام	به	این	شرح	است:

گام	اول:	درگیری

گام	دوم:	جستجوگری

گام	سوم:	توصیف	و	تبیین	

گام	چهارم:	ارزشیابی

1.	الگوی	تدریس	در	آموزش	غیرحضوری	با	توجه	به	چرخه	یادگیری	شناختی

با	توجه	به	اهمیت	یادگیــری	عمیق	در	دوره	ابتدایی	
الگــوی	تدریس	واحدی	را	براســاس	چرخه	یادگیری	
شــناختی	پیشــنهاد	می	کنیم	کــه	در	تدریس	تمامی	
دروس	قابل	استفاده	است؛	این	چرخه	برگرفته	از	روش	

تدریس	5Eاست.
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5E	تدریس	الگوی

5
4

3
2

1
درگیر	کردن

کاوش

توصیف

شرح	و	بسط

ارزشیابی

در	آموزش	غیرحضوری	الزم	اســت	با	کوتاهترین	و	بــه	صرفه	ترین	روش،	یادگیری	عمیق	اتفاق	بیافتد	و	
معلم	از	بارگذاری	فایل	های	متعدد	پرهیز	کند؛	این	امر	موجب	خستگی	جسمی	و	روانی	معلم،	دانش	آموز	
و	والدین	می	شود	و	بار	اقتصادی	نیز	دارد.	در	آموزش	از	راه	دور	الزم	است	معلم	برای	آموزش	هر	مفهوم	
ابتدا	ســناریوی	آموزشی	منطبق	بر	چرخه	یادگیری	بنویسد،	سپس	ابزارهای	چهار	گام	چرخه	را	متناسب	
با	مفهوم	مورد	آموزش	آماده	کند.	برای	آشنایی	بیشتر	در	ادامه	چهار	گام	بطور	مختصر	معرفی	می	شود.

گام اول: درگیری

یادگیری	هر	مفهوم	آموزشی	)جزئی	و	کلی(	با	
این	گام	آغاز	می	شــود	که	نزد	معلمان	به	ایجاد	
انگیزه	معروف	اســت.	در	این	گام	معلم	از	هر	
ابزاری	که	متناســب	با	ســناریوی	آموزشی	او	
باشد،	استفاده	می	کند	تا	ذهن	دانش	آموز	را	با	
مفهوم	آموزشــی	موردنظر	درگیر	کند.	به	عنوان	
نمونه	با	خواندن	یک	داســتان	و	طرح	ســؤال	
درباره	محتوای	آن	می	تواند	مفهوم	ســازی	در	
ذهــن	دانش	آموز	را	کلید	بزند	یا	با	پخش	یک	
کلیپ	یا	نمایش	چند	اسالید،	آموزش	را	شروع	

کند.
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گام سوم: توصیف و تبیین 
به	نوعی	مرحله	اصلی	آموزش	اســت	
که	معلم	آن	را	بر	دو	گام	قبل	اســتوار	
می	کند.	در	مرحلــه	قبل	دانش	آموزان	
پاسخ	به	سؤال	ها	را	برای	معلم	ارسال	
کرده	اند،	در	این	گام	معلم	از	پاسخ	های	
ارسالی	آنها	در	توصیف	و	تبیین	مفهوم	
درس	اســتفاده	می	کند.	الزم	است	تا	
جای	امکان	از	ارائه	مســتقیم	موضوع	

به	شیوه	سخنرانی	پرهیز	شود.

گام چهارم: ارزشیابی
اگرچه	در	ســه	مرحله	قبل	ارزشــیابی	فرایندی	در	
جریان	بود	و	به	عنوان	ابزار	یادگیری	از	آن	استفاده	
می	شــد	اما	در	پایــان	چرخه	یادگیــری	به	منظور	
تثبیت	مفاهیــم	و	توجه	به	نقــاط	ضعف	و	قوت	
دانش	آموزان	ارزشــیابی	انجام	می	شود.	ارزشیابی	
ابزارهای	متنوعی	دارد،	از	یک	کاربرگ	ساده	شروع	
می	شــود	تا	ارزشــیابی	تکلیف	محــور	مثل	اینکه	
وقتی	می	خواهید	لحن	خواندن	شــعر	را	بسنجید،	
از	دانش	آموز	بخواهید	بــه	همراه	اعضای	خانواده	
شب	شعری	داشــته	باشند	و	همه	اعضای	خانواده	
یک	بار	از	روی	شــعر	بخوانند	و	فایل	صوتی	آن	را	

برای	معلم	ارسال	کنند.

گام دوم: جستجوگری
مرحله	دوم	به	نوعی	شبیه	مرحله	اول	است	اما	هدفمندتر	و	هدایت	شده	به	سوی	مفهوم	آموزشی	
مورد	نظر،	در	این	گام	به	دنبال	آن	هســتیم	که	مفهوم	ســازی	در	ذهن	دانش	آموز	وسعت	یابد.	به	
بیان	دیگر	در	این	مرحله	دانش	آموز	در	جســتجوی	پاسخ	به	پرسش	هایی	است	که	در	مرحله	اول	
)درگیری(	در	ذهن	او	ایجاد	شد.	در	این	گام		نیز	معلم	از	هر	ابزاری	که	متناسب	با	سناریوی	آموزشی	
او	باشد،	استفاده	می	کند؛	ممکن	است	خواندن	یک	متن،	پیدا	کردن	رمز	یک	جدول،	کاربرگ،	گفتگو	

با	والدین	یا	جستجوی	اینترنتی	ابزار	معلم	برای	این	گام	باشد.
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نمونه نخست: الگوی آموزش غیرحضوری درس هدیه های آسمان

الگوی	آموزش	غیرحضوری	درس	هدیه	های	آسمان	بر	مبنای	»چرخه	یادگیری«	تنظیم	می	گردد.	آموزگاران	محترم	بر	اساس	این	چرخه	یادگیری،	هر	درس	را	در	دو	جلسه	
و	چهار	مرحله	به	ترتیب	زیر	تدریس	می	نمایند:

 با	هدف	جلب	توجه	و	ایجاد	انگیزه	در	دانش	آموزان	نسبت	به	موضوع.

 با	توجه	به	ماهیت	درس	دینی،	معمواًل	با	تبیین	بخشی	از	محتوای	درس	همراه	است.

 با	هدف	بسط	محتوای	مطرح	شده	در	مرحله	قبل.

 دانش	آموز	تکلیف	خواسته	شده	را	انجام	و	برای	معلم	ارسال	می	کند.

 با	هدف	تبیین	اهداف	اصلی	مطرح	شده	در	درس.

 معلم	بر	اساس	بازخوردهای	گرفته	شده	از	مرحله	قبل	به	ادامه	آموزش	می	پردازد.

 ارزشیابی	تا	قبل	از	این	به	عنوان	ابزار	یادگیری.

 ارزشیابی	در	این	مرحله	با	هدف	تثبیت	مفاهیم	و	توجه	به	نقاط	قوت	و	ضعف.

درگیری

جست وجوگری

توصیف و تبیین

ارزشیابی

جلسه	اول

فاصله	جلسه	اول	و	دوم

جلسه	دوم

ارزشیابی	از	آموزش
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تکنیک های آموزش غیرحضوری درس هدیه های آسمان

تا	اینجا	الگوی	آموزش	غیرحضوری	در	درس	هدیه	های	آسمان	تبیین	شد.	حال	سؤالی	که	برای	معلمان	پیش	خواهد	آمد	این	است،	که	هر	یک	از	مراحل	چهارگانه	باال	
چگونه	انجام	خواهد	شــد؟	الزم	به	ذکر	اســت	که	از	میان	روش	های	تدریس	معرفی	شــده	در	کتاب	راهنمای	معلم	برای	طی	مراحل	فوق،	همه	روش	ها	امکان	انجام	در	

حالت	غیر	حضوری	را	ندارند؛		از	این	رو	در	ادامه	تعدادی	از	روش	های	پیشنهادی	برای	هر	یک	از	این	مراحل	معرفی	می	گردد:

	الف-	درگیری
در	این	گام	معلم	از	هر	ابزاری	که	متناســب	با	ســناریوی	آموزشی	او	
باشد،	استفاده	می	کند	تا	ذهن	دانش	آموز	را	با	مفهوم	آموزشی	مورد	
نظر	درگیر	کند.	آنچه	تحت	عنوان	»درگیری«	در	اینجا	مطرح	می	شود،	
پیش	از	این	تحت	عنوان	»شروع	مناســب«	در	کتاب	های	راهنمای	تدریس	ارائه	

شده	بود	که	از	آن	جمله	می	توان	به	این	موارد	اشاره	کرد:

	ب-	جست	وجوگری
در	ایــن	گام	بــه	دنبال	آن	هســتیم	که	مفهوم	ســازی	در	ذهن	
دانش	آموز	وسعت	یابد.	به	بیان	دیگر	در	این	مرحله	دانش	آموز	
در	جســتجوی	پاسخ	به	پرسش	هایی	اســت	که	در	مرحله	اول	
)درگیــری(	در	ذهــن	او	ایجاد	شــد.	در	این	گام		نیز	معلــم	از	هر	ابزاری	که	
متناسب	با	سناریوی	آموزشی	او	باشد،	استفاده	می	کند؛	ممکن	است	خواندن	
یک	متن،	پیدا	کردن	رمز	یک	جدول،		کامل	کردن	جمالت	ناتمام،	جمله	سازی	
از	مفاهیم	کلیدی،	گفتگو	با	والدین	یا	انجام	یکی	از	فعالیت	های	کتاب	درسی،	

ابزار	معلم	برای	این	گام	باشد.
نتیجــه	تالش	دانش	آموزان	در	این	مرحله،	به	صورت	مکتوب،	ضبط	صوت	یا	
فیلم	به	معلم	منتقل	می	شــود	تا	او	بر	مبنای	آن	تدریس	خود	را	ادامه	دهد.	
معلم	در	جلســه	بعد	با	بررســی	کار	دانش	آموزان	و	بازخوردی	که	از	ایشــان	
می	گیرد،	تدریس	را	ادامه	می	دهد.	الزم	به	ذکر	اســت	با	توجه	به	تعداد	زیاد	
دانش	آموزان	و	فرصت	کم	معلم،	بررســی	کار	5	تا	7	دانش	آموز	در	هر	جلسه	

کفایت	می	کند.

 تعریف	قصه	ای	درباره	موضوع	و	هدف	درس	و	طرح	سؤال	از	آن
 پخش	فیلم	یا	کلیپی	مفهومی	بــرای	جلب	توجه	دانش	آموزان	به	

موضوع	و	گفت	وگو	درباره	آن
 پخش	صدایی	که	ذهن	دانش	آموزان	را	به	موضوع	نزدیک	کند.

 ارائه	تصاویری	درباره	موضوع	و	اســتفاده	از	فن	تصویرخوانی	برای	
هدایت	دانش	آموزان	از	تصاویر	به	مفهوم	پشت	آن

 طراحــی	یک	نمایــش	فرضی؛	به	این	صورت	که	معلم	نســبت	به	
	نشــان	دهد	پولی	پیدا	 موضــوع	و	مفهوم	درس	نقش	بازی	کند	)مثاًلًً

کرده	است	و	نمی	داند	با	آن	چه	کند	و...(
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	ج-	توصیف	و	تبیین
در	این	مرحله،	معلم	با	توجه	به	بازخوردی	که	از	دانش	آموزان	دریافت	کرده	اســت،	مابقی	محتوای	درس	را	به	دانش	آموزان	منتقل	نموده	یا	با	مشــاهده	
نقاط	قوت	و	ضعف	ایشــان،	آنها	را	در	رســیدن	به	اهداف	به	صورت	هدفمند	یاری	می	کند.	برخی	از	روش	های	تدریس	که	به	صورت	مجازی	و	بدون	حضور	

دانش	آموزان	قابل	انجام	است،	عبارت	اند	از:

کارت	خوانی
معلمان	محترم	می	توانند	مهم	تریــن	مفاهیم	درس	را	روی	
کارت	هایی	بنویسند	و	با	نمایش	آنها	به	دانش	آموزان	درباره	
مفاهیــم	درس	گفت	وگو	کنند،	تا	از	ارائه	مطالب	به	شــیوه	

سخنرانی	پرهیز	شده	باشد.

تصویرخوانی
	دو	مرحله	بــا	مدیریت	معلم	پیگیری	 در	ایــن	روش	معمواًلً
می	شــود	که	به	تناسب	فعالیت	در	فضای	مجازی،	می	تواند	

در	مرحله	»درگیری«	نیز	مورد	استفاده	قرار	گیرد:

1-	توجه	دادن	نسبت	به	جزئیات	تصویر:
اولین	چیزی	که	در	این	تصویر	به	چشم	می	خورد،	چیست؟

چه	چیز	مهمی	در	این	تصویر	وجود	دارد؟
این	کودک	چه	کاری	انجام	می	دهد؟
در	اینجا	چند	............	می	بینید؟

 
2-	توجه	به	پیام	تصویر:

از	این	تصویر	چه	می	فهمی؟
چه	عنوانی	برای	این	تصویر	پیشنهاد	می	کنی؟

چرا	این	کودکان	خوشحال	هستند؟
دلیل	ناراحتی	این	فرد	چیست؟

اگر	خودت	آنجا	بودی،	چه	می	کردی؟
این	تصویر	شما	را	به	یاد	چه	خاطراتی	می	اندازد؟

قصه	گویی
اگر	مــا	از	روی	قصه	درس	بخوانیم،	این	قصه	گویی	نیســت	
و	حتی	ممکن	اســت	موجب	دلزدگی	دانش	آموزان	شــود.	
قصه	گویی	عبارت	اســت	از:	نمایش	قصــه	درس	یا	هر	قصه	
دیگری	با	استفاده	از	ابزار	قیافه،	حرکات	دست	و	بدن	و	لحن	

و	صدای	مخصوص.

نمایش	عروسکی
با	توجه	به	اینکه	در	آموزش	
دانش	آموزان	 مجــازی،	
حضور	ندارنــد،	می	تواند	
عروســکی	جایگزیــن	او	
شده	و	مطالب	در	ارتباط	
میــان	معلم	و	عروســک	
منتقل	 دانش	آمــوزان	 به	

گردد.
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نمونه دوم: الگوی آموزش غیرحضوری تربیت بدنی

آموزش	انعطاف	پذیری	در	پایه	سوم:
اساس	یاددهی-	یادگیری	در	درس	تربیت	بدنی،	مشارکت	و	استمرار	حضور	مفید	و	مؤثر	فراگیران	در	فعالیت	های	یادگیری)تمرین	و	حرکت(	است،	از	این	رو	توصیه	
می	شــود	معلمان	در	فضای	آموزش	های	غیرحضوری	این	درس،	اجرای	گام	های	اول	و	دوم	از	چرخه	یادگیری	را	در	حداقل	یک	جلســه	آموزش	اجرا	کنند	و	در	گام	
ســوم	با	اســتفاده	از	حرکات	و	تمرینات	متنوع	و	جذاب،	بیشترین	فرصت	مشــارکت	دانش	آموزان	در	فعالیت	های	بدنی	را	فراهم	آورند.	همچنین	اگر	چه	تکالیف	
خانگی	در	درس	تربیت	بدنی	در	شرایط	عادی	روال	نیست	ولی	به	معلمان	محترم	توصیه	می	شود	در	شرایط	آموزش	غیرحضوری	از	آن	به	عنوان	یکی	از	اصلی	ترین	

راهبردهای	آموزشی	در	این	درس	استفاده	کنند.

	الف-	درگیری
در	این	مرحله	معلم	با	اســتفاده	از	انواع	
ابزارها	و	رســانه	های	آموزشــی	موجود	
لوحه	های	 و	 فیلــم،	تصاویــر	 همچون	
آموزشــی	ویژه	دانش	آمــوزان	در	درس	تربیت	بدنی	
ســعی	می	کند	تا	ذهن	دانش	آموزان	را	درگیر	مفهوم	

انعطاف	پذیری	کند.	برای	نمونه:

 نمایش	و	مقایسه	چند	جسم	قابل	انعطاف	
تا	سخت	همچون	کش،	پاک	کن،	مداد

 نمایــش	تصویر	یــا	فیلمی	کوتــاه	درباره	
عضالت	و	مفاصل	بدن	و	دامنه	حرکتی	آنها

 بیان	نمونه	هایی	از	دردهای	جسمانی	ناشی	
از	گرفتگی	عضالت

	ب-	جست	وجوگری
در	این	مرحله	معلم	تالش	می	کند	با	بیان	پرســش	هایی	ذهن	دانش	آموز	را	بیشــتر	درگیر	مفهوم	
انعطاف	پذیری	کند.	برای	این	منظور	معلم	می	تواند	ســؤاالت	زیر	را	مطرح	کند	و	از	دانش	آموزان	

درخواست	شود	با	هم	فکری	اولیای	خود	به	سؤاالت	پاسخ	دهند:

 بــا	نمایش	تصاویر	تمرینــات	مختلف	)اســتقامتی،	قدرتی	و	
کششــی(	از	دانش	آموزان	بخواهید	تمرینات	مناسب	برای	افزایش	

انعطاف	پذیری	را	تشخیص	دهند.	
 با	نمایش	تصاویر	یا	فیلم	چند	حرکت	کششــی	ساده	همچون	
تصاویر	زیر	از	دانش	آموزان	خواسته	شود،	اندام	اصلی	درگیر	)دست،	

پا،	تنه،	گردن(	در	حرکت	را	شناسایی	کنند.	
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	ج-	توصیف	و	تبیین/	نمایش	و	اجرای	حرکات
درگام	ســوم	که	در	اصل	مهم	ترین	بخش	آموزش	اســت،	نمایش	و	
اجــرای	حرکات	مربوط	بــه	انعطاف	پذیری	اجرا	می	شــود،		در	درس	

تربیت	بدنی	این	گام	از	سه	مرحله	اصلی	تشکیل	شده	است:

الف(	آمادگی	بدنی:	شــامل	انجام	انواع	نرمش	های	سبک	و	قابل	اجرا	در	منزل	که	
معلم	می	تواند	از	انواع	فیلم	های	مربوط	به	گرم	کردن	در	شبکه	شاد	و	رشد	استفاده	
کند	و	یا	خود	اقدام	به	انجام	نرمش	و	ارســال	فیلم	نماید.	قبل	از	آغاز	این	مرحله	
الزم	است	توصیه	های	ایمنی	و	بهداشتی	مربوط	به	انجام	حرکات	ورزشی	در	منزل	

یادآوری	شود.	

ب(	مرحلــه	پیاده	کردن	هدف:	در	این	مرحله	ابتدا	معلم	اجرای	صحیح	حرکات	را	
نمایــش	می	دهد.	برای	این	منظور	می	توان	از	تصویر،	فیلم	و	یا	انیمیشــن	مانند	

نمونه	های	روبه	رو	استفاده	کرد.	

در	ادامه،	یادگیرنده	وظایف	حرکتی	تعیین	شــده	توسط	معلم	را	انجام	دهد.	معلم	
با	طراحی	تمرینات	متنوع	و	جذاب	در	قالب	بازی	می	تواند	انگیزه	دانش	آموزان	را	
بیشتر	و	ایشــان	را	در	اجرای	تمرینات	همراه	کند.	نمونه	های	متنوع	و	متعددی	از	
انواع	تمرینات	و	بازی	های	حرکتی	مرتبط	با	عناوین	دروس	تربیت	بدنی	در	شــبکه	

شاد	و	رشد	قابل	دسترسی	است.	

ج(	مرحلــه	جمع	بندی	و	بازگشــت	به	حالت	اولیه:	در	ایــن	مرحله	معلم	با	دادن	
حرکات	کششــی	مالیــم	و	مروری	بر	آموزش	انجام	شــده	و	ارائــه	تذکرات	مهم	
بهداشــتی،	اخالقی	و	انضباطی	و	غیره،	تالش	می	کند	وضعیت	جســمی	و	روانی	

دانش	آموز	را	به	وضعیت	قبل	از	تمرینات	بازگرداند.
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	د-	ارزشیابی
اگرچه	در	درس	تربیت	بدنی	
ارزشــیابی	فرایندی	اســت	
و	در	جریــان	آموزش	اتفاق	
می	افتــد	ولی	به	منظــور	پایان	دادن	به	
چرخه	یادگیــری،	تکالیف	حرکتی	معینی	
بــرای	تقویــت	انعطاف	پذیــری	تجویز	
می	شــود	تا	هر	یــک	از	دانش	آموزان	با	
توجــه	به	توانایی	های	فــردی،	تمرینات	
تجویز	شــده	را	در	منزل	انجام	دهند	و	با	
ثبت	و	ارسال	گزارش،		معلم	را	در	جریان	
نقاط	قــوت	و	ضعف	خود	قــرار	دهند.	
در	کاربــرگ	روبه	رو	نمونــه	ای	از	تکالیف	
حرکتی	انعطاف	پذیری	در	منزل	به	همراه	

خودارزیابی	ارائه	شده	است.

تمرینات	انعطاف	پذیری	در	خانه	

توجه، توجه: قبل از شروع تمرین، ابتدا با انجام حرکات نرمشی 
حداقل به مدت 5 دقیقه بدن خود را گرم کنید.

چقدر راضی بودید؟

خیلی
قابلخوبخوب

قبول
نیازمند
تالش

تکلیف	شماره	1: در حالت نشسته با پاهای 
کاماًلً صاف و پنجه های کشیده به طرف باال 

سعی کنید با کشش تنه و دست ها بدون خم 
شدن زانو، انگشتان دست خود را به پنجه پا 
نزدیک کرده و در دورترین نقطه به مدت 8 

ثانیه مکث کنید.

تکلیف	شماره	2: در حالت نشسته، در حالت 
ایستاده یک دست را از باالی سر و دست دیگر 
از کمر در پشت بدن به یکدیگر نزدیک کنید. با 

جابه جا کردن دست ها، حرکت را تکرار کنید.

تکلیف	شماره	3: در حالت ایستاده )پاها به 
اندازه عرض شانه باز( بدون خم کردن زانوها 

کف دست ها را به زمین نزدیک کنید و 8 ثانیه 
این حالت را حفظ کنید. 
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2.	راهبرد	آموزش	معکوس

یکی	از	روش	های	مناسب	برای	آموزش	غیر	حضوری	آموزش	معکوس	است؛	کالس	
درس	معکوس	شــیوه	ای	از	آموزش	اســت	که	یادگیری	را	به	دانش	آموز	می	سپارد	
و	بــه	معلم	این	امکان	را	می	دهد	که	یادگیری	تک	تک	دانش	آموزان	را	با	توجه	به	
نیازهای	فردی	آنها	تسهیل	کند.	در	این	روش	ساختارهای	سنتی	و	متداول	فرایند	
یادگیری	وارونه	می	شــود؛	یعنی،	در	یک	کالم،	آنچه	پیش تر	به	صورت	متداول	در	
	دانش	آموزان	 کالس	درس	انجام	می	شد،	به	خانه	محول	شده	و	فرایندهایی	که	قباًلً

در	منزل	انجام	می	دادند	به	کالس	درس	منتقل	می	شود.

محتوای	 دانش	آمــوزان	 معکــوس،	 کالس	 در	
آموزشــی	را	پیش	از	آمدن	بــه	کالس	از	طریق	
	برخــط/	آنالین( فیلم	های	آموزشــی	)معمواًلً
ضبط	شده	توسط	معلم،	مشاهده	می	کنند	و	با	
آمادگی	و	آشنایی	نســبی	از	موضوع	به	کالس	
درس	می	آینــد؛	در	نتیجه	زمــان	کالس	درس	
	با	نام	 صــرف	فعالیت	هایی	می	شــود	که	قبــاًلً
تکلیف	منزل	شناخته	می	شد.	در	اینجا	معلم	این	
امکان	را	دارد	تا	زمان	محدود	کالس	درس	را	به		
جای	ارائه	سخنرانی	و	تدریس	محتوا،	به	تعامل	
با	دانش	آموزان،	حل	فعالیت	های	مشــارکتی	و	
تعاملی،	به	ویژه	در	سطوح	باالی	هرم	یادگیری	

اختصاص	دهد.

چرخه یادگیری در مدل آموزش معکوس

چرخــه	یادگیری	در	مدل	آموزش	معکوس	شــامل	آمادگی،	بحث	گروهی	و	
کاربرد	است.	در	این	فرایند	معکوس	کردن	یادگیری	حاصل	می	شود.

 در	مرحلــه	اول	دانش	آمــوزان	در	خانه	با	مشــاهده	فایل	های	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	ســطوح	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	دانش	آموزان،	

راهنمایی	ها	و	آموزش	های	الزم	را	بدهد	و	با	آنان	ارتباط	ایجاد	کند.

 در	مرحله	کاربرد	دانش	آموزان	از	طریق	انجام	تکالیف	واقعی	و	چالش	برانگیز	
در	زندگی	روزمره	یادگیری	های	خود	را	به	کار	می	بندند.	

کاربردآمادگی

بحث	
گروهی
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کالس معکوس 

درس	و	مفاهیمــی	  
را	کــه	می	خواهید	آموزش	
پیامدهای	 نیــز	 و	 دهیــد	

یادگیری	را	تعیین	کنید.

	با	توجــه	بــه	محدودیت	در	
تعامــل	با	دانش	آمــوزان	در	آموزش	
مجازی،	مناســب	اســت	یک	قطعه	
فیلم	یا	پویانمایــی	کوتاه	آماده	کنید	
کــه	دربردارنده	مفاهیمی	باشــد	که	
می	خواهید	آمــوزش	دهید.محتوای	
درس	می تواند	شامل	داستان،	تصویر،	
بازی	یا	حداقل	همان	کتاب	درســی		
باشــد.	برانگیزاننده	بودن	و	جذابیت	

محتوا	ضروری	است.	

	محتوا	را	برای	دانش	آموزان	ارسال	کنید.	
فعالیتی	که	انتظار	داریــد	دانش	آموزان	انجام	
دهند	به	وضوح	برای	آنها	توضیح	دهید.	به	آنها	
بگوییدکه	در	جلســه	بعد	به	درس	می پردازید.	
تکالیفی	برای	جلسه	بعد	تعیین	کنید	تا	اطمینان	
یابید،	دانش	آموزان	فعالیت		های	مورد	انتظار	را	

انجام	داده	اند.

آمــوزش	 در	 	
برخط	از	دانش	آموزان	
بخواهید	تا	یافته	های	
خــود	را	ارائه	دهند.	
زمان	 از	 دیگر	 بخشی	
ارائه	 و	 جمع بندی	 به	
از	 الزم	 توضیحــات	
سوی	معلم	اختصاص	

می	یابد.

	به	منظور	تعامل	بیشتر	دانش	آموزان	
باهم	دیگــر،	کالس	را		به	گروه		های	3	یا	5 
نفره	تفسیم	کنید.	هر	گروه،	زیرگروه	کالس	
مجــازی	خواهد	بود.	توجه	داشته	باشــید	
گروه	بندی	در	جهت	هم	افزایی	دانش	آموزان	
و	ایجاد	رفاقت	بین	آنها	باشد.فعالیت	ها	به	
صورت	انفرادی،	امــا	جمع	بندی	و	ارائه	به	
صــورت	گروهی	و	هر	بار	از	ســوی	یکی	از	

افراد	گروه	انجام	می	شود.

مراحل اجرای کالس معکوس 
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یک نمونه:  الگوی آموزش غيرحضوری درس علوم تجربی اول ابتدايی

درس13:	آهن	ربای	من

1234

	پرســش1:	به	نظر	شما	کدام	یک	به	آهن	ربا	می	چسبد؟	شماره	تصاویری	را	
که	به	آهن	ربا	می	چسبند	در	دفترچه	علوم	بنویسید.

	با	اســتفاده	از	یک	آهن	ربا،	ببینید	آیا	پاسخ	شما	به	پرسش	1	درست	بوده	
اســت؟	درباره	کدام	یک	اشــتباه	کرده	اید؟	با	دو	رنگ	متفاوت	زیر	پاسخ	های	

درست	و	نادرست	خط	بکشید.

	با	اســتفاده	از	آهن	ربا	و	با	کمک	بزرگ	ترها،	چیزهایی	را	در	خانه	پیدا	کنید	
که	به	آهن	ربا	می	چسبند	یا	آهن	ربا	به	آنها	می	چسبد.	اسامی	آنها	را	در	دفترچه	

علوم	بنویسید.

محدودیت:	با	توجه	به	اینکه	دانش	آموز	ممکن	اســت	نتواند	اسامی	بعضی	
موارد	را	بنویســد،	کمک	والدین	و	بزرگ	ترها	ضروری	است.	به	هر	حال	ممکن	

است	دانش	آموز	بتواند	نام	این	موارد	را	به	خاطر	بسپارد.

توصیه	های	الزم	:	عالوه	بر	توصیه	ص	93	کتاب	درسی،	تأکید	بر	توصیه	هایی	
مانند	عدم	استفاده	از	اشیا	نوک	تیز،	رعایت	بهداشت	در	هنگام	انجام	فعالیت	

و	نیز	شستن	دست	ها	بعد	از	انجام	این	فعالیت،	ضروری	است.

توجه
باشــد،	 اندک	 تصاویر	 تعــداد	
مربوط	به	اشیا	خطرناک	نباشند.	
در	دســترس	باشــند،	تصاویر	

شماره	گذاری	شده	باشند.	
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	پرسش2:	آیا	آهن	رباها	به	هم	می	چسبند	یا	از	هم	دور	می	شوند؟

دو	آهن	ربا	را	از	قسمت	های	متفاوت	کنار	هم	قرار	دهید.	چه	می	بینید؟

محدودیــت:	در	این		جا	نیز	ممکن	اســت	دانش	آموز	به	علت	مشــکل	در	
نوشــتن	نتواند،	همه	آنچه	را	در	ذهن	دارد	و	به	زبان	می	آورد	بنویسد.	یک	
راه	کمک	والدین	و	بزرگ	ترها	در	نوشتن،	و	راه	دیگر	این	است	که	دانش	آموز	
به	طور	شفاهی	بگوید	و	صدای	او	ضبط	شود	و	از	طریق	فایل	صوتی	موارد	
خواســته	شده	را	برای	شما	ارسال	کند.	به	هر	حال	بهتر	است	که	نحوه	ارائه	

)تصویری،	صوتی	یا	هر	دو(	را	به	انتخاب	خود	دانش	آموز	بگذارید.

پیامدها

 بعضی	اشیا	به	آهن	ربا	می	چسبند	و	بعضی	نمی	چسبند.
 آهن	رباها	از	هم	دیگر	دور	و	به	هم	دیگر	نزدیک	می	شوند.

 آهن	رباها	شکل	های	متفاوتی	دارند.
 تقویت	مهارت	های	مشاهده،	تفکر،	استدالل	

 تقویت	مهارت	نوشتن،	ارائه	شفاهی

ارائه به معلم
	ارائه	فایل	تصویری)عکاســی	از	دفترچه	علوم(،	صوتی	یا	هر	دو	.	بهتر	اســت	
انتخــاب	را	بر	عهده	خــود	دانش	آموز	و	والدین	بگذارید.امــا	دانش	آموزان	را	

تشویق	کنید	که	هر	دو	شکل	از	ارائه	را	داشته	باشند.

ارزیابی فعالیت 
هدف	از	ارزیابی،	تشخیص	نقاط	قوت	و	یا	کاستی	های	احتمًالی	است.	چگونگی	
فعالیت	دانش	آموزان	به	شــما	در	انتخاب	گام	بعدی	کمک	می	کند.	می	توانید	
با	ارســال	تصاویر	کارتونی	مناسب	و	در	صورت	امکان	مرتبط	با	آهن	ربا	آنها	را	

تشویق	کنید.	

جلسه آموزش برخط / حضوری:	محتوای	این	جلسه	به	جمع	بندی	فعالیت	های	
دانش	آموزان،	رفع	اشــکال	و	آموزش	ص	93	تا	95	اختصاص	دارد.	همچنین	

تکلیف	بعدی	)کاربرگ	2(	را	برای	دانش	آموزان	توضیح	می	دهید.

ایــن	جمله	ها	را	با	فکر	کردن	به	فعالیت		هایی	که	درباره	آهن	ربا	انجام	دادید،	
کامل	کنید:

1.	قبل	از	انجام	این	فعالیت	می	دانستم	که	...............	
2.	با	انجام	دادن	این	فعالیت	فهمیدم	که	..................
3.	االن	دوست	دارم/	می		خواهم		بدانم	که	.................
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کاربرگ 2 

اسباب بازی آهن ربایی

با	استفاده	از	وسایلی	که	در	تصویر	می بینید،	یک	اسباب	بازی	بسازید	و	برای	حرکت	دادن	آن	از	آهن	ربا	استفاده	کنید.

 نقاشی	از	اسباب	بازی	که	می	خواهید	بسازید،	روی	کاغذ	بکشید.	اسباب	بازی	را	با	کمک	
بزرگ	ترها	بسازید	و	از	آن	عکس	بگیرید.

 برای	ساختن	اسباب	بازی	چه	کارهایی	انجام	دادید؟	
 چگونه	می	توانید	این	اسباب	بازی	را	با	استفاده	از	آهن	ربا	به	حرکت	در	آورید؟	

 از	اسباب	بازی	در	حال	حرکت	فیلم	بگیرید	و	ارسال	کنید.

پرســش:	به	نظر	شــما	از	آهن	ربا	برای	انجام	چه	کارهایی	می	توان	استفاده	
کرد؟

هشــدار:	بعد	از	انجام	فعالیت	
دســت	های	خود	را	بشــویید.	
دســت	 فعالیت	 انجام	 هنگام	
خود	را	به	صورت	یا	چشم	های	

خود	نزنید.

از	دانش	آمــوزان	بخواهید	تا	تجربه	
خــود	را	در	ســاختن	اســباب	بازی	
متحــرک	بگویند	و	به	کمک	بزرگترها	
بنویســند	و	یا	صدای	خود	را	ضبط	و	
برای	شــما	ارسال	کنند.	این	روش	در	
پاسخ	به	پرسش	نیز	کمک	می	کند.

انجام	این	فعالیــت	مقدمه	ای	برای	
آموزش	ص	96	تا	97	است.

پیامدها

 از	آهن	ربا	می	توان	برای	ساختن	وسایل	استفاده	کرد.
 آهن	ربا	می	تواند	وسایل	را	به	حرکت	درآورد.
 مهارت	های	زبانی،	نوشتاری	و	دست	ورزی

 ارتباط	علم	با	هنر
 پرورش	خالقیت	و	مهارت	حل	مسئله

 ایده	پردازی

126

1

2

3

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

4

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی راهبردهای تربیت و یادگیری  تدریس اثربخش در آموزش مجازی



3.	راهبرد	حل	مسئله	ساختاریافته	در	محیط	آنالین

این	روش	آموزشــی	مبتنی	بر	فعالیت	های	حل	مســئله	
اســت	و	دانش	آموزان	را	با	فرصت	هایی	برای	بازســازی	
ایده	ها	و	مفاهیم	ریاضی	توسط	خودشان	آماده	می	کند.	
این	روش	تدریس	شامل	سه	مرحله	کلی	1(	ارائه	مسئله؛	
2(	بحــث	بر	روی	روش	ها	و	راه	حل	ها	و	3(	نتیجه	گیری	و	

تعیین	تکالیف	برای	تثبیت	مفهوم	است	)شکل	1(.

مسئله

راه	حل
راه	حل

راه	حل

راه	حلراه	حل

مقایسه	و	بحث

ایده	ها	/	سؤاالت	/	مسائل

شکل	1.	روش	تدریس	حل	مسئله	ساختاریافته

در	ادامه	توضیحات	مربوط	به	هر	یک	از	این	مراحل	ارائه	می	شود:

 مرحله	1:	ارائه	مسئله
در	این	روش	ابتدا	معلم	مســئله	ای	را	در	قالــب	فعالیت	انتخاب	می	کند	و	به	
دانش	آموزان	ارائه	می	کند	و	از	آنها	می	خواهد	تا	مسئله	مذکور	را	در	مدت	زمان	
مشخصی	حل	کنند	و	راه	حل	شان	را	برای	معلم	ارسال	کنند.	درس	با	کار	شخصی	
دانش	آموزان	برای	حل	یک	مســئله	با	استفاده	از	دانش	ریاضی	خودشان	آغاز	

می	شود.

 مرحله	2:	بحث	بر	روی	روش	ها	و	راه	حل	ها
در	این	مرحله،	معلم	با	توجه	به	هدف	آموزشی	قصد	شده	در	فعالیت،	سبک	های	
مختلف	یادگیری	دانش	آموزان	و	خالقانه	و	بدیع	بودن	راه	حل	ها،	تعدادی	از	آنها	
را	متناســب	با	زمان	کالس	آنالین	خود	جهت	بحث	در	کالس	انتخاب	می	کند.	
در	جلسه	آنالین،	معلم	راه	حل	های	انتخابی	را	مورد	بحث	و	بررسی	قرار	می	دهد	
تا	از	این	طریق	دانش	آموزان	به	مفهوم	مورد	نظر	دســت	یابند.	در	این	مرحله	
مناســب	است	معلم	تا	حد	امکان	از	دانش	آموزان	بخواهد	تا	نحوه	حل	مسئله	
به	کمک	راه	حل	های	انتخابی	را	توضیح	دهند	و	او	نقش	هماهنگ	کننده	بحث	

را	ایفا	کند.

 مرحله	3:	نتیجه	گیری	و	تعیین	تکالیف	برای	تثبیت	مفهوم
	معلــم	در	این	مرحله	بــه	کمک	دانش	آموزان،	نتایج	آموزشــی	حاصل	از	حل	
مســئله	یا	فعالیت	مذکور	را	جمع	بندی	نموده	و	تکالیف	دانش	آموزان	را	جهت	

تثبیت	مفاهیم	آموخته	شده،	تعیین	می	کند.
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یک نمونه:
تدریس ریاضی به کمک روش حل مسئله ساختاریافته

شکل	2.	فعالیت	صفحه	64	کتاب	ریاضی	پایه	سوم	ابتدایی

مرحله	1:	ارائه	مسئله

در	این	مرحله،	آموزگاران	گرامی	تصویر	زیر	را	از	طریق	محیط	شــاد	
برای	دانش	آموزان	ارسال	می	کنند	و	از	آنان	می	خواهند	تا	این	مسئله	
زیر	)شکل	3(	را	حل	کرده	و	نحوه	حل	خود	را	تا	زمان	تشکیل	کالس	
ریاضی	برای	آموزگاران	شــان	ارســال	کنند.	همچنین	در	این	مرحله	
آموزگار	از	دانش	آموزان	می	خواهند	تا	متن	مســئله	را	بخوانند	و	اگر	
جایی	از	متن	ســؤال	برایشان	مبهم	اســت	بگویند	تا	از	این	طریق	

اشکاالت	آنها	در	فهم	متن	مسئله	برطرف	شود.

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

در	این	قسمت،	به	عنوان	نمونه	نحوه	تدریس	فعالیت	صفحه	64 
کتاب	ریاضی	پایه	سوم	ابتدایی	بر	اساس	مراحل	این	روش	ارائه	

می	شود.
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مرحله	2:	بحث	بر	روی	روش	ها	و	راه	حل	ها

در	این	مرحله	معلم	پاســخ	های	ارســالی	دانش	آموزان	را	بررسی	می	کند	و	با	
توجه	به	معیارهایی	که	در	توضیح	این	مرحله	ارائه	شد،	تعدادی	از	راه	حل	ها	
و	پاسخ	ها	را	انتخاب	می	کند	تا	دانش	آموزان	در	زمان	تشکیل	سؤال	به	صورت	
آنالین	در	خصوص	آن	به	بحث	و	گفتگو	بپردازند.	به	عنوان	نمونه	تعدادی	از	
راه	حل	های	انتخابی	برای	این	مسئله	که	توسط	دانش	آموزان	ارائه	شده	است	

می	تواند	شامل	موارد	زیر	باشد:

همان	گونه	که	مالحظه	می	فرمایید	چهار	روش	برای	حل	این	مسئله	انتخاب	
شــده	اســت	که	3	تا	از	آنها	درســت	و	یک	مورد	)روش	4(	نادرست	است.	
دانش	آموزان	با	بحث	بر	روی	این	ســه	روش	و	در	نظر	گرفتن	شــباهت	ها	و	
تفاوت	های	آنها	با	هم	و	همچنین	روش	ارائه	شــده	در	کتاب	درسی	برای	این	
مســئله	درک	اولیه	ای	از	ویژگی	های	این	موقعیت	که	در	بر	دارندۀ	عمل	ضرب	
پیدا	می	کنند.	بحث	در	خصوص	راه	حل	شــماره	4	نیز	منجر	به	این	می	شــود	
تا	دانش	آموزان	حواسشــان	به	این	بدفهمی	رایج	در	حل	مسائل	در	بردارندۀ	
عمل	ضرب	باشــد	و	دچار	این	بدفهمی	در	حل	این	مســائل	نشــوند.	دقت	
کنید	که	هنوز	عمل	ضرب	به	طور	مســتقیم	به	دانش	آموزان	ارائه	نشده	است	
و	فقــط	دانش	آموزان	در	این	مرحلــه	درک	می	کنند	که	در	موقعیت	هایی	که	
می	خواهیم	مجموع	اعضای	چند	مجموعه	یا	گروه	با	تعداد	اعضاء	یکسان	را	

بدست	آوریم	کافی	است	از	جمع	های	تکرارشونده	استفاده	کنیم.

4-	راه	حل	نادرست	برای	حل	این	مسئله

2-	روش	رسم	چوب	خط

3-	روش	استفاده	از	جمع	اعداد

1-	روش	رسم	شکل
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مرحله	3:	نتیجه	گیری	و	تعیین	تکالیف	برای	
تثبیت	مفهوم

در	این	مرحله	معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	
تا	آنچه	از	طریق	این	مســئله	و	بحث	برروی	
آن	یاد	گرفته	اند	را	بیان	کنند	تا	از	این	طریق	
مطالب	این	درس	جمع	بندی	شود.	به	عنوان	
مثــال،	ایــن	جمع	بندی	می	توانــد	به	کمک	
دانش	آموزان	به	صورت	روبه	رو	انجام	شود:

 برای	جمع	بندی	مطالب،	تا	حد	امکان	بایســتی	از	دانش	آموزان	استفاده	شود	و	در	صورتی	که	نکته	ای	از	
درس	در	جمع	بندی	آنها	جا	افتاده	بود،	معلم	به	بیان	آنها	بپردازد.

 پس	از	جمع	بندی	آموزگاران	تکالیفی	را	که	بایســتی	دانش	آموزان	برای	تثبیت	مفهوم	کسب	شــده	انجام	
دهند	را	مشــخص	کرده	و	به	آنها	اعالم	کنند.	مناســب	اســت	در	خصوص	این	صفحه	از	کتاب،	آموزگاران	از	

دانش	آموزان	بخواهند	تا	کار	در	کالس	صفحه	65	کتاب	را	حل	کنند.

شکل	4.	جمع	بندی	مطالب	درس	به	کمک	دانش	آموزان

شکل	5.	کار	در	کالس	صفحه	65	کتاب	ریاضی	پایه	سوم	
ابتدایی

130

1

2

3

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

4

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی راهبردهای تربیت و یادگیری  تدریس اثربخش در آموزش مجازی



4.2. گونه های ارتباط در کالس

از	نگاه	بسیاری	از	صاحب	نظران،	یادگیری	به	عنوان	نوعی	تعامل	و	ارتباط	انسانی	تعریف	شده	است	و	بدون	ارتباط	سازنده	میان	شرکای	اصلی	یادگیری	یعنی	معلم،	
دانش	آموزان	و	والدین،	یادگیری	اثربخشــی	رخ	نخواهد	داد.	در	این	شــرایط	بحران	زده	که	به	علت	رعایت	شیوه	نامه	های	بهداشتی	و	قرنطینه،	احساس	انزوا	همه	

افراد	را	تهدید	می	کند،	این	ارتباط	سازنده	اهمیت	بیشتری	پیدا	کرده	است.	

دست	کم	می	توان	سه	نوع	رابطه	را	در	کالس	تعریف	کرد:

13
2

ارتباط	معلم	
با	دانش	آموز

ارتباط	دانش	آموز
با	دانش	آموزان	

دیگر

ارتباط	دانش	آموز
با	فرایندهای	یادگیری	
و	کتاب	درسی

در	ادامه	به	شرح	هریک	خواهیم	پرداخت.
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4.2.1.	ارتباط	معلم	با	دانش	آموز

به	باور	برخی	از	صاحب	نظران،	قلِب	عمل	تربیتی	»رابطه	میان	معلم	و	دانش	آموزان«	
است.	در	شرایط	کنونی	که	ضربه	روانی	ناشی	از	همه	گیری	کووید-19	به	شیوه	های	
مختلفی	اعم	از	مرگ	دوســتان	و	عزیزان،	از	دســت	دادن	شــغل	والدین،	تجربه	
احساســات	منفی	و	اختالالت	روانی	مانند:	ترس	و	وحشــت،	ناامیدی،	استرس،	
اضطراب،	عصبانیت	و	ناتوانی	در	ابراز	درســت	این	احساسات؛	احساس	تنهایی	و	
تکراری	بودن	روزها	و	کســالت	بر	زندگی	دانش	آموزان	اثر	گذاشته	است،	کیفیت	

رابطه		معلم	با	دانش	آموز	بیش	از	پیش	اهمیت	پیدا	کرده	است.

	پژوهش	ها	نشان	داده	است	در	شرایط	بحران،	تدریس	و	یادگیری	مبتنی	بر	ارتباط	
می	تواند	به	پیشــرفت	تحصیلی	و	رشــد	اجتماعی	و	عاطفی	دانش	آموزان	منجر	
شود.	در	این	شیوه	از	تدریس،	نوع	نگاه	معلم	به	دانش	آموزان	بسیار	تعیین	کننده	
اســت.	آیا	وقتی	دانش	آموزانتان	وارد	کالس	)حضوری	یا	غیرحضوری(	می	شوند،	
از	نظر	شما	انسان	هایی	هستند	که	افکار،	احساسات،	نیازها،	ظرفیت	ها،	ویژگی	ها،	
عالئــق	و	آرزوهای	مربوط	به	خــود	را	دارند	که	می	توانند	با	دیگران	به	اشــتراک	
بگذارنــد؟	آیا	آنها	را	به	عنوان	موجــودی	اجتماعی	در	نظر	می	گیرید	که	می	توانند	
موقعیتی	را	که	در	آن	قرار	گرفته	اند،	درک	و	در	صورت	لزوم	تغییر	دهند؟	اگر	چنین	
باشــد	شما	از	تعامل	با	آنان	احساس	لذت	خواهید	کرد	و	شرایطی	برای	یادگیرنده	
فراهم	می	کنید	که	در	نهایت	امنیت،	بتواند	عمیقًا	در	فرایند	یادگیری	درگیر	شود	و	

از	فرصت	های	یادگیرِی	چالش	برانگیز	استقبال	کند.	
همچنیــن	آیا	می	پذیرید	که	دانش	آموزان	با	خزانه	هایی	منحصر	به	فرد	از	دانش	و	
درک	به	مدرســه	گام	نهاده	اند	و	این	خزانه	باارزش	است.	شاید	این	دانش	و	درک	
منطبق	با	دانش	موجود	در	کتاب	درســی	نباشد،	اما	برای	دانش	آموزان،	واقعی	و	

معنادار	است	و	به	آنها	کمک	می	کند	در	مدرسه	و	در	میان	دوستان	عملکرد	مثبتی	
داشــته	باشند.	یکی	از	وظایف	مهم	معلم	این	است	که	جهاِن	این	دو	دانش،	یعنی	
دانش	موجود	در	دنیای	فرد	و	دانش	موجود	در	کتاب	درسی	را	به	هم	نزدیک	کند	
یا	به	عبارتی	دیگر	کتاب	درســی	را	با	معنا	و	مفهوم	شــخصی	دانش	آموزان	پیوند	
بزند	و	شخصی	ســازی	یادگیری	را	محقق	سازد.	بنابراین	برای	به	هم	نزدیک	کردن	
این	دو	جهان،	باید	معلمان	بتوانند	رابطه	ای	محکم	و	سازنده	با	دانش	آموزان	خود	

برقرار	کنند.
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معلمان	برای	این	که	بتوانند	رابطه	سازنده	ای	با	دانش		آموزان	خود	برقرار	کنند	باید	از	سه	ویژگی	یکرنگی،	همدلی	و	احترام	برخوردار	باشند:	

یکرنگی

یعنی	آنچه	در	باطن	شماست	با	
آنچه	دیگران	از	شــما	می	بینند،	
یکسان	باشد،	یعنی	میان	باطن	
و	ظاهر	شــما	همخوانی	وجود	
داشته	باشد.	فردی	که	یکرنگ	و	
بی	غل	و	غش	است	هرگز	به	آن	
چیزی	که	نیست	تظاهر	نمی	کند.	
او	آنچه	نمی	تواند	انجام	دهد	را	
متعهد	نمی	شود.	به	این	منظور:

	احساسات	خود	را	بپذیرید.	
	اشتباهات	خود	و	دانش	آموزان	

را	بپذیرید.
همه	 دانســتن	 بــه	 تظاهر	 	
چیز	نکنید	و	بــا	قطعیت	درباره	

رویدادها	قضاوت	نکنید.	

احترام

بــا	توانایی	معلــم	بــرای	انتقال	حــس	محترم	
شمردن	دانش	آموزان	و	اســتعداد	آنها	برای	رشد	
ســر	وکار	دارد.	این	مفهوم	با	محترم	شمردن	حق	
دانش	آمــوزان	برای	تصمیم	گیــری	در	مواردی	که	
در	رشد	آنها	مؤثر	اســت	نیز	ارتباط	دارد.	وقتی	ما	
دیگران	را	مهم،	باارزش	و	منحصر	به	فرد	می	شماریم	

به	آنان	احترام	گذاشته	ایم.
	نســبت	به	دانش	آموزان،	توجه	مثبت،	بی	قید	
و	شرط	و	مستقل	از	رفتار	آنان	نشان	دهید.	یعنی	
محبت	شــما	به	دانش	آموز	مشــروط	به	رفتار	او	
نباشد	بلکه	آزادانه،	کامل،	از	سر	اخالص	و	بی	دریغ	

باشد.
	دانش	آمــوزان	را	در	تصمیم	گیری	هــا	در	موارد	
مختلف،	مشــارکت	دهید	و	گاهی	در	کالس	برای	
تصمیم	گیــری،	رأی	گیــری	کنید	و	بــه	نتیجه	رای	
احترام	بگذارید.	در	سامانه	شاد	به	راحتی	می	توانید	

نظرسنجی	برگزار	کنید.
	به	خاطر	داشته	باشید	احترام	به	معنای	از	دست	
دادن	اقتدار	نیســت	بلکه	به	معنای	به	رســمیت	
شناختن	دل	مشــغولی	ها،	احساسات	و	ارزش	های	

دانش	آموزان	است.

همدلی

یعنی	جهان	را	از	دیدگاه	دیگران	دیدن	و	خود	را	به	جای	دیگران	
گذاشتن.	بخش	مهم	همدلی	تشخیص	این	نکته	است	که	شاید	
احســاس	فرد	مقابل	نسبت	به	چیزی	یا	امری	بسیار	متفاوت	از	
شما	باشــد؛	اما	با	وجود	این	تفاوت	او	شایسته	دریافت	درک	
و	توجه	شما	اســت.	همدلی	به	توانایی	معلم	در	فهم	ادراکات	
دانش	آمــوزان	و	انتقال	این	درک	و	فهم	مربوط	می	شــود.	این	
مفهوم	به	معنای	تالش	برای	قرار	گرفتن	در	موقعیت	دانش	آموز	

و	دیدن	موقعیت	از	نگاه	اوست.	به	این	منظور:
		وقتی	با	دانش	آموزانی	روبرو	می	شوید	که	مخل	نظم	کالس	
هستند،	همدلی،	بســیار	به	کار	می	آید.	در	چنین	مواردی	نیاز	
دارید	معنای	نهفته	در	پس	رفتار	دانش	آموز	را	دریابید	و	تالش	
کنید	علل	ریشــه	ای	آن	را	بیابید،	اگرچــه	رفتارهای	اخالل	گرانه	
در	نگاه	اول،	برای	شــما	بی	معنا	به	نظر	می	رسد.	بزرگترین	مانع	
همدلی	با	چنین	دانش	آموزی	این	اســت	کــه	معلم	عمل	این	
دانش	آمــوز	را	درک	نمی	کند	و	رفتــار	او	را	در	دامنه	رفتارهای	
معقول	انسانی	نمی	بیند.	یک	معلم	خردمند	چنین	می	پندارد	که	
دانش	آموز	بــرای	رفتار	خود	نوعی	منطق	دارد،	از	این	رو	تالش	

می	کند	آن	را	بیابد.	
	شــنونده	و	نظاره	گر	خوبی	باشید	و	سعی	کنید	قضاوت	را	به	

تعویق	بیاندازید.
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آغاز کردن و تحکیم رابطه سازنده

رابطه	ســازنده	رابطه	ای	اســت	که	در	آن	سخن	از	دوستی	هست،	اما	سخن	از	وابستگی	نیست،	یعنی	بدون	آنکه	شأن	یادگیری	کاسته	شود	از	یادگیری	لذت	برده		شود.	
معلمانی	که	از	علم	و	هنر	برقراری	و	تحکیم	چنین	رابطه	ای	برخوردارند،	تدریس	اثربخش	تری	دارند.	در	ادامه	برخی	از	پیشنهادهایی	که	می	تواند	در	این	زمینه	به	معلمان	

کمک	کند،	بیان	می	شود.

توجه به فردیت
به	این	معنا،	که	برای	افراد	کالس	خود،	شــأنی	فراتر	از	نــام	و	نام	خانوادگی	و	عکس	آنها،	قائل	

شویم	و	سعی	کنیم	ویژگی	های	منحصر	به	فرد	آنها	را	شناسایی	کنیم.
	زودتر	از	دانش	آموزان	وارد	ســامانه	شــوید	و	با	هر	دانش	آموزی	که	وارد	کالس	شد،	سالم	و	
احوالپرسی	کنید	)با	توجه	به	محدودیت	زمان،	دست	کم	در	جلسات	اول	به	این	امر	بپردازید(.	

	با	نام	کوچک	آنها	را	مورد	خطاب	قرار	دهید.
	اگر	معلم	دوره	ابتدایی	هســتید	و	تنها	با	یک	کالس	ســروکار	دارید،	قبل	از	سال	تحصیلی	به	
دانش	آموزان	زنگ	بزنید	و	با	پرســیدن	سؤال	هایی	با	آنان	رابطه	برقرار	کنید	)در	سال	گذشته	در	
برخی	از	مدارس،	معلمان	هفته	نخست	سال	تحصیلی	را	به	دیدن	دانش	آموز	اختصاص	دادند	و	
بــا	خانواده	هر	دانش	آموز	هماهنگ	کرده	و	به	دیدار	او	رفتند	و	در	فضایی	باز	با	همدیگر	مالقات	

کردند.(
 برای	آغاز	کردن	این	رابطه	اگر	امکان	دیدار	حضوری	نبود،	معلم	می	تواند	به	کالس	خود	برود	و	
ویدئویی	از	کالس	تهیه	و	خود	را	در	محیط	کالس	به	بچه	ها	معرفی	کند	تا	بچه	ها	با	دیدن	فضای		

کالس	و	معلم،	ارتباط	قوی	تری	پیدا	کنند	و	کالس	و	معلم	را	حس	کنند.
	از	مدیر	مدرســه	بخواهید	امکان	برگزاری	جلســات	آنالین	با	والدین	را	فراهم	کند	تا	در	آن	
جلســات	حکایات		و	اتفاقات	کالسی	که	والدین	و	دانش	آموزان	می	توانند	به	آن	افتخار	کنند	را	با	

آنها	در	میان	بگذارید.

انعطاف پذیری
	انعطاف	پذیری	داشته	باشید	و	وقتی	موقعیتی	پدید	می	آید	که	استثناست،	
	برای	دانش	آموزان	به	روشــنی	 تغییر	را	بپذیرید	و	دلیل	این	اســتثنا	را	حتمًاً
تبیین	کنید،	چون	دانش	آموزان	نســبت	به	رعایت	انصاف	و	عدالت	در	کالس	

بسیار	حساس	و	آسیب	پذیرند.	
	وقتی	به	دانش	آموزان	در	مورد	رفتارهایشــان	بازخــورد	می	دهید،	رفتار	
خاصی	را	که	همســاز	با	قوانین	کالس	است،	شناســایی	کنید.	افزون	بر	آن،	
اجــازه	دهید	دانش	آموزان	بدانند	چگونه	بــه	موفقیت	خود	و	دیگران	کمک	

می	کنند.	
	قوانین	را	خیلی	به	موقع،	منصفانه	و	مداوم	اعمال	کنید.

مشارکت
	از	دانش	آموزان	بخواهید	درباره	قوانین	و	روندهای	مناســب	کالس،	نظر	
دهند	و	سپس	با	مشارکت	آنها	قوانین	و	استانداردهایی	را	برای	کالس	تعیین	
کنید.	یک	فهرســت	نوشــتاری	روشــن	از	قوانین	با	کمک	خود	دانش	آموزان	
فراهم	کنید.	مشــخص	کنید	که	قوانین	چه	زمانی	اعمال	می	شــود	و	با	توجه	
به	موقعیت	چگونه	تغییر	می	کنند	)در	آغاز	کالس،	در	طول	آزمون	و	غیره(.

آغاز کردن رابطه
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حفظ و تحکیم رابطه

برای	این	که	بتوانید	رابطه	خود	را	با	
دانش	آموزانتان		حفظ	و	تقویت	کنید،	
می	توانید	گام	های	زیر	را	بردارید:

گام اول- قاطعیت و امنیت 

امنیــت	در	کالس	را	افزایش	دهید.	از	اذیت	و	آزارها	و	تهدیدهای	مســموم	داخل	و	
خارج	کالس	خود	آگاه	باشــید	و	برای	توقف	چنین	رفتاری	گام	بردارید.	امنیت	فردی	
نخستین	دل	مشغولی	هر	فردی	اســت.	اگر	از	نظر	جسمانی	یا	روانی	احساس	ناامنی	
کنیم	آموختن	امری	دشــوار	می	شــود.	کارهای	متعددی	را	می	تــوان	به	منظور	تامین	

امنیت	کالس	انجام	داد:

	برای	امنیت	دانش	آموزانتان	در	فضای	مجازی،	سیاست	های	روشنی	را	تعیین	کنید.	
هرچه	این	سیاست	ها	روشن	تر	باشد،	پیام	محکم	تری	را	به	دانش	آموزان	می	رسانید.	در	
میان	سیاســت	ها	و	قوانین	باید	توصیفی	از	عواقب	تهدید	یا	آسیب	دیگران	گنجانده	

شود.
	اطمینان	یابید	دانش	آموزان	شما	می	دانند	شما	به	دنبال	تامین	امنیت	و	رفاه	ایشان	

هستید.	خاطرجمع	شوید	که	آنان	می	دانند	که	شما	به	نفع	آنان	اقدام	می	کنید.
	دانش	آموزانــی	که	تهدید	و	آزار	می	رســانند	و	آنهایی	که	مــورد	این	اقدامات	قرار	
می	گیرند	را	شناســایی	کنید.	با	آنها	صحبت	کنید	تا	بدانید	چرا	چنین	اتفاقی	رخ	داده	

است.	
	برای	بحث	درباره	امنیت	در	فضای	مجازی	با	والدین	نشست	بگذارید	و	یا	از	مدیر	
بخواهید	از	متخصصان	این	حوزه	دعوت	کند	و	برای	دانش	آموزان	و	والدین	جلســاتی	

برگزار	نماید.	
	محیطی	بسازید	که	در	آن	هیچ	توهینی	پذیرفتنی	نباشد.
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	دانش	آموزان	را	برای	دســتاوردهای	مهم	شــان	در	داخل	و	خارج	مدرســه	
تحسین	کنید.

	زمان	هایی	را	اختصاص	دهید	که	با	هر	یک	از	آنان	در	مورد	فعالیت	هایی	که	
انجــام	می	دهند	و	عالئق	آنها	گفتگو	کنید	و	تکالیفی	که	از	آنان	می	خواهید	را	با	

عالئق	و	فعالیت	های	آنان	پیوند	دهید.

بــه	 مناســب	 بازخوردهــای	 	
از	 بســیاری	 بدهید.	 دانش	آموزان	
دانش	آموزان	 به	 بازخوردی	 معلمان	
می	دهند	که	مشوق	است	و	توانایی	
آنان	را	به	ایشان	بیان	می	کنند؛	اما	
گاهــی	نیاز	دارنــد	بازخورد	خاصی	
	بفهمند	چه	چیزی	را	 دهند	تا	دقیقًاً
خوب	انجام	دادنــد	و	چه	چیزی	را	
باید	بهبود	ببخشند.	شاید	نیاز	باشد	
تکلیف	را	به	اجــزای	خردتر	تبدیل	
کرد	و	اجازه	داد	دانش	آموزان	نقاط	
ضعف	و	قوت	خود	را	دریابند.	برای	

مثال	به	ایشان	بگویید:

	در	بنــد	مقدمه	به	صورت	آشــکار	ایده	اصلــی	مقاله	را	بیان	
کــرده	ای.	به	خوبــی	آن	را	جمع	بندی	کرده	ای.	حــاال	نگاهی	به	
جزئیاتی	که	ایده	اصلی	را	در	بند	ســوم	حمایت	می	کند،	داشته	

باشیم.«
	»این	بخش	از	تکلیف	خیلی	قوی	بود.	زیرا	از	این	استدالل....	

به	خوبی	استفاده	کرده	ای	و	در	این	بخش	شما...«
	»	تا	اینجا	مســئله	را	درســت	حل	کردی،	از	اینجا	به	بعد	را	
یکبار	بلند	بگو	یا	بنویس	که	به	چه	صورت	پیش	رفتی	که	به	این	

نتیجه	رسیدی...«
	با	استفاده	از	کالم	و	جمالت	زیبا،	ایده	ها	و	نظرات	و	پاسخ	های	
آنها	را	به	سمت	بهتر	شدن	و	کامل	شدن	سوق	دهیم:	پسرم	عالی	
گفتی،	این	قسمت	را	کمی	تغییر	بده.	دخترم		تو	نویسنده	خوبی	
هستی	و	خیلی	خالقانه	می	نویسی،	از	تشبیه	هم	در	نوشته	هایت	
استفاده	کن.	وقتی	انشای	تو	را	خواندم	لذت	بردم،	خیلی	زیباتر	
از	حد	انتظار	من	بود.	اگر	خوش	خط	تر	بنویســی	عالی	می	شود.	
پســرم	جوابی	که	دادی	عالی	بود،	دوباره	آرام	و	شمرده	تکرار	کن	

تا	دوستانت	نکات	مهم	آن	را	یادداشت	کنند.

گام دوم- بازخورد و تحسین
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	موفقیت	های	قبلی	دانش	آموز	را	با	شواهدی	که	دارید	به	او	یادآور	شوید.

	تکلیف	را	به	بخش	های	کوچک	تر	تقســیم	کنیــد	تا	دانش	آموزان	ببینند	
دانش	الزم	برای	هر	مرحله	را	دارند	و	می	توانند	آن	تکلیف	را	کامل	کنند.

	آزمون	های	کوچکی	برگزار	کنید	که	در	آن	دانش	آموزان	می	توانند	دانش	
خود	را	به	نمایش	بگذارند.	اگر	موفق	شــدند،	روی	تکالیف	دشــوارتر	تمرکز	

کنید.

	مالکیــت	ایده	هایی	که	دانش	آموزان	مطرح	کرده	اند	را	به	آنان	نســبت	
دهید.	برای	مثال،	در	یک	بحث	می	توان	گفت	»لیال	نکته	ای	به	نظرات	مریم	

اضافه	کرد	و	گفت	که...«
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	در	کالس	های	غیرحضوری	اســتفاده	از	صورتک	ها	)ایموجی	ها(	می	تواند	بر	
کیفیت	تعامل	معلــم	و	دانش	آموزان	اثر	گذارد.	می	توان	برخی	از	صورتک	ها	را	
انتخاب	و	به	عنوان	زبان	مشترک	از	آنها	استفاده	کرد.	برای	مثال،	اگر	دانش	آموزان	
مطلبی	را	نفهیدند،	صورتک	خاصی	را	ارســال	نمایند	یا	این	که	در	آغاز	کالس	از	
دانش	آموزان	بخواهید	احساســی	که	دارند	را	از	طریق	این	صورتک	ها	با	کالس	

به	اشتراک	بگذارند.

	بــه	دانش	آموزان	حق	انتخــاب	بدهید	تا	همزمان	با	به	نمایش	گذاشــتن	
یادگیری،	از	توانایی	ها	و	عالئق	خویش	استفاده	کنند.	برای	مثال	می	توانید	چند	
تکلیف	به	آنان	بدهید	تا	از	میان	آنها	دست	به	انتخاب	بزنند	یا	این	که	محتوای	
خاص	خود	را	انتخاب	کنند	و	از	درون	آن	اصول	و	تعمیم	ها	را	بیرون	بکشند.

	نســبت	به	مواد	آموزشــی	که	تولید	می	کنید	حس	اشتیاق	نشان	دهید.	اگر	
شما	نسبت	به	محتوا	مشتاق	باشید،	دانش	آموزان	هم	ممکن	است	اشتیاق	خود	

را	به	اشتراک	بگذارند.

	دانش	آموزان	)به	ویژه	دانش	آموزان	دوره	دبســتان(	شــنیدن	داستان	های	
مختلف،	حتی	داســتان	های	تاریخی	و	حماسی	را	دوســت	دارند.	سعی	کنید	
متناســب	با	موضوع	درس،	داستان	هایی	را	انتخاب	کنید	و	در	کالس	بخوانید	و	
به	روابط	خود	با	آنان	عمق	بیشــتری	ببخشید.	هنگامی	که	می	خواهید	داستان	
را	بخوانید	چند	پرســش	)به	ویژه	پرسش	های	اساســی	که	در	صفحات	بعدی	
توضیح	داده	شده	است(	طراحی	کنید	و	پیش	از	شروع	داستان	به	دانش	آموزان	

بگویید	که	به	پاسخ	این	پرسش	ها	فکر	کنند.

	در	ابتدای	ســال	فهرســتی	از	تاریخ	تولد	دانش	آموزان	تهیه	کنید	و	در	آغاز	
هر	ماه	با	اســتفاده	از	فیلم	های	کوتاه	و	تصاویری	که	برایشــان	می	سازید،	تولد	
متولدین	ماه	را	یادآوری	کنید	و	تبریک	بگویید	و	حتی	به	عنوان	هدیه	می	توانید	

گام سوم- ایجاد شور و اشتیاق و انگیزه 
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عکس	آنها	را	در	آن	روز	پروفایل	گروه	کالس	قرار	دهید	یا...	)	ویژه	دوره	دبستان(.	

	در	کالس	های	آنالین	با	توجه	به	شــرایط	کنونی	ممکن	است	خبری	از	مبتال	
	پیگیر	 شدن	دانش	آموزان	یا	افراد	خانواده	آنها	به	کرونا	به	دست	ما	برسد.	حتمًاً
و	جویای	احوال	آنها	شوید	و	از	دوستانشان	بخواهید	در	کالس	برای	شفای	آنها	

صلوات	بفرستند	یا	حمد	شفا	بخوانند.
	مناســبت	هایی	مانند	روز	کودک،	روز	دانش	آموز	و	هــر	آنچه	که	مربوط	به	
دانش	آموزان	است	را	در	کالس	یاد	کنید	و	در	آن	روز	با	پخش	کلیپ	)نماهنگ(،	
آهنگ	و	تصاویر،	احترام	و	عالقه	خود	را	نسبت	به	آنها	ابراز	کنید	تا	بدانند	چقدر	

برای	شما	مهم	هستند.

	از	دانش	آمــوزان	)دوره	دبســتان(	بخواهید	برگه	ای	دو	ســتونی	روی	درب	
اتاقشــان	یا	روی	کمد	نصب	کنند	و	هر	روز	کارهای	خوب	خود	را	در	یک	ستون	
و	اشتباهاتشان	را	در	ستون	مقابل	آن	بنویسند	و	در	پایان	هر	هفته	احساس	و	
افکار	خود	را	در	مورد	کارهای	خوب	و	اشتباهاتشــان	یادداشت	کنند	و	برگه	را	با	

شما	به	اشتراک	بگذارند.
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گام چهارم- شنیدن و دیدن همه دانش آموزان

	بــا	توجه	بــه	شــرایط	آمــوزش	از	راه	دور،	هیچ	
دانش	آمــوزی	نباید	مورد	غفلت	قــرار	بگیرد،	بنابراین	

مهم	است	که	به	موارد	زیر	توجه	کنیم:
	معلــم،	تمام	وقت	کالس	را	در	اختیار	خود	نگیرد	تا	
دانش	آموزان	احســاس	کنند	کالس	متعلق	به	آنها	نیز	
هســت.	آنها	هم	مورد	خطاب	قرار		گیرند	و	بتوانند	به	
صورت	کالمی	و	غیرکالمی	به	آنچه	در	کالس	می	گذارد،	

واکنش	نشان	دهند.
	اجــازه	دهید	همــه	دانش	آمــوزان	در	مباحث	و	
	 تعامالت	کالسی	شرکت	کنند.	دانش	آموزانی	که	معمواًلً
مشــارکت	نمی	کنند	را	صدا	کنید	و	بــه	گفتگو	با	آنها	

بپردازید.
	نحوه	برخورد	معلم	در	مقابل	عدم	پاســخ	یا	پاسخ	
نادرست	دانش	آموزان	صبورانه	باشد	و	در	این	مورد	با	

همه	یکسان	برخورد	شود.
	در	دقایقــی	از	کالس	جای	خودمــان	را	با	بچه	ها	
	بگوییم:	»خب	حاال	قرار	اســت	شما	 عوض	کنیم،	مثاًلًً
معلم	باشید	و	از	من	سؤال	کنید	یا	به	من	امال	بگویید؛	
مینا	جان	از	درس	6	اجتماعی	امروز	دو	ســؤال	از	من	
بپرس؛	علی	جان	یک	جمله	از	درس	که	به	نظرت	مهم	تر	

بود	را	به	من	امال	بگو	و	.....«
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4.2.2.	ارتباط	دانش	آموز	با	فرایندهای	یادگیری	و	کتاب	درسی	

هســته	اصلی	جریان	تدریس	و	یادگیری،	تدارک	شــرایط	و	محیطی	اســت	که	
یادگیرنــده	بتواند	با	آن	به	تعامل	بپردازد.	هر	یک	از	ما	فرایندهای	یادگیری	خاص	
خود	را	داریم	و	عالئق	و	اشــتیاق	هــر	یک	از	ما	به	یادگیری	بــا	عوامل	مختلفی	
برانگیخته	می	شــود؛	اما	آنچه	که	در	همه	ما	مشترک	است،	کنجکاوی،	نسبت	به	
دنیای	پیرامون	و	کاوش	آن	اســت.	همین	ویژگِی	طبیعی	انسان	می	تواند	مبنای	
فرایند	تدریس	و	یادگیری	قرار	گیرد	و	او	را	برای	رویارویی	با	موقعیت	های	غیرقابل	
پیش	بینِی	زندگی	آماده	سازد	و	به	همین	دلیل	است	که	تدریس	و	یادگیری	مبتنی	

بر	کاوشگری	موضوعیت	پیدا	می	کند.

برخــی	از	نظام	هــای	تعلیــم	و	
تربیــت	موفق،	طراحــی	فرایند	
یادگیری	و	تدریس	را	به	گونه	ای	
پیش	می	برند	که	دانش	آموز	طی	
فرایند	یادگیــری	با	فرصت	های	
روبرو	شــود.	 و	متنوعی	 متعدد	
برای	مثــال	طراحی	فرصت	های	
یادگیــری	بــه	گونــه	ای	پیش	
در	 بتواند	 دانش	آموز	 که	 می	رود	
موارد	روبه	رو	به	کاوش	بپردازد:

 کاوش خود	)اعم	از	باورها	و	ارزش	ها؛	سالمت	جسمانی،	روانی،	اجتماعی	
و	معنوی؛	روابط	انسانی	و	غیره(	

 کاوش زمان و مکان	)اعم	از	پیشینه	های	فردی،	اکتشافات،	مهاجرت	های	
بشر،	سفر	و	غیره(

 کاوش سبکی که دانش آموز ایده ها، احساسات، باورها و ارزش های خود 
را ابراز می کند.

 کاوش جهان طبیعی و قوانین آن
 کاوش ارتباط میان سیســتم های ساخت بشر اعم از سازمان ها، نهادها 

و غیره با جوامع
 کاوش حقوق و مســئولیت های خود برای تالش به منظور به اشــتراک 
گذاشتن منابع محدود موجود در سیاره زمین با دیگر انسان ها و موجودات

شایان	ذکر	اســت	طراحی	چنین	فرصت	های	یادگیری	باید	پیش	از	شروع	
کالس	از	ســوی	معلم	صورت	گیــرد.	برخی	از	معلمان	بــرای	این	که	تمرکز	
دانش	آموزان	در	کالس	های	آنالین	افزایش	یابد	پیش	از	شــروع	هر	کالس،	
به	صــورت	مکتوب	مجموعه	فعالیت	هایی	که	قرار	اســت	در	کالس	صورت	
گیرد	را	با	دانش	آموزان	به	اشــتراک	می	گذارند.	به	خاطر	داشــته	باشید	که	
کالس	آنالین	ممکن	اســت	خسته	کننده	باشــد،	پس	فعالیت	های	متنوع	
و	جذابــی	را	طراحی	کنید.	همچنین	با	اســتفاده	از	فنــون	مختلفی	که	در	
بخش	ســنجش	و	ارزشیابی	این	برنامه	آورده	شده	است	مانند	بلیط	خروج،	
می	توانید	دانش	آموزان	را	در	فعالیت	های	تأملی	و	فراشناختی	درگیر	کنید.
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کاوشگری

تدریس	و	یادگیری	به	شــیوه	کاوشــگری	اگر	به	خوبی	طراحی	شود،	می	تواند	انگیزه	دانش	آموزان	را	برای	یادگیری	افزایش	دهد	و	در	این	شرایط	کرونایی	که	پژوهش	ها	
حکایت	از	کاهش	انگیزه	دانش	آموزان	دارد،	مؤثر	به	نظر	می	رســد؛	به	همین	دلیل	از	بین	رویکردهای	مختلف	تدریس	و	یادگیری،	بر	شــیوه	کاوشــگری	تأکید	می	شود.	

تفاوت	میان	کالس	سنتی	و	کالس	مبتنی	بر	کاوشگری	در	جدول	زیر	نمایش	داده	شده	است.

کاوشگریسنتی

دانش		آموزان	به	صورت	گروهی	کار	می	کنند.دانش		آموزان	به	تنهایی	کار	می	کنند.

کالس	درس،	خوِد	زندگی	است.کالس	درس،	دانش	آموزان	را	برای	زندگی	آینده	آماده	می	کند.

تمرکز	بر	فرایند	و	برایند	یادگیری	است.تمرکز	بر	برایند	و	محصول	تدریس	و	یادگیری	است.

یادگیری	به	عنوان	وظیفه	ای	است	که	بر	دوش	آنان	گذاشته	
شده	است	و	باید	آن	را	تحمل	کرد.

یادگیری	به	عنوان	چالشی	لذت	بخش	و	مبتنی	بر	جستجوگری	دیده	
می	شود.

پرسش	هایی	که	مطرح	می	شود	بسته	هستند،	یعنی	یک	پاسخ	
درست	دارند.

پرسش	هایی	که	مطرح	می	شوند	باز	هستند،	یعنی	چندین	پاسخ	
درست	می	توان	به	آنها	داد.

تأکید	بر	درک	مفاهیم	است.تأکید	بر	تسلط	بر	دانش	در	سطح	واقعیت	است.

امکان	تعقیب	پرسش	های	دانش		آموزان	وجود	دارد.گام	به	گام	از	برنامه	درسی	پیروی	می	کند.

فعالیت	ها	به	طور	عمده	بر	کتاب	های	درسی	و	کتاب	های	کار	
فعالیت	ها	بر	انواعی	از	منابع	تکیه	دارند.تکیه	دارند.

دانش		آموزان	به	عنوان	متفکرانی	دیده	می	شوند	که	نظریات	خود	را	در	دانش		آموزان	به	عنوان	لوح	سفید	در	نظر	گرفته	می	شوند.
مورد	جهان	دارند.

	اطالعات	را	به	دانش		آموزان	انتقال	می	دهند. معلمان	تسهیل	گر	یک	محیط	یادگیری	تعاملی	هستند.معلمان	معمواًلً

	در	پی	پاسخ	های	درست	هستند. معلمان	معمواًل	در	پی	درک	یادگیری	دانش		آموزان	هستند.معلمان	معمواًلً

	از	تدریس	جداست. سنجش	در	تدریس	تنیده	شده	است.سنجش	معمواًلً
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برخالف	تصور	بســیاری	از	افراد،	کاوشــگری	منحصر	به	حوزه	علوم	تجربی	
نیســت.	حتی	در	حوزه	علوم	انســانی	ســخن	از	کاوشــگری	جغرافیایی،	
کاوشگری	تاریخی	و	کاوشگری	علوم	اجتماعی	وجود	دارد	و	در	حوزه	هنر	و	

همچنین	نگارش	و	انشاء	فارسی	نیز	به	کار	گرفته	می	شود.	
بــرای	مثال	در	حــوزه	نگارش	و	انشــاء	فارســی	در	مباحــث	مربوط	به	
تصویرنویســی،	تهیه	گزارش،	تهیۀ	سفرنامه	و	غیره	می	توان	از	روش	مبتنی	
بر	کاوشــگری	سود	جست.	آموزش	در	فضای	مجازی	فرصت	مناسبی	برای	
کاوشگری	فراهم	کرده	است.	منبع	یادگیری،	دیگر،	محدود	به	کتاب	درسی	
نیســت	و	می	توان	از	فیلم	ها،	تصاویــر	و	حتی	بازدید	مجازی	از	مکان	های	
تاریخــی	و	دیدنی	کمک	گرفت	و	آنها	را	به	عنــوان	منابع	یادگیری	در	نظر	

گرفت.

کاوشگری	در	هر	حوزه	ای	که	به	کار	بسته	شود	نیازمند	به	طراحی	پرسش	هایی	است	
که	معمواًل	با	عنوان	»پرسش	های	اساسی«	از	آنها	یاد	می	شود.	چنین	پرسش	هایی	
معناســازی	ما	را	برانگیخته	می	کنند.	استفاده	از	این	پرســش	ها،	انتقال	یادگیری	
به	دنیای	واقعی	را	نیز	آســان	می	ســازد	زیرا	در	برخورد	با	چالش	های	تازه	ما	را	به	
جســتجوی	الگوهای	مشابه،	پیوند	دادن	اندیشــه	ها	و	در	نظر	گرفتن	راهبردهای	
ســودمند	ســوق	می	دهند.	معلم	با	طرح	این	پرســش	ها	هــم	می	تواند	یادگیری	
دانش	آموزان	را	سنجش	کند	و	هم	عالقه	آنان	را	به	موضوع	یادگیری	افزایش	دهد.	

پرسش	های	اساسی	معمواًل	تمام	یا	برخی	از	ویژگی	های	زیر	را	دارند:

	باز	پاسخ	هســتند	و	در	برابر	یک	پاسخ	صحیح	ساده	یا	واحد،	مقاومت	نشان	
می	دهند.

	تفکر	را	فرا	می	خوانند،	غیرمنتظره	و	یا	بحث	برانگیز	هستند.
	دانش		آمــوزان	را	ملزم	به	اســتفاده	از	محتوای	درس	و	تجربه	شــخصی	خود	
می	کننــد.	همچنین	آنها	را	ملزم	می	کنند	که	جایگزین	ها	را	در	نظر	بگیرند،	شــواهد	
را	سبک	و	سنگین	و	از	اندیشه	های	خود	حمایت	و	پاسخ	های	خود	را	توجیه	کنند.

	به	ایده	های	کالن	و	اصلی	موجود	در	یک	رشته	علمی	اشاره	می	کنند.
	می	توانند	مجددًا	مورد	بازبینی	قرار	گیرند	تا	دانش		آموزان	را	درگیر	گفتگو	و	بحث	

کنند.
	به	طرح	پرسش	های	دیگر	از	سوی	دانش		آموزان	منجر	می	شوند.	

	تحریک	کننده		مفروضه	ها	و	آموزه	های	پیشین	هستند.
	میان	یادگیری	پیشین	و	تجربه	های	فردی،	پیوندهای	معنادار	برقرار	می	کنند.
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 مثال هایی از پرسش های اساسی در دروس مختلف

مطالعات اجتماعی
	در	این	داستان	صدای	چه	کسانی	شنیده	نشده	است؟	

	چه	چیزی	ارزش	جنگیدن	را	دارد؟	چه	کسانی	در	این	باره	تصمیم	گیرنده	
هستند؟

	من	چگونــه	می	توانم	در	مورد	یک	مســئله	مهم	امــا	بی	اهمیت	برای	
	مصرف	آب،	دور	ریختن	غذا	 خانواده	ام،	نقش	اثرگذاری	داشــته	باشم؟	)مثاًلً

و	غیره(.

هنر
	آیا	هنرمند	نسبت	به	مخاطبان	
مخاطبان	 دارد؟	 تعهــدی	 خــود	

نسبت	به	هنرمندان	چطور؟
	کارهــای	هنــری	چــه	چیزی	
در	مــورد	فرهنگ	جامعــه	به	ما	
می	گویند؟	آنها	چگونه	ممکن	است	
نگاه	ما	را	نسبت	به	آن	فرهنگ	و	

جامعه	تحریف	کنند؟
	شــما	اگر	جای	فیلم	ساز	بودید،	
داســتان	فیلــم	را	چــه	تغییری	

می	دادید	و	چرا؟
	بــرای	فهــم	یک	فیلــم	یک	
دقیقــه	ای،	باید	به	چــه	نکاتی	در	

فیلم	توجه	کنیم؟

علوم
	در	بــدن	موجــودات	زنده،	
کارکرد	و	ســاختار	چگونه	با	هم	

مرتبط	هستند؟
	یــک	ادعای	علمی	را	چگونه	

باید	ارزشیابی	کرد؟

دینی
	کــدام	بخــش	زندگی	من	
ثابت	و	کدام	بخش	قابل	تغییر	

است؟
	دین	در	زندگی	انســان	چه	

نقشی	دارد؟

ادبیات
	خوانندگان	خوب	چه	می	کنند؟

	نویسنده	یک	داستان،	چگونه	داستان	را	شروع	کند	
تا	باعث	جذابیت	بیشتر	آن	شود؟	

	کاربرد	ادبیات	در	زندگی	ما	چیست؟
	تاریخ	و	ادبیات	چه	رابطه	ای	با	یکدیگر	دارند؟

	چگونه	می	توان	ادبیات	را	در	زندگی	جاری	ساخت؟
	حقیقت	باالتر	و	ارزشمندتر	است	یا	تخیل؟	چرا؟

ریاضیات
	جمع	و	تفریق	چه	شباهتی	دارند؟

	رقم	های	یک	عدد	چه	ارتباطی	با	هم	دارند؟
	چگونه	می	توان	با	استفاده	از	داده	ها	تصمیمی	را	گرفت؟
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تسهیل گری مسیر کاوشگری

افزون	بر	اســتفاده	از	پرســش	های	اساسی	برای	هدایت	فرایند	کاوشگری،	با	اســتفاده	از	گام	های	زیر	نیز	می	توان	تجربیاتی	برای	یادگیری	دانش	آموزان	طراحی	کرد	که	
مسیر	کاوشگری	تسهیل	شود:

1
چگونه	به	دانش	آموزان	
کمک	خواهید	کرد	که	
بدانند	به	کجا	می	روند	و	
چرا	به	آنجا	می	روند؟

5
چگونه	دانش	آموزان	
درک	خود	را	نشان	
خواهند	داد؟

6
چگونه	تدریس	خود	
را	با	نیازهای	هر	یک	از	
یادگیرندگان	متناسب	

می	کنید؟

2
چگونه	توجه	

دانش	آموزان	را	جلب	
خواهید	کرد	و	آنها	را	
با	موضوع	درگیر	
می	کنید؟	

3
چگونه	به	دانش	آموزان	

کمک	خواهید	کرد	تا	ایده	ای	
را	کاوش	کنند	و	به	دانش	و	
مهارت	ها	مجهز	شوند؟

4
چگونه	به	دانش	آموزان	
کمک	خواهید	کرد	به	طور	

عمیق	تری	بر	محتوا	تأمل	کنند	و	
بر	اساس	بازخورد	و	خودسنجی	
بتوانند	کار	خود	را	بازنگری	و	

پاالیش	کنند؟

7
تجربیات	یادگیری	را	

چگونه	سازمان	دهی	خواهید	
کرد	که	درک	یادگیرندگان	
افزایش	یابد	و	به	سوی	
یادگیرنده	مستقل	
حرکت	کنند؟
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گام	های	ذکر	شده	در	باال	در	جدول	زیر	در	قالب	پرسش	و	پاسخ	از	یک	معلم	در	یک	طراحی	آموزشی	خاص	بیان	شده	است:

پرسش	از	معلم	

	چگونه	به	دانش	آموزان	کمک	خواهید	کرد	که	
بدانند	به	کجا	می	روند	و	چرا	به	آنجا	می	روند؟

پاسخ	معلم

 اهــداف	درس	را	با	زبان	متناســب	با	دانش	آمــوزان	با	آنان	به	
اشتراک	می	گذارم.

 نمونه	کارهــای	دانش	آموزان	ســال	قبل	را	با	آنها	به	اشــتراک	
می	گذارم	تا	آنها	را	نقد	کنند.

پرسش	از	معلم	

	چگونه	به	دانش	آموزان	کمک	خواهید	کرد	تا	ایده	ای	را	
کاوش	کنند	و	به	دانش	و	مهارت	ها	مجهز	شوند؟

پاسخ	معلم

 با	اســتفاده	از	پاورپوینت	و	شکل	های	جذاب،	مفهوم	بشقاب	غذای	من	را	معرفی	
می	کنم	و	با	طرح	پرســش	هایی	به	دانش	آموزان	کمک	می	کنــم	تا	بتوانند	گروه	های	

مختلف	غذایی	را	تشخیص	دهند	و	در	نهایت	در	زندگی	خود	به	کار	گیرند.

پرسش	از	معلم	

	چگونــه	به	دانش	آمــوزان	کمک	خواهید	کــرد	به	طور	
عمیق	تری	بــر	محتوا	تأمــل	کنند	و	بر	اســاس	بازخورد	و	

خودسنجی	بتوانند	کار	خود	را	بازنگری	و	پاالیش	کنند؟

پاسخ	معلم

 از	دانش	آموزان	می	خواهم	غذاها	و	خوراکی	هایی	که	در	48	ســاعت	
گذشــته	خورده	اند	را	با	توجه	به	مفهوم	بشــقاب	غذای	من	بررسی	و	با	
تأمل	بر	آن،	مشخص	کنند	در	هر	وعده	چه	گروه	های	غذایی	در	بشقاب	
غذایی	آنان	وجود	داشــته	است؟	سپس	نتیجه	را	با	هم	گروهی	خود	به	
اشتراک	و	از	او	بازخورد	دریافت	کنند.	در	نهایت	برخی	گروه	ها	نتیجه	کار	

خود	را	در	کالس	ارائه	دهند.

پرسش	از	معلم	

	چگونه	توجه	دانش	آموزان	را	جلب	خواهید	کرد	
و		آنها	را	با	موضوع	درگير	می	کنيد؟

پاسخ	معلم

 یک	پرسش	باز	مطرح	می	کنم	تا	دانش	آموزان	به	آن	پاسخ	دهند:	به	
نظر	شما	چه	چیزهایی	سبب	می	شود	ما	سالم	بمانیم؟

 دانش	آمــوزان	به	صورت	دو	نفره	با	هم	مصاحبه	می	کنند	و	غذاها	و	
خوراکی	هایی	که	در	48	ساعت	گذشته	خورده	اند	را	بررسی	می	کنند.
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پرسش	از	معلم	

	چگونه	دانش	آموزان	درک	خود	را	نشان	خواهند	
داد؟

پاسخ	معلم

 از	دانش	آموزان	می	خواهم	با	توجه	به	اصول	نامه	نویســی،	یک	
نامه	برای	مادر	خود	)کســی	که	در	خانه	بیشــتر	کار	آشپزی	می	کند(	
درباره	بشــقاب	غذایی	سالم	بنویسند	و	در	کالس	برای	ما	بخوانند	یا	
این	که	با	توجه	به	اصــول	ارائه	اثربخش،	یک	فیلم	کوتاه	تهیه	و	در	
آن	بشقاب	غذایی	ســالم	را	به	مادر	خود	معرفی	کنند	و	در	کالس	به	

نمایش	بگذارند.

پرسش	از	معلم	

	تجربیــات	یادگیــری	را	چگونه	ســازمان	دهی	
خواهید	کرد	که	درک	یادگیرندگان	افزایش	یابد	و	به	

سوی	یادگیرنده	مستقل	حرکت	کنند؟

پاسخ	معلم

 فرصت	های	یادگیری	در	گام	های	کوچک	ارائه	می	شود	و	از	تجربیات	پیشین	دانش	آموزان	
حرکت	می	کنم	و	از	دانش	آموزان	می	خواهم	آنچه	آموخته	اند	را	از	طریق	نوشتن	نامه	در	بافت	

زندگی	خود	به	کار	ببرند.

پرسش	از	معلم	

	چگونــه	تدریس	خود	را	با	نیازهــای	هر	یک	از	
یادگیرندگان	متناسب	می	کنید؟

پاسخ	معلم

 فرصت	هــای	یادگیری	که	طراحی	می	شــود	بــا	زندگی	واقعی	
دانش	آموزان	پیونــد	می	زنم	و	به	این	ترتیــب	نیازهای	آنان	لحاظ	

می	شود.
 فعالیت	های	یادگیری	متنوع	برای	دانش	آموزان	طراحی	می	کنم.
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ارتباط	دانش	آموز	با	دانش	آموزان	دیگر 	.4.2.3

در	کالس	درس	)خواه	حضوری،	خواه	غیرحضوری(	معلم	تنها	کســی	نیســت	که	مســئولیت	خلق	محیطی	برای	یادگیری	را	دارد.	هر	کدام	از	دانش	آموزان،	آورده	های	
ارزشــمندی	برای	کالس	دارند	و	می	توانند	در	خلق	این	محیط	مشــارکت	داشته	باشند.	تمام	رفتارهای	انسان	ها	متأّثر	از	افراد	و	گروه	هایی	است	که	فرد	به	آن	تعلق	دارد.	
کالس	درس	هم	یک	گروه	است؛	گروهی	که	افراد	با	خصیصه	های	مشترک	)مثل	سن	و	سال	و	میزان	تحصیالت	و	رشته	تحصیلی(	در	آن	جمع	شده	اند	و	همین	اشتراکات،	
باعث	می	شــود	دانش	آموزان	به	هم	نزدیک	شــوند	و	احساس	دل	بستگی	کنند.	نوع	ارتباطی	که	معلم	میان	این	دانش	آموزان	برقرار	می	کند،	بسیار	مهم	است.	معلم	باید	
با	خود	فکر	کند	»من	می	خواهم	چه	نوع	ارتباطی	میان	دانش	آموزانم	برقرار	باشــد«.	به	باور	صاحب	نظران	تعلیم	و	تربیت	در	شــرایط	حاضر	نیاز	به	این	داریم	که	میان	

دانش	آموزان	رابطه	همدالنه،	دو	سویه،	سالم،	سازنده	و	عاری	از	وابستگی	برقرار	شود.	راهبردهای	زیر	در	این	خصوص	می	تواند	کمک	کننده	باشد:

	در	آغــاز	ســال	تحصیلــی	از	
دانش	آمــوزان	بخواهید	با	یکدیگر	
مصاحبه	کنند	و	فرد	مصاحبه	شونده	

را	به	کالس	معرفی	کنند.

	از	دانش	آمــوزان	بخواهیــد	از	
پیشینه،	سرگرمی	ها	و	عالئق	خود	
پوسترهایی	بسازند.	در	این	پوستر	
می	توانند	عکس	هایی	از	زمان	تولد	
تا	لحظه		حال	را	بگنجانند.	ســپس	
این	 بخواهیــد	 دانش	آمــوزان	 از	
پوســترها	را	در	کالس	ارائه	دهند	
)دانش	آمــوزان	دوره	ابتدایــی	و	

متوسطه	اول(.	

	همه	دانش	آموزان	را	تشــویق	
کنید	تــا	از	خود	بگویند	و	تجربه	ها	
و	خاطره	های	خود	را	برای	دیگران	
بازگو	کنند.	اگر	در	کالس	افرادی	از	

فرهنگ	ها	و	اقــوام	مختلف	وجود	
داشته	باشــند.	این	فعالیت	برای	
دانش	آموزان	جذاب	خواهد	بود.

	کمــی	کــه	از	ســال	تحصیلی	
یکدیگر	 با	 دانش	آموزان	 و	 گذشت	
آشــنا	شــدند،	هر	چند	روز	یکبار	
فضایی	پدید	آوریــد	تا	هر	یک	از	
مثبت	 ویژگی	 یــک	 دانش	آموزان	
یکی	از	همکالسی	های	خود	را	روی	
تخته	یادداشت	کنند.	آنان	باید	از	
تکرار	نظری	که	در	آن	فضا	موجود	
اســت،	پرهیــز	کننــد.	در	نهایت	
برگه		کامل	شــده	را	به	صاحب	آن	

برگردانند.

	کاِر	گروهــی	را	جدی	بگیرید	و	
تکالیفی	 بود،	 امکان	پذیر	 هر	وقت	
طراحی	کنید	کــه	دانش	آموزان	به	

صورت	گروهــی	کار	کنند	و	نقش	
افراد	گــروه	را	به	روشــنی	تعریف	
کنید.	با	قرار	گرفتن	در	گروه	ها،	خأل	
ارتباطی	ناشی	از	این	شرایط	بحران	
تا	حدی	برطرف	می	شــود.	افزون	
بر	آن،	دانش	آمــوزان	صدای	خود	
را	بــاز	می	یابند	و	به	دلیل	همکاری	
با	یکدیگر	احساس	امنیت	می	کنند	
و	یادگیری	بهبــود	می	یابد.	وقتی	
یادگیرنده	ای	با	مفهوم	ها،	مهارت	ها	
کلنجار	 نگرش	هــای	دشــوار	 یــا	
این	همساالن	هستند	که	 می	رود،	
بــرای	او	امنیت	پدیــد	می	آورند.	
و	 با	مهارت،	شفافیت	 همســاالن	
دلسوزِی	شــگفت	آوری	به	همدیگر	

کمک	می	کنند.

دانش	آمــوزان	خــود	 بــرای	 	
فرصت	هایی	فراهم	کنید	تا	بتوانند	

افکار،	احساسات	و	عواطف	خود	را	
ابراز	کنند	و	با	دیگران	به	اشــتراک	

بگذارند.	

به	دانش	آمــوزان	مهارت	های	 	
الزم	مانند	مهارت	شــنیدن	فعال	را	
برای	تعامل	گروهی	آموزش	دهید.

	به	منظــور	اینکه	دانش	آموزان	
بتوانند	گروه	های	مختلف	را	تجربه	
کنند	و	وابستگی	در	بین	آنها	پیش	
نیاید،	و	روابط	محترمانه	و	همدالنه	
باشد،	اعضای	گروه	ها	و	نقش	های	

آنها	را	به	تناوب	تغییر	دهید.	

	اطمینــان	یابیــد	هــر	یک	از	
دانش	آمــوزاِن	گــروه،	مفاهیــم،	
مهارت	هــا	و	نگرش	های	مرتبط	با	
تجربه	یادگیری	مورد	نظر	را	کسب	

کرده	است.

	مشــارکت	را	ارج	نهیــد.	برای	
را	 فرصت	هایــی	 دانش	آمــوزان	
فراهــم	کنید	تــا	از	همدیگر	کمک	
بگیرند	و	به	ایــن	ترتیب	یادگیری	

عمیق	تری	حاصل	شود.

دانش	آموزان	 کــه	 هنگامــی	 	
مشــغول	کار	کــردن	در	گروه	های	
کوچک	هستند،	با	پایش	کار	آنان،	
اطالعات،	منابع	یا	مشوق	های	الزم	

را	برایشان	فراهم	کنید.	

بخواهیــد	 دانش	آمــوزان	 از	 	
محصولی	طراحی	کنند	و	بسازند	و	
خواسته	ها	و	نارضایتی	های	خود	را	
از	طریق	یک	کالژ،	عکس	یا	نقاشی،	
فیلم،	نوشتار	و	غیره	منعکس	کنند	

و	به	کالس	ارائه	دهند.
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سنجش
و ارزشیابی

5
سنجش و ارزشیابی



همه	گیری	جهانی	کووید-19	ســبب	شد	بســیاری	از	نظام	های	تعلیم	و	تربیت	به	
صورت	ناگهانی	و	غیرقابل	پیش	بینی	با	چالش	بسته	شدن	مدارس	و	نیاز	به	ابداع	
شــیوه	هایی	تازه	برای	تدریس	و	یادگیری	روبرو	شوند	تا	فرایند	یادگیری	متوقف	
نشــود.	هر	چند	بسیاری	از	مدارس	به	زیســت	بوم	تازه	ای	ورود	پیدا	کرده	اند	اما	
این	قلمرو	هنوز	برای	بسیاری	از	کنشگران	نظام	های	تعلیم	و	تربیت	ناآشناست	و	
برای	چگونگی	مواجهه	با	عناصــر	و	مؤلفه	های	مختلف	این	نظام	نیاز	به	حمایت	

پشتیبانی	دارند.	
از	جمله	مؤلفه	های	مهم	در	نظام	تعلیم	و	تربیت،	عنصر	ســنجش	است	که	در	این	
زیســت	بوم	تازه	که	یادگیــری	از	راه	دور	رخ	می	دهد،	ارزش	و	اهمیت	دوچندانی	
می	یابد.	ســنجش	به	عنوان	فرایند	گردآوری،	تحلیل	و	کاربرد	شــواهد	متنوع	و	
چندگانه	ای	از	یادگیری	دانش	آموزان،	در	نظر	گرفته	می	شــود	که	فرایند	تدریس	و	
یادگیری	را	غنی	می	کند	و	آن	را	پیش	می	برد.	به	طور	کلی	رشد	و	بالندگی	در	این	
زیســت	بوم	تازه،	نیازمند	فرهنِگ	حمایت	گِر	ســنجش	است.	در	چنین	فرهنگی،	
ذینفعان	مختلف	تعلیم	و	تربیــت	اعم	از	دانش	آموزان،	معلمان،	والدین،	مدیران	
مدارس	و	سیاســت	گذاران	برنامه	های	تعلیم	و	تربیت،	ظرفیت	های	سنجشگری	
را	در	خود	رشــد	می	دهند	تا	بتوانند	در	جهت	کمک	به	اثربخش	ســاختن	فرایند	

یادگیری،	آن	را	پایش،	مستند	و	اصالح	کنند.
نظر	به	بحران	پیش	آمده	برای	نظام	آموزشی	در	دوره		همه	گیری	جهانی	کووید-19،	
باید	انتظارات	و	شــیوه	های	سنجش	نسبت	به	شرایط	عادی	تغییر	کند.	از	این	رو،	
بر	مبنای	تجارب	زیســته	معلمان	در	سال	گذشته	و	مطالعات	ملی	و	بین	المللی	در	
خصوص	ســنجش	و	ارزشیابی	پیشــرفت	تحصیلی،	رویکرد	سنجش	و	ارزشیابی	

متناسب	با	شرایط	یادگیری	در	این	دوره		بحرانی	معرفی	می	شود.
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5/1. ویژگی های سنجش در شرایط آموزش غیرحضوری
مهم	ترین	مالحظاتی	که	در	فرایند	سنجش	به	طور	عام	و	در	آموزش	در	فضای	مجازی	به	طور	خاص	مورد	توجه	است،	به	شرح	ذیل	است:

افزایش تقلب علمی 

در	یادگیــری	در	فضای	مجازی	امکان	تقلب	بیشــتر	از	آموزش	
حضــوری	بوده	و	امــکان	نقض	اخالقیات	در	این	زیســت	بوم	
خیلی	فراهم	است.	بنابراین	برنامه	ریزی	اقدام	های	سنجشی	که	
امــکان	تقلب	را	پایین	بیاورند	و	یا	از	بین	ببرند،	اهتمام	زیادی	

را	می	طلبد.

شفافیت در سنجش 

الزم	اســت	از	ابتدای	فرایند	آموزش،	انتظــارات	از	یادگیرنده	
مشخص	باشــد.	هرچند	در	آموزش	حضوری	نیز	یادگیرندگان	
باید	بدانند	چرا،	بر	اســاس	چه	معیارهایی	و	چگونه	ســنجش	
می	شوند،	اما	این	مسئله	در	آموزش	در	فضای	مجازی	اهمیت	

دوچندانی	می	یابد.

اعتبار سنجش 

نتایج	ســنجش	نباید	به	گونه	ای	باشد	که	اگر	سنجشگر	دومی	
این	کار	را	انجام	داد،	نتیجه	متفاوتی	حاصل	شود	یا	یادگیرنده	
آن	را	نپذیــرد.	طراحی	روبریک	)توضیــح	در	صفحات	پایین(	

می	تواند	در	افزایش	اعتباِر	سنجش	مؤثر	باشد.

استفاده از فناوری

ســنجش	در	شــرایط	همه	گیــری	جهانی	
کووید-19	با	تکیه	بر	فناوری	انجام	می	شــود	
و	ابزارهــای	فناورانه،	یاری	گر	معلم	در	انجام	

اقدام	های	سنجشی	است.

تنوع و چندگانه بودن سنجش

شواهد	متعدد	یادگیری	دانش	آموزان،	باید	
از	طریق	شــیوه	ها	و	ســبک	های	سنجشی	
متنوع	)پروژه،	آزمون	و	غیــره(	و	چندگانه	
)خودســنجی،	همسال	ســنجی	و	غیــره(	

گردآوری		شوند.

سادگی در سنجش

بــرای	این	که	ســنجش	قابل	فهم	باشــد	و	
یادگیرندگان	بدون	نیاز	به	راهنمایی	بیرونی	
بتوانند	فرایند	آن	را	طی	کنند،	سنجش	باید	

ساده	و	قابل	درک	باشد.

سالمت- محور

بــه	طــور	کلی	ســنجش	
دانش	آموز	 بــرای	 نبایــد	
فشــار	روانی	ایجــاد	و	او	
را	از	صحنــه	واقعی	کالس	
دور	کنــد.	در	یادگیــری	از	
راه	دور،	ایــن	مــورد	باید	
بیشــتری	 با	حساســیت	
مــورد	توجه	قــرار	گیرد	و	
مستمری	 سنجش	های	 با	
می	شــود،	 انجــام	 کــه	
دانش	آمــوز	باید	نســبت	
برای	 خــود	 توانایی	 بــه	
پیدا	 مثبتی	 نگاه	 یادگیری	
کند	)این	مطلب	اشاره	به	
یادگیرنده	 خودکارآمــدی	

دارد(.

سنجش تکوینی 

تکوینــی	 ســنجش	 حســن	
)برای	یادگیری(	این	اســت	که	
یادگیرنده	بــه	صورت	تدریجی،	
فرصت	 و	 می	گیــرد	 بازخــورد	
می	یابــد	توانایی	هــای	خود	را	
ارتقا	بخشــد.	ســنجش	یکباره	
و	در	پایــان	ســال،	مخصوصا	
در	آمــوزش	مجــازی،	دقیق	و	

منصفانه	نیست.
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5/2. سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش

 
محور	اول:	به	اشتراک	گذارِی	هدف	های	یادگیری	و	معیارهای	موفقیت	

در	شرایطی	که	یادگیری	از	راه	دور	و	در	شرایط	بحران	انجام	می	گیرد،	دانش	آموزان	
با	چالش	های	زیادی	روبرو	هستند	که	برخی	از	آنها	عبارت	اند	از:	دشواری	در	تمرکز	
و	مدیریت	ذهن،	محدود	شــدن	مسیر	آموزشــی	به	حّس	شنوایی	به	دلیل	عدم	
امکان	ارتباط	چهره	به	چهره	در	بسیاری	از	کالس	ها،	تعاملی	نبودن	آموزش،	فقدان	
تعامل	با	همکالســی	ها	و	اثرات	منفی	این	پدیده	بر	رشــد	اجتماعی	و	شخصیتی	
دانش	آموزان	و	آثار	ســوِء	شناختی	و	روان	شناختی	ناشــی	از	فشارهای	گوناگون	
زندگــی	در	بحران	همه	گیری	جهانی	کووید-19.	معلــم	برای	غلبه	بر	این	چالش	ها	
باید	تالش	کند	مشــارکت	دانش	آموزان	را	در	فرایند	یادگیری	بیشتر	کرده	و	انگیزه	

آنها	را	افزایش	دهد.	

پژوهش	ها	نشــان	داده	اند	اگر	معلمان	در	آغاز	فراینــد	تدریس	به	زبانی	که	برای	
دانش	آموزان	قابل	فهم	اســت،	بگویند	که	قرار	اســت	آنها	چه	چیزی	را	بیاموزند	و	
این	آموخته	های	تازه،	توانایی	انجام	چه	کاری	را	به	آنها	خواهد	داد،	دانش	آموزان	
طی	فرایند	یادگیری	مســئولیت	پذیرتر	شده	و	تبدیل	به	یادگیرندگان	مستقل	تری	
می	شــوند.	افزون	بر	آن،	آگاهــی	و	درک	هدف	های	یادگیری	بــه	دانش	آموز	در	

افزایش	تمرکز	کمک	می	کند.
بــه	این	ترتیب	یکی	از	ضروری	ترین	و	نخســتین	فعالیت	هایــی	که	معلمان	باید	
انجام	دهند،	به	اشتراک	گذاشــتن	هدف	های	یادگیری	با	دانش	آموزان	و	والدین	
آنها	است.	یعنی	هدف	های	یادگیری	باید	به	صورت	روشن	و	شفاف	با	آنها	در	میان	

گذاشته	شود.	
هنگامــی	که	هدف	هــای	یادگیری	به	شــکل	عملیاتــی	و	قابل	اجــرا	به	منظور	
اشتراک	گذاری	با	دانش		آموزان	و	والدین	نوشته	می	شود،	باید	اطمینان	حاصل	شود	
که	آنچه	قرار	است	دانش	آموزان	بیاموزند	به	روشنی	ذکر	شده	باشد.	همچنین	برای	
دانش	آموزان	روشــن	شود	که	چرا	باید	این	مطلب	را	بیاموزند	و	در	زندگی	واقعی	
چه	کمکی	به	آنان	خواهد	کرد.	بهتر	اســت	اهــداف	یادگیری	در	طول	تدریس	در	
جلوی	چشمان	دانش	آموزان	قرار	گیرد	)روی	تخته،	صفحه		مجازی	و...(	تا	مقصد	
یادگیری	پیش	روی	آنان	باشــد.	در	چنین	شــرایطی	این	پرسش	برای	یادگیرنده	

موضوعیت	پیدا	می	کند:

من	در	چه	وضعیتی 
نسبت	به	مقصد	یادگیری	

هستم؟
چقدر	خوب	به	سمت	
مقصد	یادگیری
پیش	رفته	ام؟
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برای	این	که	دانش	آموز	به	پاسخ	این	سؤال	نزدیک	شود،	معلم	باید	معیارهای	موفقیت	)شواهد	یادگیری(	را	نیز	مشخص	کند	تا	دانش	آموزان	با	مراجعه	به	آن	معیارها	
دریابند	آیا	به	آنچه	که	در	هدف	های	یادگیری	آمده	است،	دست	یافته	اند	یا	خیر.	معیارهای	موفقیت	بر	اساس	هدف	های	یادگیری	نوشته	می	شوند	و	گام	های	اساسی	ای	
را	نشان	می	دهند	که	دانش	آموز	باید	بردارد	تا	هدف	های	یادگیری	مورد	نظر	را	محقق	سازد.	به	سخن	دیگر،	معیارهای	موفقیت،	»شواهد«	ویژه	ای	هستند	که	دانش	آموز	
را	در	ارتباط	با	دســتیابی	به	هدف	های	یادگیری	قضاوت	می	کند.	بهتر	اســت	معلمان	در	آغاز	تدریس	خود	درباره	معیارهای	موفقیت	با	دانش	آموزان	بحث	و	گفتگو	و	بر	

آنها	توافق	کنند.

مثال 1- از کتاب فارسی دوره ابتدایی

هدف	یادگیری
ما	یاد	می	گیریم	یک	بند	درباره	یک	موضوع	بنویسیم.

معیارهای	موفقیت
من	موفق	خواهم	شد	اگر:

 یک	موضوع	مناسب	انتخاب	و	آن	را	محدود	کنم.

 شکل	یک	بند	را	به	کمک	خطوط	رسم	کنم.

 جمله	ی	موضوع	را	تشخیص	دهم.

 ارتباط	موضوع	بند	و	جمله	موضوع	را	توضیح	دهم.

 جمله	های	متعدد	و	متنوعی	را	تولید	کنم.

 جمله	های	بند	را	در	ارتباط	با	جمله	موضوع	بنویسم.

 عالئم	نگارشی	را	در	بندنویسی	رعایت	کنم.

مثال 2- از کتاب فارسی دوره ابتدایی

هدف	یادگیری
ما	یاد	می	گیریم	که	یک	دیدگاه	)نظر(	را	به	شیوه	ای	متقاعدکننده	ارائه	دهیم.

معیارهای	موفقیت
من	موفق	خواهم	بود	اگر:

	شروع	جذابی	داشته	باشم.	
	برای	دفاع	از	استدالل	خود	دالیل	و	مثال	هایی	ارائه	دهم.
	برای	جلب	نظر	مخاطب	از	طنز،	داستان	و	یا	پرسش	هایی	

استفاده	کنم.
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برخی	از	معلمان	برای	به	اشتراک	گذاری	هدف	های	یادگیری	و	مالک	های	موفقیت	
با	دانش	آموزان	از	شــیوه	های	خالقانه	ای	اســتفاده	می	کنند.	یکی	از	این	شیوه	ها	
اســتفاده	از	مصداق	ها،	نمونه	ها	و	الگوها	اســت	که	به	پرورش	حّس	شــهودی	
یادگیرنده	در	مورد	این	که	کاِر	باکیفیت	چگونه	اســت	و	متشــکل	از	چه	چیزهایی	
اســت،	کمک	می	کند.	در	واقع،	وقتی	یادگیرنده	مصداق	هــا	و	الگوهای	چیزی	را	

می	بیند،	شاّمه	ی	تشخیص	کیفیت	را	پیدا	می	کند.	
معلــم	می	تواند	مصداق	هــا	و	تکلیف	های	مرتبــط	با	هدف	هــای	یادگیری	را	با	
دانش	آموزان	به	اشــتراک	بگذارد	تا	آنها	با	بررســی	و	کاوش	دریابند	به	چه	چیزی	
باید	دســت	یابند.	برای	بررسی	تکلیف	ها	می	توان	از	دانش	آموزان	خواست	آنها	را	
از	ضعیــف	به	قوی	با	ذکر	نقاط	ضعف	و	قــوت	مرتب	کنند.	البته	معلمان	با	توجه	
مثالبه	شرایطی	که	در	آن	قرار	گرفته	اند،	می	توانند	روش	های	دیگری	را	ابداع	نمایند.

از	جمله	فعالیت	های	مهم	کتاب	فارســی	سوم	دبستان،	آموزش	بندنویسی	به	
دانش	آموزان	است.	در	گام	نخســت	معلم	می	تواند	از	دانش	آموزان	بخواهد	
پــس	از	انتخاب	یک	موضــوع	و	در	صورت	نیاز	محدود	کــردن	آن،	یک	بند	
درباره	آن	بنویسند	و	ســپس	در	گروه	کالسی	به	اشتراک	بگذارند.	در	گام	بعد	
معلــم	و	دانش	آموزان	درباره	نقاط	قوت	و	ضعف	بندهای	به	اشــتراک	گذاری	
شــده	با	یکدیگر	گفتگو	کنند	تا	تصویری	روشن	از	بندنویسی	مطلوب	در	ذهن	
دانش	آمــوزان	ایجاد	شــود.	در	گام	آخر	می	توان	از	دانش	آموزان	خواســت	
بندهای	به	اشتراک	گذاری	شده	را	بر	اساس	کیفیت	شان	و	میزان	توجه	به	اصول	
بندنویسی	)معیارهای	موفقیت(	رتبه	بندی	کرده،	بندهای	برتر	را	معرفی	کنند،	
به	اصالح	و	تقویت	بندهای	خود	بر	اساس	معیارهای	گفتگو	شده	بپردازند.
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محور	دوم:	شیوه	های	سنجش	و	گردآوری	شواهد

در	شــرایطی	که	ارتباط	چهره	به	چهره	معلمان	با	دانش	آموزان	محدود	شده	است،	
معلمان	می	توانند	تالش	کنند	شــیوه	های	ســنجش	مختلفی	را	بیابند	که	بتوانند	
یادگیری	دانش	آموزان	و	درک	و	فهم	آنان	را	وارســی	کننــد،	نیازهای	آنان	را	بهتر	
بفهمند	و	به	ســخنی	دیگر	نبض	فرایند	تدریس	و	یادگیری	را	در	دست	بگیرند.	به	
منظور	سنجش	یادگیری	دانش	آموزان	شیوه	های	مختلفی	به	شرح	زیر	وجود	دارد	

که	در	ادامه	هر	کدام	توضیح	داده	خواهد	شد:

1. استفاده از زبان گفتاری

	معلمــان	برای	آن	که	بتوانند	از	زبان	گفتاری	به	صورت	اثربخش	اســتفاده	کنند،	
پیش	از	هر	چیز	باید	با	شــیوه	پرسشگرِی	اثربخش	آشنا	باشند.	معلمی	که	از	هنِر	
پرسشگری	برخوردار	است،	می	تواند	تشخیص	دهد	دانش	آموزان	چه	چیزهایی	را	
می	دانند،	نیاز	دارند	چه	چیزهایی	را	بدانند	و	چه	چیزی	را	اشتباه	فهمیده	اند.	هدف	
از	پرسشــگری	این	است	که	هم	فرصتی	برای	تفکر	دانش	آموزان	ایجاد	شود	و	هم	
موقعیِت	وارســی	درک	دانش	آموزان	برای	معلم	فراهم	شود.	هنگامی	که	قرار	است	
پرسشی	طرح	شــود	که	با	استفاده	از	آن،	درک	دانش	آموزان	سنجیده	شود،	معلم	

ابتدا	باید	از	خود	بپرسد:

	هدف	از	پرسیدن	این	سؤال	چیست؟

	آیا	قرار	اســت	با	این	پرسش،	دانش	آموزان	را	به	بازشناسی	و	

تشخیص	سوق	دهم؟

	آیا	این	پرسش	از	جنس	سنجش	و	در	خدمت	آن	است؟

پس	از	آن	معلم	باید	در	مورد	»قالب	پاسخ«	بیندیشید:

	»چه	کسی«	قرار	است	پاسخ	دهد	)یک	فرد،	گروه	های	کوچک	

یا	کل	کالس؟(

	آیا	قرار	است	به	صورت	نوشتاری	پاسخ	دهند	یا	کالمی	و	غیره.
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هنگامی	که	ســؤال	طرح	می	شود،	دانش	آموزان	به	زمان	نیاز	دارند	تا	هم	سؤال	را	
در	ذهن	خود	پردازش	کنند	و	هم	با	بازیابی	اطالعات	از	حافظه	درازمدت	و	پردازش	
آن،	پاسخ	خود	را	آماده	کنند.	اگر	دانش	آموزی	موفق	نشد	پاسخ	صحیح	را	عنوان	
کند،	باید	به	دانش	آموز	در	راه	رسیدن	به	پاسخ	کمک	شود	تا	به	پاسخ	برسد.	

وقتی	دانش	آموزان	به	ســؤاالت	پاسخ	دادند،	معلم	باید	پاسخ	آنها	را	استفاده	کند	
و	تصمیــم	بگیرد	که	در	مرحله	بعد	چه	رخ	خواهــد	داد.	حتمًا	باید	به	دانش	آموز	
»بازخورد«	داده	شود	)به	اصول	بازخورد	در	محور	سوم	پرداخته	می	شود(	و	در	آخر،	

محتوای	پاسخ	های	دانش	آموزان	تحلیل	شود.

می	توان	جدولی	تهیه	کرد	که	نشــان	دهد	چه	کسی	و	چند	بار	پرسش	ها	را	پاسخ	
داده	است.	برای	تحلیل	محتوای	پاسخ	های	دانش	آموزان،	می	توان	از	شنیدن	فایل	
صوتی	کالس	اســتفاده	کرد.	هنگام	گوش	دادن	فایل	دقت	شود	که	دانش	آموزان	
چه	پاســخ	هایی	می	دهند.	در	صورتی	که	کالس	در	فضای	مجازی	همراه	با	ارتباط	
	 تصویری	اســت،	در	طی	پرسشــگری،	از	یادگیرندگان	به	صورت	غیرکالمی	)مثاًلً
با	تکان	دادن	ســر	و	برقراری	تماس	چشــمی(	حمایت	شود.	رفتارهای	غیرکالمی	

می	تواند	دانش	آموزان	را	در	پاسخ	گویی	به	پرسش،	تشویق	یا	دلسرد	کند.	
»پرسشــگری	متقابل«	روش	دیگری	است	که	چگونگی	پرسش	و	پاسخ	را	پس	از	
مطالعه	متن	به	دانش	آموزان	یاد	می	دهد.	برای	این	کار	معلم	از	تمام	دانش	آموزان	
می	خواهد	در	ســکوت،	متنی	را	بخوانند،	ســپس	ســؤاالت	خود	درباره		متن	را	از	
معلم	بپرســند.	پس	از	آن	معلم	و	دانش	آموز	جای	خود	را	تغییر	می	دهند.	بخش	
بعدی	متن	نیز	در	ســکوت،	توســط	همه		دانش	آموزان	خواند	می	شود.	زمانی	که	
مطالعه	بخش	دوم	به	اتمام	رســید،	معلم	از	دانش	آموزان	ســؤال	می	پرسد	و	به	
همین	ترتیب	پیش	می	روند	و	معلم	درک	آنان	را	از	درس	می	سنجد.	هر	چه	پیش	

می	روند،	آنها	رفتار	پرسشگری	معلم	را	تقلید	کرده	و	یاد	می	گیرند.
1. Think-Pair-Share

در	این	جا	به	تعدادی	از	فنون	گفتاری	قابل	اســتفاده	در	ســنجش	و	ارزشیابی	در	
آموزش	در	فضای	مجازی	اشــاره	می	شود.	الزم	به	ذکر	است	لزومی	ندارد	معلم	از	
همه		روش	ها	به	طور	همزمان	اســتفاده	کند،	بلکه	به	تناسب	موقعیت	آموزشی	که	

در	آن	قرار	دارد	می	تواند	از	میان	روش	های	ارائه	شده	دست	به	انتخاب	بزند:

فن	فکر	کن،	به	هم	گروهی	خود	بگو،	با	کل	کالس	به	اشتراک	بگذار1
در	برخی	از	پلت	فرم	ها	مانند	ادوبی	کانکت،	امکان	گروه	بندی	دانش	آموزان	وجود	
دارد	و	می	توان	از	آن	اســتفاده	کرد.	تشکیل	گروه	در	شــاد	نیز	امکان	پذیر	است.	
مباحثه	مشــارکتی	به	کمک	این	فــن	به	دانش	آموزان	این	امــکان	را	می	دهد	تا	
پاســخ	های	خود	را	پیش	از	به	اشتراک	گذاری	با	کل	کالس،	با	یک	یا	چند	همسال	

به	بحث	بگذارند.	
در	گام	نخســت،	معلم	با	یک	ســؤال،	پخــش	فیلم	یا	دعوت	بــه	مطالعه	متن،	
دانش	آموزان	را	به	تفکر	وامی	دارد	و	از	آنها	می	خواهد	به	مدت	چند	دقیقه	)نه	چند	
ثانیــه(	در	مورد	آن	فکر	کنند.	در	ادامه	در	گروه	های	دو	یا	چند	نفره	اندیشــه	های	
خود	را	با	هم	کالسی	هایشــان	مقایســه	کــرده	و	بهترین،	منحصر	بــه	فردترین،	

متقاعد	کننده	ترین	یا	جذاب	ترین	پاسخ	ها	را	انتخاب	کنند.	
دانش	آمــوزان	پس	از	انجام	ایــن	کار	در	گروه	های	کوچک،	آموخته	های	خود	را	با	
کل	کالس	به	اشتراک	می	گذارند.	وقتی	دانش	آموزان	درگروه	های	کوچک	با	یکدیگر	
بحــث	می	کنند	و	همچنین	وقتی	گفت	وگوهای	خــود	را	با	تمام	اعضای	کالس	به	
اشتراک	می	گذارند،	معلم	می	تواند	درک	آنان	را	از	آنچه			تدریس	شده	است،	محک	

بزند.
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یک نمونه

معلــم	ابتــدا	یک	فیلم	کوتــاه	در	ارتبــاط	با	موضوع	
درســی	در	گروه	کالس	بارگذاری	می	کنــد	و	از	تمامی	
دانش	آموزان	می	خواهد	بــا	تفکر	بر	روی	فیلم	کوتاه،	
مفهوم	و	داستان	فیلم	را	برای	هم	گروهی	ها	عنوان	کنند	
و	اگــر	تجربه	ای	در	زمینه		این	فیلــم	دارند،	بیان	کنند.	
در	مرحله		بعد	باید	با	هم	گروهی	های	خود	درباره	درک	
و	نظرات	خــود	به	بحث	و	گفتگو	بپردازنــد	تا	با	قرار	
دادن	نظرات	یکدیگر	در	کنــار	هم،	به	درک	جامع	تری	
برسند.	ســپس	هر	یک	از	دانش	آموزان	نظرات	خود	را	
به	همراه	نتیجــه	مباحثه	در	گروه	های	کوچک	در	گروه	
کالس	قرار	می	دهند	و	تمام	دانش	آموزان	می	توانند	به	
بیان	نظرات	خود	درباره	درک	و	برداشت	اعضای	سایر	

گروه	ها	بپردازند.

یک نمونه

یکی	از	دروس	مطالعات	اجتماعی	ســوم	دبســتان	به	رعایت	قوانین	و	مقررات	اشــاره	دارد.	معلم	
در	گام	نخســت	با	توجه	به	هدف	های	درس	به	ارائه		آن	می	پــردازد	و	به	طور	مفصل	درباره	نتایج	
رعایــت	یا	عدم	رعایت	قوانین	و	مقررات	توضیــح	می	دهد	و	دانش	آموزان	نیز	به	رعایت	قوانین	و	
مقررات	و	اهمیت	آن	واکنش	خوبی	نشــان	می	دهند.	معلم	می	تواند	برای	درک	بهتر	دانش	آموزان،	
یــك	موقعیت	آموزشــی	ایجاد	كند	تا	دانش	آموزان	خود	را	در	آن	موقعیت	ببینند	و	بســنجند.	در	
گام	دوم	معلم	در	جهت	تدارک	یک	موقعیت	آموزشــی	به	دانش	آموزان	خود	توضیح	می	دهد:	»در	
شــرایط	همه	گیری	جهانی	کووید-19	یک	کالس	در	فضای	مجازی	با	تعداد	زیادی	دانش	آموز	توسط	
یک	معلم	)مانند	کالس	ما(	مدیریت	می	شــود.	معلم	در	ابتدای	ســال	قوانین	کالس	را	بیان	کرده	
اســت،	تعدادی	رعایت	می	کنند،	اما	بســیاری	از	دانش	آموزان	به	قوانین	کالس	توجه	نمی	کنند	و	
موجب	ناراحتی	معلم	می	شــوند	و	معلم	نیز	نمی	تواند	به	خوبی	به	آنها	درس	بدهد«.	در	گام	سوم	

از	دانش	آموزان	خواسته	می	شود	مسائل	مهم	این	شرایط	را	بیان	کنند.

فن	طرح	مسئله
معلم	طی	این	فرایند،	موقعیت	های	آموزشی	متناسب	با	موضوع	تدریس	را	تدارک	می	بیند	که	طی	آن	
یادگیرندگان	تفکر	خود	را	با	دیگران	به	اشــتراک	می	گذارند	و	با	تمرکز	بر	آن	موقعیت،	به	طرح	مســئله	
اقدام	می	کنند.	معلم	که	نظاره	گر	این	مباحثه	پاســخگویانه	میان	دانش	آموزان	اســت،	می	تواند	درک	
دانش	آموزان	را	از	آن	چه	تدریس	شده	است	و	همچنین	توانایی	آنان	را	در	انتقال	آموخته	های	خود	به	
موقعیتی	که	تدارک	دیده	شده	است،	محک	بزند.	آنها	شباهت	ها	و	تفاوت	های	تفکرات	و	استدالل	های	
خود	و	دیگران	را	به	بحث	می	گذارند	و	تالش	می	کنند	هر	گونه	بدفهمی	و	ابهام	را	برطرف	کنند.	هدف	از	

این	فن،	رشد	تفکر	و	استدالل	در	یادگیرندگان	از	طریق	غنی	ساختن	تعامالت	آنان	است.
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در	شــرایط	تجربی	با	اجرای	همین	کار	توســط	یک	همکار	در	دوره	ابتدایی،	
مطالبی	از	پیام	های	دانش	آموزان	به	دســت	آمده	است	که	به	تعدادی	از	آنها	

اشاره	می	شود:

 معلم در ابتدای سال قوانین کالس را به ما گفته بود بچه ها. 
خیلی هاتون رعایــت نمی کنید. مثاًل من میدونم یکی از بچه ها 
نیمه شب به معلم پیام داده و سؤال پرسیده. چرا ما نمی دونیم 

که نیمه شب وقت سؤال پرسیدن نیست؟

 آره آقا. من یادمه شــما گفتید فقط تکلیف هایی که خودم 
ازتون می خوام بفرســتید، امــا خیلی از بچه ها یــا کم یا زیاد 
می فرســتن تو گروه. چرا بچه ها حواسشــون نیست که باید به 

قوانین کالس عمل کنند و به حرف معلم گوش بدن؟

 آقا شما گفته بودین که بچه ها در گروه سالم و احوالپرسی به 
همدیگه نکنید. چرا خیلی ها اینکارو می کنن. این جوری هم شما 
و هم ما اذیت می شیم و ممکنه خیلی از مطالب شما را نبینیم از 

بس که پیام زیادی میاد.

 راســتی من یه ســؤال دارم. چرا آقا گــروه رو نمی بنده؟ تا 
بچه ها پیام اضافی ندن. شاید معلم داره به قوانین مدرسه عمل 

می کنه. مدیر بهش گفته.

صندلی	معلم	یار
این	فن	به	این	صورت	اســت	که	دانش	آمــوزان	در	نقش	یک	معلم	به	ارائه		موضوع	
به	دوســتان	خود	می	پردازنــد.	معلم	یک	یا	چند	دانش	آموز	را	که	به	درس	تســلط	
دارنــد،	انتخاب	می	کند	و	از	آنها	می	خواهد	که	بــه	ارائه	بپردازند.	بقیه		دانش	آموزان	
به	عنوان	تماشــاگر	و	معلم	به	عنوان	هماهنگ	کننده	نقش	ایفا	می	کنند.	تماشــاگران	
پرســش	هایی	را	در	مورد	موضوع	درسی	از	دانش	آموزانی	که	نقش	سخنران	محوری	
دارند،	می	پرســند.	معلم	بر	اساس	پرســش	هایی	که	تماشاگران	می	پرسند،	می	تواند	

درک	آنان	را	وارسی	کند.	
این	فن	در	موضوعات	دینی،	فرهنگی	و	اجتماعی	نیز	قابل	اســتفاده	است.	به	عنوان	
مثال	می	توان	در	روز	والدت	ها	و	شــهادت	ها،	بزرگداشــت		مشــاهیر	ایرانی	و	سایر	
مناسبت	ها	بر	اســاس	تقویم	خورشیدی	از	دانش	آموزان	خواسته	شود	به	جای	معلم	
نکات	الزم	را	در	ارتباط	با	آن	مناسبت،	برای	معلم	و	تمام	اعضای	کالس	عنوان	کنند.

یک نمونه

تدریس	ضرب	المثل	صفحه	28	فارســی	ســوم	دبستان	توســط	دانش	آموز:	از	
دانش	آموز	خواسته	می	شود	برای	لحظاتی	معلم	کالس	شود	و	در	ارتباط	تصویری	
زنده	یا	ضبط	شــده	این	ضرب	المثل	را	برای	دانش	آمــوزان	خود	توضیح	دهد.	
دانش	آمــوز	در	تدریس	خود	اختیار	کامل	دارد.	هنگامی	که	این	کار	از	دانش	آموز	
طلب	می	شود،	بهتر	است	راهنمای	تدریس	نیز	به	او	داده	شود.	در	راهنمای	این	
تدریس،	حتمًا	توضیح	بدهید	که	ضرب	المثل	چیســت-	معانی	واژه	های	ناآشنا	
را	بــرای	دانش	آموزان	بگویید-	بعد	از	تدریس	یــک	مثال	در	زندگی	واقعی	خود	
بزنید-	شما	می	توانید	از	والدین	خود	کمک	بگیرید	اما	هنگام	تدریس	آنها	دخالتی	

نداشته	باشند.
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فن	پرسش	و	پاشخ	شفاهی	کنترل	شده	)هم	زمان	و	زنده(
این	فن	به	طور	زنده	همراه	با	پرســش	و	پاســخ	شــفاهی	برگزار	می	شود	که	در	
آن	به	صورت	تصادفی	از	دانش	آموزان	خواســته	می	شود	به	سؤاالت	معلم	پاسخ	
دهند.	به	علت	شرایط	ویژه		همه	گیری	جهانی	کووید-19	و	تعطیلی	مدارس،	ممکن	
اســت	ارتباط	عمیقی	میان	معلم	و	دانش	آموزان	ایجاد	نگردد	و	هنگام	پرسش	و	
پاسخ	شفاهی،	دانش	آموزان	دچار	استرس	شوند.	به	منظور	کاهش	استرس	میان	

دانش	آموزان،	معلمان	می	توانند	از	روش	هایی	خالقانه		استفاده	کنند.	
یکی	از	این	روش	ها	به	این	صورت	است:	معلم	به	صورت	تصادفی	از	یک	دانش	آموز	
سؤالی	را	می	پرسد	و	در	مرحله	بعد	از	دانش	آموز	می	خواهد	از	نفر	مورد	عالقه		خود	
سؤالی	را	بپرسد	و	این	روند	همین	طور	ادامه	دارد	و	دانش	آموزان	از	یکدیگر	سؤال	
می	پرسند	تا	زمانی	که	پاسخ	صحیح	سؤال	توسط	دانش	آموزان	گفته	نشده	است،	

سؤال	تکرار	می	شود.	
گاهــی	اوقات	می	توان	دانش	آمــوزان	را	محدود	کرد	تــا	از	هم	گروهی	های	خود	
ســؤال	هایی	را	بپرسند	تا	انتخاب	های	دانش	آموزان	محدود	به	دانش	آموز	خاصی	
نشــود.	معلم	طی	این	فرایند،	جریان	پرسش	و	پاسخ	را	هدایت	می	کند	تا	از	تمام	
قســمت	های	درس	سؤال	پرســیده	شــود.	تجربه	ثابت	کرده	است	به	این	روش	
دانش	آموزان	لحظات	جذابی	را	تجربه	می	کنند	و	همین	طور	با	نحوه		طرح	ســؤال	

آشنا	می	شوند.

فن	ارائه		غیرهمزمان	)ضبط	شده(
در	این	فن	دانش	آموزان	ویدئو	یا	فایل	صوتی	ضبط	شــده	پاســخ	سؤاالت	را	ارائه	
می	دهند.	به	این	صورت	که	معلم	ابتدا	موضوع	و	ســؤال	ها	را	مشــخص	می	کند.	
ســپس	دانش	آموزان	ویدئو	یا	صوت	ضبط	شــده	پاســخ	های	خود	را	با	معلم	به	
اشــتراک	می	گذارند.	معلم	نهایتًا	پاسخ	ها	را	بررســی	می	کند	و	بازخورد	الزم	را	به	
صورت	شــفاهی	یا	مکتوب	ارائه	می	دهد.	ابزارهای	قابل	استفاده	متعددی	مانند	

نرم	افزار	پاورپوینت	یا	بیگ	بلوباتن	برای	اجرای	این	فن	وجود	دارند.	
تجربه	نشــان	داده	است	که	دانش	آموزان	برخوردار	از	تجهیزات	الکترونیکی	مانند	
گوشــی	همراه،	مهارت	های	ویژه	ای	در	تولید	محتــوای	الکترونیکی	دارند.	نرم	افزار	
پاورپوینت	نیز	قسمتی	برای	ضبط	صفحه	نمایش	دارد	که	دانش	آموزان	می	توانند	
هنگام	ارائه،	صدایشان	را	ضبط	کنند.	خروجی	این	فعالیت	یک	فایل	ویدئویی	کم	
حجم	اســت	که	دانش	آموزان	می	توانند	به	راحتی	برای	معلم	خود	ارسال	کنند.	این	
روش	تمرین	بسیار	مؤثری	در	تقویت	مهارت	های	ارائه	و	سخنرانی	در	دانش	آموزان	

است.
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فن	بازگویی
در	ایــن	فن،	فــرد	خالصه	ای	از	درک	خود	از	متن	یا	موضوع	درســی	را	به	صورت	
شــفاهی	ارائه	می	دهد.	به	این	منظور،	دانش	آمــوزان	باید	در	مورد	توالی	ایده	ها	
و	رویدادها	و	اهمیت	آنهــا	تفکر	کنند	و	آن	را	با	زبان	خود	بیان	کنند.	پژوهش	ها	
نشــان	داده	اســت	که	تأثیر	چنین	بازگویی	هایی	بر	افزایش	درک	دانش	آموزان	از	

سؤال	پرسیدن	معلم	اثربخش	تر	است.	
برای	برخی	از	دروس	مانند	مطالعات	اجتماعــی،	معلم	می	تواند	دانش	آموزانی	را	
که	نسبت	به	یک	موضوع	نظرات	بسیار	مخالف	و	موافق	دارند،	رو	در	روی	یکدیگر	
قرار	دهد.	ســپس	از	آنها	بخواهد	دالیل	خود	را	برای	اتخاذ	موضع	خود	بگویند	و	
به	دیدگاه	های	فرد	مقابل	گوش		دهند	تا	درک	گسترده	تری	نسبت	به	موضوع	پیدا	
کنند.	با	این	کار	آنان	نخست	ایده	های	خود	را	تحلیل	می	کنند	و	سپس	به	سخنان	
فــرد	دیگری	که	موضع	مقابل	را	دارنــد،	گوش	می	دهند.	با	این	کار	معلم	می	تواند	
مفروضه	ها	و	دانش	پیشین	دانش	آموزان	و	همچنین	کاستی	های	موجود	در	درک	

آنان	را	بسنجند.	

فن	سمینار	سقراطی
در	این	فن	از	دانش	آموزان	خواســته	می	شــود	تا	به	طرح	ســؤال	درباره	موضوع	
مشخص	شــده	بپردازند	و	با	هم	اندیشــی	با	هم	کالســی	ها	به	واکاوی	موضوع	
بپردازند.	در	این	فن	ابتدا	معلم	مطلبی	را	برای	دانش	آموزان	بیان	می	کند،	ســپس	
از	آنهــا	می	خواهد	ســؤال هایی	را	در	ارتباط	با	این	موضــوع	طرح	کنند.	در	ادامه	
معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	در	مورد	ســؤال	های	طرح	شده	با	یکدیگر	بحث	
و	گفتگو	کنند.	در	انتها	معلم	در	مورد	ســؤال	های	طرح	شده	توسط	دانش	آموزان،	
بازخوردی	مؤثر	)به	صورت	شــفاهی(	ارائه	می	دهــد	و	به	نتیجه	گیری	می	پردازد.	
نکته	مهم	در	این	فن،	پرســیدن	سؤال	به	روش	سمینار	)درس	گروهی،	هم	اندیشی	
و	هم	کاوی	حول	یک	موضوع	خاص(	است.	پلت	فرم های	مناسب	برای	انجام	این	

فن	عبارت	اند	از:	ادوبی	کانکت،	اسکایپ،	اسکای	روم،	بیگ	بلوباتن	و	...

یک نمونه

در	درس	دوم	اجتماعی	سوم	دبســتان،	می	توان	از	دانش	آموزان	خواست	در	
مدت	زمان	2-3	دقیقه	به	ارائه	خالصه	درس	بپردازند	و	بر	اساس	آن،	تغییرات	
بدن	و	توانایی	های	خود	را	در	طول	زمان	عنوان	کنند	یا	درباره	خط	زمان	خود	
در	قالب	)دیروز،	امروز،	فردا(	یا	)پارسال،	امسال،	سال	آینده(	فایل	های	صوتی	

یا	چندرسانه	ای	ارسال	کنند.

یک نمونه

معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	با	تأمل	بر	روی	چرخه	آب،	سؤاالت	خود	را	در	
این	زمینه	بپرسند.	ســپس	بر	مبنای	همین	سؤاالت،	دانش	آموزان	به	بحث	و	
گفتگو	با	یکدیگر	می	پردازند	تا	ابهامات	خود	را	برطرف	کنند.	بدیهی	است	وقتی	
موضوع	آسان	باشد،	پاسخ	بسیاری	از	سؤاالت	حین	گفتگو	مشخص	می	شود.	
در	انتها	معلــم	با	ارائه	بازخورد	به	صحبت	هــای	دانش	آموزان	کار	جمع	بندی	

موضوع	را	انجام	می	دهد.
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فن	شیوه	تفکر	ناظر	به	پیوند،	بسط	و	چالش
در	این	شــیوه	از	تفکر،	به	دانش	آموز	کمک	می	شود	تا	آنچه	را	که	در	یک	موضوع	
درســی	یاد	می	گیرد،	در	بستری	وســیع	تر	قرار	دهد	و	از	آن،	معنا	کسب	کند.	پس	
از	آن	که	درس	تمام	شــد	یا	دانش	آموز	تکلیفــی	را	انجام	داد،	معلم	از	دانش	آموز	

می	خواهد	سه	پرسش	زیر	را	پاسخ	دهد:

پیوند:	بین	آنچه	که	امروز	در	این	درس	ارائه	شــد،	با	آنچه	که	از	پیش	
می	دانستید،	چگونه	پیوند	برقرار	می	کنید؟	

)	بــه	عنوان	مثال،	با	توجه	بــه	اینکه	مفاهیم	کتاب	ریاضی	هر	پایه	در	
ادامه	مفاهیم	پایه	قبلی	است،	تدریس	مفهومی	توسط	معلم	می	تواند	
بــه	دانش	آموز	بفهماند	که	قســمت	عمده	مطلــب	را	در	پایه	قبل	یاد	
گرفته	و	بر	مبنای	مفاهیم	سال	قبل،	یادگیری	مطالب	جدید	با	سهولت	
بیشــتری	صورت	می	گیرد.	دانش	آموزان	به	شــرط	تدریس	مفهومی	

معلم،	به	راحتی	قادر	به	تشخیص	این	موضوع	هستند(.

بســط:	چه	ایده	های	تازه	ای	به	دست	آوردید	که	تفکر	شما	را	در	جهات	
تازه	بسط	و	توسعه	می	دهد؟

چالش:	چه	چیزی	هنوز	برای	شما	گیج	کننده	یا	چالش	زاست؟
با	استفاده	از	این	فن،	دانش	آموزان	از	آنچه	در	حال	یادگیری	آن	هستند،	
آگاه	تر	می	شوند	و	چگونگی	ارتباط	آن	را	با	دانش	و	مهارت	های	پیشین	

در	می	یابند.

تجربه نگاری معلم

درباره	آموزش	مفهوم	چندتا	چندتا	در	ریاضی	ســوم	ابتدایی،	هنگامی	که	این	
کار	صورت	گرفت؛	از	آنها	خواسته	شد	که	بگویند	آیا	قباًل	به	این	شیوه	شمارش	
را	اجرا	نموده	اند	یا	خیر	)پیوند(:	یکی	از	دانش	آموزان	سریعًا	دست	خود	را	باال	
گرفت	و	عنوان	کرد	»آقا	بله.	ما	تو	سال	قبل	5تا	5تا	می رفتیم	باال.	این	همونه	
فقط	امسال	اســم	چندتا	چندتا	بهش	اضافه	شده!«.	سؤال	معلم:	»بچه ها	در	
این	قسمت	مطلبی	هست	که	یاد	نگرفته	باشید؟«.	)چالش(:	دانش	آموز:	»آقا	
من	بعضی	مواقع	چندتا	چندتا	و	جمع	رو	قاطی	می کنم«.	)بســط(:	یکی	دیگر	
از	دانش	آموزان	گفت:	»آقا	ما	تو	شــمارش	چندتا	چندتا	مثل	قورباغه	که	شما	
تو	انیمیشن	نشون	دادین،	2تا	2تا	یا	3تا	3تا	می	پریم	و	می ریم	جلو.	چقد	هم	
حال	می ده	آدم	بتونه	بپره.	جمع	هم	که	مثل	قباًل	هســت	و	هیچ	فرقی	نکرده	

و	ما	بین	عددها	عالمت	+	قرار	می دیم«.
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2. استفاده از سبک نوشتاری

نوشتن	راهی	است	که	به	معلمان	کمک	می	کند	نسبت	به	تفکر	دانش	آموزان	خود	اطالعات	تازه	ای	کسب	کنند.	برای	استفاده	از	سبک	نوشتاری	به	منظور	سنجش	و	ارائه	
بازخورد	به	دانش	آموزان	فنون	مختلفی	وجود	دارد:

فن	بخوان،	بنویس،	به	هم	گروهی	بگو،	با	کل	کالس	به	اشتراک	بگذار1
در	این	فن	دانش	آموزان	متنی	را	خوانده	یا	فیلمی	را	مشاهده	می	کنند،	در	مورد	آن	
مطلبی	می	نویسند	و	سپس	در	گروه	مجازی	چند	نفره	خود	درباره	آنچه	نوشته	اند،	
بحث	می	کنند	و	اندیشــه	های	خود	را	با	کل	کالس	به	اشتراک	می	گذارند.	در	این	
مســیرها	معلم	می	تواند	میزان	درک	آنها	را	از	محتوای	ارائه	شده	وارسی	کند.	این	
روش	دقیقًا	مانند	»فن	فکر	کن،	به	هم	گروهی	خود	بگو،	با	کل	کالس	به	اشــتراک	
بگذار«	است	با	این	تفاوت	که	تأکید	این	فن	بر	»نوشتن«	توسط	دانش	آموز	است.

تجربه نگاری معلم

انیمیشــنی	با	مفهوم	کاوشــگری	در	زنگ	علوم	در	گروه	کالسی	شاد	بارگذاری	
شــد	و	از	دانش	آموزان	خواسته	شــد	تا	نظرات	و	برداشت	خود	را	درباره	این	
انیمیشن	نوشته	و	در	گروه	های	کوچک	ارسال	کنند	)برای	این	کار	دو	روز	زمان	
داشتند(.	آنها	همچنین	می	توانســتند	نامی	جدید	برای	انیمیشن	و	بازیگران	
انتخاب	کنند.	سپس	در	گروه	های	کوچک	و	در	انتها	درکل	کالس	به	بحث	درباره	
نوشــته	های	دانش	آموزان	پرداخته	شد	و	هر	یک	از	دانش	آموزان	دیدگاه	های	

خود	را	ارائه	کردند.
1. Read-Write-Pair-Share

فن	خالصه	نویسی	
فن	دیگــری	که	به	معلم	کمــک	می	کند	تــا	درک	دانش	آموزان	را	وارســی	کند،	
خالصه	نویســی	اســت.	این	فن	مشــابه	بازگویی	اســت	که	پیش	تر	بیان	شد.	
خالصه	نویسی	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	توانایی	خود	را	با	بیان	آنچه	خوانده،	
دیده	یا	انجام	داده	اند،	نشــان	دهند.	خالصه	کردِن	دانِش	تازه	در	قالب	نوشتاری	
می	تواند	به	ســطوح	باالتری	از	درک	منتهی	شود.	رایج	ترین	شکل	خالصه	نویسی،	
چکیده	نویسی	است	که	شامل	نگارش	اندیشــه	ها	یا	مفاهیم	اصلی	یک	موضوع	
اســت.	از	آنجایی	که	چکیده،	متنی	کوتاه	است،	گزینش	کلمات	اهمیت	بسیاری	

می	یابد.	
توانایی	گزینش	کلماتی	که	به	بهترین	شــکل،	مفهومی	را	بازنمایی	می	کند،	سطح	
درک	فــرد	را	از	یک	موضوع	منعکس	می	کند.	معلمــان	گرامی	باید	کمک	کنند	تا	
دانش	آموزان	با	پی	بردن	به	مفهوم	درس،	راحت	تر	واژه	های	کلیدی	را	برگزینند.
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ارائه	های	نوشتاری	کوتاه
در	این	روش	دانش	آموزان	به	صورت	ســریع	و	بالفصل	یادگیری	خود	را	به	صورت	
نوشــتاری	و	پیش	از	ترک	کالس	منعکس	می	کنند.	این	فن	در	شناســایی	و	درک	
کج	فهمی	های	دانش	آموزان	به	معلم	کمک	می	کند.	به	این	منظور،	معلمان	می	توانند	
از	بلیت	خروج	استفاده	کنند.	یعنی	وقتی	دانش	آموزان	می	خواهند	کالس	مجازی	
را	ترک	کنند،	بازتاب	یادگیری	خود	را	در	صفحه	ای	بنویســند	و	برای	معلم	ارســال	
کنند	و	سپس	از	کالس	خارج	شوند.	این	برگه	می	تواند	شکل	های	مختلفی	به	خود	
بگیرد.	می	تواند	صفحه	ای	سفید	باشد	که	دانش	آموز	خالصه	ای	را	از	آنچه	آموخته	
است	و	یا	آنچه	را	که	می	خواهد	یاد	بگیرد	و	در	حین	کالس	یاد	نگرفته	است،	روی	

آن	بنویسد.	
همچنین	می	تواند	پرســش	هایی	را	که	در	ارتباط	با	موضوع	درس	برای	او	مطرح	
است،	یادداشت	کند.	الزم	به	ذکر	است	که	این	فن	نباید	با	خالصه	نویسی	اشتباه	
گرفته	شــود.	در	حقیقت	این	نوع	نوشــتن	خألهای	یادگیــری	را	تا	حدود	زیادی	
برای	معلم	مشخص	می	کند.	استفاده	از	بلیت	ورود	یکی	دیگر	از	راه	های	پی	بردن	
به	کج	فهمی	ها	در	این	روش	اســت	که	به	بلیت	خروج	شــباهت	دارد،	اما	پیش	از	
تدریس	تکمیل	می	شــود	و	طوری	است	که	اطالعات	سودمند	برای	درِس	پیش	رو	

را	فرا	می	خواند.

آزمون	ها
ســؤاالت	بسته	پاســخ	و	بازپاسخ	در	بســتر	فضای	مجازی	نیز	ســبک	نوشتاری	
شناخته	شده	ای	هستند	که	برای	سنجش	یادگیری	و	ارائه	بازخورد	به	دانش	آموزان	
به	کار	می	روند.	در	زیر	چندنمونه	از	این	آزمون	ها	آورده	شــده	اســت	که	به	کمک	

تمامی	نرم	افزارهای	آزمون	ساز،	اجرای	آنها	امکان	پذیر	است.

آزمون باز پاسخ

به	نظر	شــما	این	تصویر	به	کدام	یک	از	سه	درس	)آواز	گنجشک،	بلدرچین	و	
برزگر،	فداکاران(	در	فارسی	سوم	دبستان	مربوط	می	شود؟	با	ذکر	دلیل	توضیح	

دهید.

چه	چیزی	باعث	شــده	اســت	همه	مردم	ریز	علی	خواجوی	را	دوست	داشته	
باشــند؟	مثال	هایی	را	بیاورید	که	ما	می	توانیــم	مانند	ریزعلی	خواجوی	عمل	

کنیم.
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آزمون کوته پاسخ و بسته پاسخ

کوته	پاسخ	از	نوع	کامل	کردنی:

1.شعر	حفظی	زیر	را	کامل	کنید.

کاش	می	شــد	...................	در	ما	نبود/	با	نشــاط	و	پاک	و	خندان	
می	شــدیم	/	مهربان	و	تازه	و	بی	ادعا	/	کاش	می	شــد	مثل	.............	

می	شدیم.

2.لطفًا	جمله	زیر	را	نشانه	گذاری	کنید.

	امروز	یــک	کارخانه	تولید	 	پــس	هر	کدام	از	ما	 بهــاره	گفت	 
آلودگی	صوتی	بودیم	 

جورکردنی

نوع	حرکت	هر	جانور	را	به	گزینه	مناسب	وصل	کنید	)یک	گزینه	اضافه	است(.

الف(	جهیدن
ب(	پرواز	کردن
ج(	راه	رفتن
د(	شنا	کردن
ه(	خزیدن

1(	پرنده
2(	گوزن

3(	قورباغه
4(	مار

صحیح-غلط

هنگامی	که	مایعات	داخل	ظرفی	ریخته	می	شوند،	شکل	ظرف	را	می	گیرند.	

ص     غ 
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3. استفاده از بازنمایی های دیداری )تصویری( 

ارسال	تصویر	و	صورتک
هنگامی	که	معلم	می	خواهد	بازخورد	ســریعی	از	دانش	آموزان	دریافت	کند،	بازنمایی	های	دیداری	بســیار	کمک	کننده	هســتند.	برای	مثال،	معلم	و	دانش	آموزان	با	هم	
توافق	می	کنند	که	اگر	نیاز	به	تکرار	دوباره	بود،	دانش	آموزان	عالمت	خاصی	را	نشــان	دهند.	بازنمایی	های	تصویری،	همان	ایموجی،	اســتیکر	و	یا	گیف	هستند	و	معلمان	
می	توانند	بنا	بر	سلیقه	خود	به	طور	قراردادی	در	کالس	خود	از	آنها	استفاده	کنند.	استفاده	از	بازنمایی	های	تصویری	فرایند	آموزش	را	برای	دانش	آموزان	جذاب	تر	می	کند.	

هر	زمان	در	هنگام	تدریس،	
معلم	این	تصویر	را	از	سوی	
دانش	آموزی	دریافت	کرد،	
اقدام	به	تکرار	مطلب	کند.

وقتی	دانش	آموزان	دایره	ی	سبز	رنگ	
را	ارسال	می	کنند،	یعنی	درک	مطلب	
در	جریان	است	و	وقتی	که	نارنجی	
را	نشان	می	دهند،	یعنی	برای	درک	

مطلب	نیاز	به	کمک	دارند.

برای	کار	با	دانش	آموزان	دبستان	
می	توان	برای	درک	و	عدم	درک	
مطلب	به	ترتیب	از	تصاویری	
استفاده	کرد	که	چهره	شاد	و	
ناشاد	را	نشان	می	دهند.

برای	مثال،	می	توان	بر	عالمت	های	زیر	توافق	کرد:
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فن	مشت	تا	پنج
از	نگاه	برخی	معلمان،	یادگیری	پیوستاری	است	که	گستره	ای	از	عدم	درک	تا	درک	عمیق	و	کامل	را	در	بر	می	گیرد.	به	سخنی	دیگر،	یادگیری	مثل	شیر	یا	خط	نیست	که	یا	
یاد	می	گیریم	یا	یاد	نمی	گیریم.	پس	نباید	از	دانش	آموزان	پرسیده	شود،	فهمیدی	یا	نه،	بلکه	بهتر	است	از	دانش	آموز	این	طور	سؤال	شود:	»چقدر	فهمیدی؟	چقدر	خوب	
خواندی؟	چه	اندازه	موضوع	را	یادگرفتی؟«.	برای	این	کار	می	توان	از	فن	مشــت	تا	پنج	اســتفاده	کرد.	این	فن	در	آموزش	تصویرِی	هم	زمان	نیز	قابل	اجرا	اســت.	اما	در	

آموزش	در	فضای	مجازی	به	صورت	غیرهم	زمان	می	توان	به	جای	نشان	دادن	دست،	از	تصاویر	یا	اعداد	استفاده	کرد.	

نشان دادن مشت

یعنی	هنوز	با	این	مفهوم	یا	مهارت	
ناآشنا	هستم.

نشان دادن یک یا دو انگشت

باید	تمرین	بیشتری	کنم	تا	بفهمم.

نشان دادن سه انگشت

درک	خوبی	دارم	و	باید	بتوانم	آن	
را	در	موقعیت	های	دیگری	استفاده	

کنم.

نشان دادن چهار انگشت

درک	خوبی	دارم	و	مطمئنم	
می	توانم	آن	را	در	موقعیت	های	

دیگری	استفاده	کنم.

نشان دادن پنج انگشت

کاماًل	بر	این	مفهوم	یا	مهارت	
مسلط	شده	ام	و	می	توانم	آن	را	به	

یک	همسال	تدریس	کنم.

	روشن	باشد	تا	بتواند	به	قضاوت	 1. هدف	های	یادگیری	باید	برای	دانش	آموز	کاماًلً
خــود	پرداخته	و	بازخورد	الزم	را	درباره	میــزان	یادگیری	خود	ارائه	دهد	)در	محور	
ابتدایی	چگونگی	به	اشتراک	گذاری	هدف	ها	با	دانش	آموزان	به	تفصیل	بیان	شد(.

2.	هنگامی	که	دانش	آموز	میزان	یادگیری	خود	را	به	یکی	از	شــیوه	های	ذکر	شده	
اعالم	می	کند،	معلم	باید	صحت	میزان	اعالم	شــده	را	بســنجد	تا	مشخص	شود	

پاسخ	دانش	آموز	حقیقی	است	یا	خیر	تا	بازخورد	مقتضی	به	وی	ارائه	شود.

این	روش	بــه	بهبود	مهارت	هــای	خودتنظیمی	و	
خودسنجی	یادگیرنده	در	یادگیری	نیز	کمک	می	کند،	
زیرا	نیازمند	آن	اســت	که	دانش	آمــوز	با	تأمل	در	
آموخته	هــای	خود،	در	واقع	فاصلــه		خود	با	هدف	

یادگیری	را	تخمین	بزند.	

دو	نکته	مهم	در	رابطه	با	این	فن	وجود	دارد:

166

1

2

3

4

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

5

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی سنجش و ارزشیابی  سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش



4. سنجش عملکردی

ســنجش	عملکردی،	درک	یادگیرنده	را	از	محتوای	یادگیری	تعیین	و	زمینه		ای	را	برای	انتقال	آن	به	موقعیت	های	جدید	فراهم	می	کند.	هدف	از	این	نوع	ســنجش	این	
است	که	دانش	آموزان	درباره		موضوع	درسی،	معنایی	را	فراخوانی	کنند	و	سپس	آن	را	با	دیگران	به	اشتراک	بگذارند.	سنجش	عملکردی	باید	در	پاسخ	به	این	سؤال	معلم	

طراحی	شود	که	در	پی	این	یادگیری،	می	خواهم	دانش	آموزانم	چه	چیزی	را	بدانند	و	چه		کاری	را	انجام	دهند؟

به زبان ساده می توان گفت سنجش عملکردی:

 دانش	آموزان	را	هدایت	می	کند	که	چگونه	کار	را	انجام	دهند	و	به	آنان	نشان	می	دهد	که	کارشان	چگونه	نمره	گذاری	و	رتبه	دهی	خواهد	

شد.

 موتور	دانش	آموزان	را	روشــن	می	کند	و	به	آنان	انگیزه	می	دهد	که	ســخت	کار	کنند	تا	باالترین	سطح	پتانسیل	خود	را	بالفعل	

کنند.	تازه،	متفاوت	و	حتی	ســرگرم	کننده	است.	دانش	آموزان	را	شگفت	زده	می	کند	،	آنها	را	درگیر	کار	می	کند،	انرژی	شان	را	افزایش	
و	حس	مالکیت	به	آنها	می	دهد.	افزون	بر	آن،	اگر	به	گونه	ای	طراحی	شــده	باشد	که	حق	انتخاب	به	دانش	آموزان	بدهد	برای	آنان	

برانگیزاننده	تر	خواهد	شد.

 محتوا	و	فرایند	را	به	هم	پیوند	می	زند	و	دانش	آموز	را	وادار	می	کند	تا	دانش		خود	را	کاربردی	کند.	دانش	آموزان	به	جای	نشخوار	کردن	محتوا	

باید	با	اســتفاده	از	یک	فرایند،	محتوای	تازه	آموخته	شده	را	به	شــیوه	ای	معنادار	به	کار	ببرند.	وقتی	دانش	آموزان	برای	نشان	دادن	درک	خود	از	
دانش	محتوایی،	از	فرایند	اســتفاده	می	کنند	یادگیری	آنها	عمیق	تر	خواهد	شد.	همیشه	به	یاد	داشته	باشیم	که	در	دنیای	واقعی	از	دانش	آموزان	

انتظار	می	رود	که	کاری	را	انجام	دهند	به	این	معنی	که	اطالعات	را	کاربردی	کنند	نه	این	که	تنها	اطالعات	را	در	ذهن	خود	انباشته	کنند.	
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	روش	های	متنوع	سنجش	عملکردی	را	می	توان	به	شکل	زیر	تقسیم	بندی	کرد:

عملکردی	کتبی
این	نوع	سنجش	عمدتًا	بر	کاربست	دانش	و	مهارت	در	موقعیت	عملی	تأکید	دارد.	
در	این	نوع	سنجش،	نوشتن	مطالب	کتاب	منظور	نیست	بلکه	دانش	آموز	باید	به	

ارائه		مهارت	های	حاصل	از	دانش	کسب	شده	بر	روی	کاغذ	اقدام	نماید.	

یک نمونه

	دانش	آموز	باید	داســتان	کوتاهی	را	بنویســد،	ســاختار	یک	مقاله		علمی	را	
طراحی	کند،	سیم	کشــی	اتاقی	را	ترســیم	نماید،	الگوی	لباسی	را	طراحی	کند.	
نمونه:	دبستان	کوثر	در	پایه	اول	25	دانش	آموز،	در	پایه	دوم	30	دانش	آموز	و	
در	پایه	ســوم	38	دانش	آموز	دارد.	نمودار	ستونی	دانش	آموزان	این	مدرسه	در	

پایه	های	مختلف	را	رسم	کنید.

عملکردی	شناسایی
روشی	اســت	برای	سنجش	توانایی	یادگیرنده	در	تشــخیص	ویژگی	ها	و	معایب	

موارد	مختلف،	مانند	شناسایی	یک	ابزار	یا	توصیف	نحوه	کار	آن.

یک نمونه

در	ریاضی	ابتدایی	دانش	آموز	راهبرد	مناسب	را	برای	حل	یک	مسئله	انتخاب	
کند.	یا	در	صفحه	48،	60	و	65	مطالعات	اجتماعی،	دانش	آموز	مکان	خواسته	
شــده	را	مطابق	راهنمای	نقشه	بیاید.	همچنین	معلم	می	تواند	یک	کلمه	را	در	
درس	قرآن	اشتباه	بخواند	و	از	دانش	آموز	بخواهد	با	دقت	بر	روی	قرائت	معلم،	

اشتباه	معلم	را	بیابند.
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موقعیت	های	شبیه	سازی	شده
در	این	روش	از	دانش	آموز	خواســته	می	شــود	که	تا	در	یک	موقعیت	شبیه	سازی	
شــده،	خیالی	و	مصنوعی	همان	اعمالی	را	انجام	دهد	که	در	موقعیت	های	واقعی	

انجام	می	دهد	مانند	یک	ضربه	ی	خیالی	به	توپ.

نمونه	کار
ایــن	نوع	آزمــون	نزدیک	ترین	روش	ســنجش	به	عملکرد	واقعــی	یادگیرنده	در	

محیط	های	طبیعی	است.

یک نمونه

برای	سنجش	یادگیری	دانش	آموز	در	نوشتن	آدرس	پستی،	مشخصات	فردی	
و	نامه،	نامه	ای	توســط	وی	نوشته	شــده	و	در	صندوق	پست	کالس	قرار	داده	
می	شــود.	»ایفای	نقش«	هم	نوعی	آزمون	عملکردی	در	موقعیت	شبیه	سازی	
شــده	اســت.	در	مثالی	دیگر	دانش	آموز	می	تواند	بر	روی	صندلی	معلم	یار	به	
عنوان	یک	آتش	نشــان	با	مردم	صحبت	کند،	نکات	ایمنی	را	گوشــزد	کرده	و	

خواسته	های	خود	را	مطرح	کند.

مثال

در	فصل	اول	ریاضی	سوم	ابتدایی	دانش	آموز	به	کمک	ابزاری	که	در	دست	دارد	
یک	مکعب	بسازد.
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5. پروژه

بسیاری	از	متخصصان	بر	ضرورت	استفاده	از	پروژه	آموزش	و	سنجش	در	فضای	مجازی	تأکید	کرده	اند.

پروژه	باید	ویژگی	های	زیر	را	داشته	باشد:	

 هدفی	روشن،	دست	یافتنی	و	چالش	برانگیز	داشته	باشد.

	به	دانش	آموز	این	امکان	را	دهد	که	یک	پیام	فردی	واقعی	را	بیان	کند.

	نتیجه		ابتکار،	خالقیت	و	توانایی	سازماندهی	و	برنامه	ریزی	فرد	باشد.

	بازتــاب	عالیــق	،	ســرگرمی	ها،	توانایی	های	خاص	یا	دل	مشــغولی	های	
یادگیرنده	در	مورد	موضوعاتی	خاص	باشد.	

	با	یک	موضوع	یا	حوزه	که	دانش	آموز	به	آن	متعهد	اســت،	سروکار	داشته	
باشد.

	کار	خود	دانش	آموز	باشد. 	کاماًلً

	قابل	پژوهش	باشــد	)اگر	نمی	توان	در	مورد	موضوعی	پژوهش	کرد،	این	
فعالیت	نوعی	سرگرمی	است	نه	پروژه(.

	به	پرسشی	پژوهشی	پاسخ	دهد.

پروژه	می	تواند	اشکال	مختلفی	بگیرد:

	اثر	هنری	اصلی	)دیداری،	نمایشی،	موسیقیایی	و	غیره(

	اثر	نوشــتاری	در	موضوعی	خاص	)ادبی،	اجتماعی،	روانی،	مردم	شناسی	و	
غیره(

	قطعه	داستانی	ادبی	)نگارش	خالق(

	آزمایش	علمی	اصیل

	اختراع	شیء	یا	سیستمی	که	به	صورت	ویژه	طراحی	شده	است.

کار،	 و	 کســب	 ارائــه		 	
برنامه		 ارائــه		 یــا	 مدیریت	
سازمانی	توســعه	یافته	)به	
عنوان	مثال	برای	یک	کسب	
و	کار	یــا	پــروژه	کارآفرینی،	
رویــدادی	ویژه،	یا	توســعه		
نهاد	اجتماعی	ویژه	ای	برنامه	

ارائه	شود.(
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همچنیــن	پــروژه		می	توانــد	بــه	صورت	فــردی	یا	
خدمت	رسانی	به	دیگران	باشد.	در	هر	دو	صورت،	پروژه	
فرصتی	برای	دانش	آموز	فراهم	می	کند	تا	از	طریق	آن	
توانایی	هایی	را	که	در	طی	سال	تحصیلی	کسب	کرده	
اســت،	به	نمایش	بگذارد.	در	پروژه	خدمت	رسانی	به	
دیگران،	دانش	آموزان	به	صورت	فردی	یا	در	گروه	های	
دو	یا	ســه	نفره	پــروژه	را	انجــام	می	دهند	و	هدف	
آنها	خدمت	رسانی	به	جامعه	اســت.	به	این	منظور،	
دانش	آموزان	نخســت	آنچه	را	که	جامعه	به	آن	نیاز	
دارد،	شناسایی	و	سپس	برای	پاسخ	به	آن	برنامه	ریزی	

می	کنند.	
با	توجه	به	دوران	همه	گیری	جهانی	کووید-19	می	توان	
ایــن	خدمت	رســانی	را	از	راه	دور	یا	به	صورت	آنالین	
انجام	داد.	اقدام	هایی	مانند	آگاه	سازی	افراد	جامعه	در	
زمینه	های	مختلف،	کمک	به	یادگیری	دانش	آموزان	کم	
سن	و	سال	تر	و	..	نیازی	به	دیدار	چهره	به	چهره	ندارد.	
برخی	از	دانش	آموزان	در	ســالی	که	گذشت	اقدام	به	
تولید	فیلم	ها	و	پادکست	هایی	کردند	تا	دوستان	خود	
را	از	چگونگی	مراقبت	از	ســالمت	جسمانی	و	روانی	

طی	همه	گیری	جهانی	کووید-19	آگاه	کنند.	
برخــی	از	دانش	آمــوزان	می	تواننــد	بــا	راه	اندازی	
محفل	های	ادبی	مجازی،	ضمــن	پرداختن	به	عالقه		
خود،	با	دوســتان	خود	به	مطالعه	آثار	ارزشمند	ادبی	

بپردازند.

پروژه	ای	که	دانش	آموزان	ارائه	می	دهند،	باید	دربرگیرنده		سه	جزء	باشد:

	دفترچه	یادداشــت	فرایندی:	دانش	آموز	در	این	دفترچه	پیشــرفت	پروژه	را	مستند	می	کند؛	یعنی	تمام	

ایده	هایی	را	که	به	ذهن	او	می	رســد،	حتی	ایده	های	اولیه	که	هنوز	خام	هســتند،	برنامه	های	کوتاه	مدت	و	

بلندمدت،	تأمالت	خود،	عکس	ها	و	تصاویر،	جلســاتی	که	با	راهنمای	خود	داشــته	است	و	اطالعاتی	که	در	

آن	رد	و	بدل	شــده	اســت	و	به	طور	کلی	تمام	کارهایی	را	که	انجام	داده	است	تا	پروژه	را	تولید	کند،	ثبت	

می	کنــد.	والدینی	کــه	در	زمینه	موضوع	انتخابی	دانش	آموز	تخصص	دارنــد،	می	توانند	نقش	راهنما	را	به	

عهده	گیرند.	البته	با	توجه	به	عالئق	دانش	آموز	این	کار	می	تواند	به	صورت	نوشتاری،	تصویری،	صوتی	و	یا	

ترکیبی	از	آنها	باشد.

	گزارش	پروژه:	این	گزارش	می	تواند	به	شــکل	

ارائه		متنــی،	صوتی	یا	تصویرِی	ضبط	شــده	و	یا	

ترکیبی	از	آنها	باشــد.	قالب	نوشــتاری	مقاله	بین	

1500	تا	3500	واژه	است.	گزارش	در	قالب	صوتی	

و	تصویری	نیز	حداکثر	در	ده	دقیقه	ارائه	می	شود.	

	محصــول	نهایی:	ایــن	محصــول	می	تواند	

محصولی	ملموس	مثل	فیلم،	مجسمه	یا	داستان	

باشــد	و	یا	محصوالتی	غیرملموس	مانند	برگزاری	

کمپین	آگاهی	رسانی	باشد.
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یک نمونه

در	پروژه		»مراقبت	جســمانی	و	روانــی	در	همه	گیری	جهانی	کووید-19«	هدف	
کلی	این	اســت	که	دانش	آموزان	گروه	الف	به	صورت	تیمی	و	با	تقســیم	کار	
میان	اعضا	با	مراجعه	به	منابع	معتبر	علمی	نظیر	کتاب	،	وب	ســایت	ها	و	...	به	
تولید	محتوای	چندرسانه		ای	با	موضوع	»چگونگی	مراقبت	از	سالمت	جسم	و	
روان	در	همه	گیری	جهانی	کووید-19«	بپردازند.	در	این	پروژه		هدف	های	زیر	مد	

نظر	است:

 دانش	آموزان	حین	انجام	این	پروژه	مهارت	های	کاِر	گروهی	را	یاد	بگیرند.

 مهارت	های	ارتباطی	خود	را	بسط	دهند.

 نیازهای	فوری	محیط	را	بازشناسند.

 اطالعات	مناسب	و	مرتبط	با	موضوع	را	جمع	آوری	کنند.

 محتوای	چندرسانه	ای	جذاب	و	گیرا	تولید	کنند.

در	این	پروژه	رعایت	نکات	زیر	توسط	دانش	آموزان	ضروریست:

 تمامی	اعضای	گروه	در	این	پروژه	شرکت	داشته	باشند.

	مشخص	شده	باشد.  وظیفه		هر	یک	از	اعضا	کاماًلً

 محصول	تهیه	شده	دارای	شناسنامه	باشد.

 در	پایان	از	تمامی	اقدام	هایی	که	انجام	داده		و	در	دفترچه	یادداشت	فرایندی	ثبت	
کرده	اند،	گزارشــی	تهیه	کنند	و	ضمن	تشکر	از	افراد	راهنما،	آن	را	به	اعضای	کالس	ارائه	

دهند.
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6. پوشه کار الکترونیکی

پوشــه	کار	عبارت	اســت	از	مجموعه	ای	از	مستنداِت	
مبتنــی	بر	هدف	هــای	یادگیری	که	شــامل	برترین	
فعالیت	هــا	و	تکلیف	های	دانش	آمــوز	در	یک	دوره		
زمانی	معین	هستند.	پوشــه	کار	به	سنجش	عملکرد	
یادگیرنده	براساس	مستندات	در	طول	سال	تحصیلی،	

متمرکز	است.	

پوشه	کار	می	تواند	انواع	گوناگونی	از	اطالعات	مربوط	
به	رویــه		عمل	دانش	آموز	و	پیشــرفت	تدریجی	وی	
مانند	تهیه		پیش	نویســی	از	فعالیت	های	دانش	آموز	
یا	خودســنجی	آنان	از	کارهایشان		را	شامل	شود.	به	
عبارت	دیگر	پوشه	کار	مجموعه	ای	هدفمند	و	معنی	دار	
از	کارهای	یادگیرنده	اســت	که	فرایند	رشد	و	توسعه،	
موفقیت	ها	و	پیشــرفت	های	او	را	روایت	می	کند.	در	
حقیقت	نوعی	ســنجش	متمرکز	بر	یادگیرنده	است.	
پوشه	کار	انواع	گوناگون	و	هدف	های	متنوعی	دارد:

هدفانواع پوشه کار

پوشه	کار	رشد	و	توسعه	
)بر	فرایند	یادگیری	تأکید	

می	کند(

	نشان	دادن	پیشرفت	یا	تغییر	در	طول	زمان
	کمک	به	توسعه		مهارت	های	فرایندی	مانند	خودسنجی،	هدف	گذاری

	شناسایی	نقاط	قوت	و	ضعف
	پیگیری	توسعه		یک	یا	چند	محصول	یا	عملکرد

پوشه	کار	ویترین	)جعبه	آینه(	
)بر	محصوالت	یادگیری	تأکید	

می	کند(

	نشان	دادن	دستاوردهای	پایان	سال/	ترم
	تهیه		نمونه	ای	از	بهترین	اقدام	ها	به	منظور	استخدام	یا	پذیرش	در	

مؤسسات	آموزشی	و	شغلی
	نشان	دادن	درک	دانش	آموز	از	کار	مورد	عالقه،	بهترین	یا	مهم	ترین	کار	وی

	انتقال	و	مخابره		استعدادهای	فراگیر	به	معلمان	بعدی

پوشه	کار	مهارت	یا	ارزشیابی	
)بر	دستیابی	به	نتایج	و	
شایستگی	ها	تأکید	می	کند(

	مستندسازی	دستاوردها	با	هدف	درجه	بندی	)طبقه	بندی(
	مستندسازی	حرکت	و	پیشرفت	به	سوی	استانداردها

	قرار	دادن	فراگیران	به	طور	مناسب	در	جای	خود

پوشه	کار	پروژه
	نشان	دادن	روند	تکمیل	یک	پروژه

	مستندسازی	مراحل	مختلف	پروژه	و	پیشرفت	تا	اتمام	آن
	ارائه		نهایی	پروژه	

پوشه	کار	حرفه	ای

	برجسته	نمودن	جنبه	های	مهم	مقام	حرفه	ای	بودن
	حاوی	خالصه	تجربیات،	رزومه	و	مشخصات	اثر	)جلدنامه(

	حاوی	هرگونه	محصوالت	و	مصنوعات	مهم	دیگری	که	به	نظر	می	رسند	
به	مقام	)حرفه(	فراگیر	مرتبط	هستند	مانند	مقاالت،	ارائه	های	حرفه	ای	و	

موارد	مشابه
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پوشه	کار	را	می	توان	به	صورت	چاپی	یا	آنالین	)از	طریق	ایجاد	یک	وب	سایت	یا	
استفاده	از	برنامه	های	کاربردی	طراحی	شده	برای	ایجاد	پوشه	کار	الکترونیکی(	
تهیه	کرد.	مؤلفه	های	اصلی	ای	که	در	ایجاد	پوشــه	کار	باید	در	نظر	گرفته	شوند	

عبارت	اند	از:

	پوشه	کار	در	خدمت	چه	هدفی	است؟
	چه	معیارهایی	برای	سنجش	آن	در	نظر	گرفته	می	شود؟	)مالک	های	تکمیل	

موفقیت	آمیز	پوشه	کار	چیست؟(
	منابع	جمع	آوری	شواهد	کدام	اند؟

	چگونه	می	توان	شواهد	جمع	آوری	شده	را	تفسیر	و	معنابخشی	کرد؟
	برای	تصمیم	گیری	خوب	به	چه	میزان	شواهدی	نیاز	است؟

گزینه	های	زیر	برای	بررسی	پوشه	کار	می	تواند	مورد	استفاده	قرار	گیرد:

	دانش	آموز	می	تواند	درباره	پوشه	کار	خود	تأمل	کند	و	به	سؤال	های	راهنما	

به	همراه	روبریک	پاسخ	دهد	)خودسنجی(.

	پوشــه	کار	را	می	توان	با	بازخوردی	که	بر	اساس	روبریک	یا	دیگر	معیارها	

تهیه	شده	است،	جهت	بررسی	در	اختیار	همساالن	قرار	داد	)همسال	سنجی(.

	پوشــه	کار	می	تواند	به	معلم	ارائه	شود	و	مبنایی	برای	گفت	وگو	بین	معلم	

و	یادگیرنده	در	دستیابی	به	نتایج	باشد.

	پوشــه	کار	می	تواند	در	اختیــار	والدین	قرار	گرفته	تا	آنها	نیز	بر	اســاس	

معیارهای	سنجش	به	بررسی	آن	بپردازند	)والدسنجی(.

می	تــوان	از	معیارهای	زیر	در	تدوین	روبریک	)در	ادامه	فایل	توضیح	داده	شــده	
است(	استفاده	و	پوشه	کار	را	بر	مبنای	آنها	ارزیابی	کرد:

ارتباط:	اجزای	پوشه	کار	باید	مســتقیمًا	به	هدف	ها،	نتایج	و	شایستگی	های	
یادگیری	بپردازند.

محدوده:	همه		جوانب	مشــارکت	در	دوره	شامل	خواندن،	مقاالت	مکتوب،	
آزمون	های	اجرا		شــده،	مشــارکت	در	فعالیت	های	تعاملی،	مشــارکت	در	

مباحثه	ها	و	غیره،	پوشش	داده	می	شوند.
دقــت	و	صحت:	مفاهیم،	اصطالحات،	اصول،	و	امثال	آنها	به	درســتی	و	با	

وضوح	مورد	استفاده	قرار	بگیرند.
انســجام:	عناصر	پوشه	کار	به	طور	منطقی	و	از	لحاظ	ساختاری	به	هم	مرتبط	
باشند.	اندیشــه	ها	به	یکدیگر	ارتباط	داشته	باشــند	و	به	طور	پیوسته	ارائه	

شوند.
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7. خودسنجی

خودسنجی	)بازخورد	به	خود(	روش	سنجش	جدید	مبتنی	بر	مفاهیمی	چون	خودتنظیمی	و	فراشناخت	است.	مطابق	این	روش،	دانش	آموز	درباره	میزان	یادگیری	خود	
از	موضوعات،	به	اظهار	نظر	می	پردازد	و	هدف	از	آن	پرورش	تأمل	یادگیرنده	و	پذیرش	مســئولیت	یادگیری	توســط	وی	است	كه	بخش	عمده	ای	از	یادگیری	الکترونیکی	
را	تشــکیل	می	دهد.	از	شیوه	های	اجرای	خودســنجی	در	محیط	های	یادگیری	می	توان	به	روش	های	استفاده	از	فهرست	وارسی،	تکمیل	جمالت	ناقص،	توصیف	عملکرد،	

تصحیح	آزمون	های	تشریحی	توسط	آزمون	شونده	و	...	اشاره	کرد.

در	خودســنجی	می	توان	از	روبریک	بهره	جست.	خودسنجی	دانش	آموز	باید	قبل	
از	درج	قضاوت	های	معلم	باشــد	تا	تحت	تأثیر	انتظارها	و	پیشنهادهای	معلم	قرار	
نگیرد.	در	خودســنجی	نیــز	دانش	آموز	باید	بر	هدف	هــای	یادگیری	و	مالک	های	

موفقیت	اشراف	داشته	باشد	و	ارزیابی	از	خود	را	بر	اساس	آنها	انجام	دهد.

خودسنجی	قسمت	مهمی	از	برنامه	ارتقای	فردی	است.	تالش	ما	این	است	که	
دانش	آموزان	را	به	سمت	و	سویی	سوق	دهیم	که	بر	فرایندهای	شناختی	خود	
نظارت	داشته	باشند	و	بر	انگیزش	ها،	هیجانات،	رفتار	و	محیط	پیرامونی	مربوط	
به	یادگیری	خود	آگاه	شوند.	معلم	باید	بتواند	به	صورت	دوره	ای	فرصت	هایی	
را	فراهــم	آورد	و	دانش	آموز	را	در	جهت	تفکــر	درباره		فرایند	یادگیری	و	میزان	
پیشــرفت	خود	راهنمایی	کند.	این	مسئله	به	ویژه	در	دوران	همه	گیری	جهانی	
کووید-19	که	اســتقالل	دانش	آموز	در	آموزش	اهمیت	بیشتر	می	یابد،	پررنگ	تر	

است.
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معیارهای موفقیت )شواهد یادگیری(مواد یادگیری
بازخورد/ مالحظاتسطح

نیاز	به	تالش	بیشترقابل	قبولخوبخیلی	خوب

دانستن نماد 
کسر و انجام 
عملیات  های 
مربوط به آن

نماد کسر را رسم می  کنم و اعداد مربوط به صورت و مخرج را در جای خود قرار می  دهم.

برای اشکال و محورها با تشخیص قسمت  های رنگ زده شده یا بخش های انتخاب شده، کسر مناسب و صحیح می  نویسم.

برای هر کسر، شکل مربوط به آن را با قسمت  های رنگ شده رسم می کنم.

کسر تقریبی هر شکل را می  نویسم.

مفاهیم دیگری 
از کسرها

کسر را در واحد اندازه  گیری طول )سانتی متر( بیان می  کنم.

کسر را در واحد اندازه  گیری جرم )گرم( بیان می  کنم.

کسرهای بزرگتر از واحد را بیان می  کنم.

کسرهای بزرگتر از واحد را بر روی محور و با رسم شکل نشان می  دهم.

مرکز، شعاع و قطر دایره را تشخیص می  دهم.

می  توانم شکل دایره را به کمک پرگار و اشیا دیگر رسم کنم.

تساوی کسرها 
با همدیگر

مفهوم کسرهای مساوی را با استفاده یا بدون استفاده از اشیا توضیح می دهم.

کسرهای مساوی را بر روی محور و با رسم شکل نشان می  دهم.

واحد کامل را بر روی یک شکل نشان می  دهم و تساوی آن را با عدد یک توضیح می  دهم.

تعداد زاویه های اشکال را به صورت صحیح می  شمارم.

مقایسه کسرها

با موفقیت کسرهای با صورت مساوی را مقایسه می  کنم.

با موفقیت کسرهای با مخرج مساوی را مقایسه می  کنم.

با رسم شکل مقایسه کسرها را انجام می  دهم.

زاویه راست را می  شناسم.

ابزارهای رسم زاویه راست را بیان می کنم.

زاویه راست را روی ساعت به معلم و دوستانم نشان می دهم.

مثال	خودسنجی	با	روبریک:	نمونه		زیر	بر	اساس	هدف	های	فصل	سوم	ریاضی	ابتدایی	طراحی	شده	است.
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طراحی	فهرست	وارسی	به	کمک	ابزار	نظرسنجی	در	
پلتفرم	شاد،	به	راحتی	امکان	پذیر	است.	همچنین	
امکان	بارگذاری	فهرست	وارسی	در	بخش	پوشه	کار	

جهت	رؤیت	دانش	آموزان	نیز	فراهم	است.
خیربلیانتظارات

 من	کسی	را	مسخره	نمی		کنم	چون	همه		ی	انسان		ها	آفریده		ی	خدا	هستند.

 من	لباس		ها	و	وسایل	خودم	را	مرتّب	می		کنم	و	آن	ها	را	در	جای	خود	قرار	می		دهم.

 در	کارهای	خانه	به	پدر	و	مادرم	و	اعضای	خانواده	کمک	می		کنم.

 وقتی	دیگران	کاری	برای	من	انجام	می		دهند،	از	آنها	تشکر	می		کنم.

 من	اسراف	نمی		کنم	و	چیزهایی	را	که	دارم،	به	هدر	نمی		دهم.

 سعی	می		کنم	از	وسایلم	خوب	نگهداری	کنم	تا	بعدًا	دوباره	از	آنها	استفاده	کنم.

 من	همیشه	بخشی	از	پولم	را	پس		انداز	می		کنم.

 به	پدربزرگ	و	مادربزرگم	احترام	می		گذارم	و	به	آنها	محبت	می		کنم.

 برای	آن		که	محبتم	را	به	پدر	و	مادرم	نشان	بدهم،	به	حرف		های	آن	ها	گوش	می		کنم.

 بعد	از	غذا	خوردن	خدا	را	شکر	می		کنم.

 با	گفتن	نام	خدا	از	خانه	خارج	می	شوم

 از	وسایل	خانه	و	مدرسه	محافظت	می		کنم	و	آنها	را	سالم	و	تمیز	نگه	می		دارم.

 نکات	ایمنی	را	در	خانه	رعایت	می		کنم.

 مقررات	رفت	وآمد	و	نکات	ایمنی	را	در	کوچه	و	خیابان	رعایت	می		کنم.

 به	دوستانم	کمک	می		کنم.

 هر	وقت	به	مشکلی	برخورد	می		کنم،	از	معلم		هایم	کمک	می		گیرم.

 مقررات	خانه	و	مدرسه	را	رعایت	می		کنم	تا	خودم	و	دیگران	بهتر	زندگی	کنیم.

مثال	خودســنجی	به	روش	فهرست	وارسی:	در	فرم	زیر	انتظارات	از	دانش	آموز	پس	از	اتمام	کتاب	مطالعات	اجتماعی	سوم	دبستان	مدنظر	
است	و	دانش	آموز	می	تواند	خود	را	مورد	سنجش	قرار	دهد.
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روش	دیگری	که	برای	خودســنجی	بــه	کار	می	رود	
اســتفاده	از	توصیف	عملکرد	است	که	معلم	می	تواند	
با	طراحی	چنین	جدولی	به	صورت	کلی	)مانند	جدول	
زیر(	و	یا	به	صورت	جزئی	تر	با	ارائه	شــرح	انتظارت	
از	یادگیرنده	در	خصــوص	یک	مفهوم،	زمینه	را	برای	
خودســنجی	یادگیرنده	فراهم	کند.	برای	مثال	ممکن	
اســت	دانش	آموزی	همچنان	بخش	الگوها	در	کتاب	
ریاضی	را	به	خوبی	یاد	نگرفته	باشــد.	معلم	می	تواند	
بــا	درج	انتظارت	خود	از	یادگیرنــده	در	این	بخش،	
دانش	آموز	را	به	ســمت	تکمیل	دقیق	جدول	هدایت	

کند.	

خودســنجی	به	روش	جــای	خالی	بــه	این	صورت	
اســت	که	معلم	عباراتی	را	برای	دانش	آموزان	ارسال	
می	کند	و	با	برشــمردن	ویژگی	های	تکلیف	مناسب	و	
ذکر	هدف	های	موضوع	مدنظر،	امکان	خودسنجی	را	

فراهم	می	کند.	به	عنوان	مثال:

 خوبی	های	گزارش	)تکلیف(	من	.....................

 ضعف	های	گزارش	)تکلیف(	من	.....................

 مواردی	را	که	باید	اصالح	کنم	........................

مثال:	خودسنجی	به	روش	توصیف	عملکرد

نام	و	نام	خانوادگی:

نام	درس
عملکرد من در این هفته یا ماه

تالش		هایی	که	برای	بهتر	شدن	باید	انجام	دهمپیشرفت		هایی	که	داشته		امتالش		هایی	که	انجام	داده		ام

فارسی

نگارش

قران

ریاضی

توجــه	کنید	در	تمامــی	موارد	بــاال	دانش	آموز	
نســبت	به	هدف	هــای	یادگیــری	و	مالک	های	
موفقیت	واقف	اســت.	اگر	دانش	آموزان	فعاالنه	
در	تصمیم	گیری	در	مورد	نحــوه	یادگیری،	آنچه	
می	خواهند	بیاموزنــد،	اینکه	چرا	می	آموزند	و	در	
تصمیم	گیری	در	مورد	مالک	و	فرایند	ســنجش	و	
قضاوت	کارشان	مشارکت	داشته	باشند،	رابطه	شان	
بــا	آنچه	می	خوانند،	از	دیگر	دانش	آموزانی	که	به	
شکل	سنتی	و	یک	طرفه	مورد	آموزش	و	سنجش	
قرار	می	گیرند،	متفاوت	بوده،	به	شــکلی	که	این	

فعال	بودن	به	مشارکت	بیشتر	می	انجامد.
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8. همسال سنجی

در	همسال	ســنجی	)بازخورد	همساالن(	سنجش	عملکرد	دانش	آموزان	با	معلم	نیست	و	او	این	وظیفه	را	به	خودشان	محول	می	کند.	اصطالح	سنجش	توسط	همساالن	
به	فرایند	تأمل	انتقادی	فراگیران	در	مورد	یادگیری	همســاالن	خود	اشــاره	دارد.	سنجش	همساالن	از	ســنجش	گروهی	متفاوت	است	زیرا	دانش	آموزان	درگیر	در	فرایند	
یادگیری،	هنگام	ســنجش	همسال	حتی	اگر	یادگیری	شــان	جداگانه	و	یا	خارج	از	گروه	رسمی	نیز	روی	داده	باشد،	به	سنجش	یکدیگر	می	پردازند؛	به	عنوان	مثال،	ممکن	
است	دانش	آموزی	به	بررسی	و	سنجش	پوشه	کار	دوست	و	هم	پایه	خود	در	مدرسه	دیگر	برآید.	در	بسیاری	از	سیستم	های	مدیریت	یادگیری،	این	قابلیت	وجود	دارد	که	

یادگیرندگان	به	صورت	بی	نام	و	با	هویت	پنهان،	یکدیگر	را	سنجش	کنند.	

در	آموزش	در	فضای	مجازی	اســتفاده	از	همسال	ســنجی	به	شــدت	توصیه	
می	شود	زیرا	این	روش	عالوه	بر	ایجاد	فضای	همکاری،	می	تواند	به	شیوه	های	
مختلفــی،	یادگیــری	دانش	آمــوزان	را	افزایــش	دهد.	ســنجش	فعالیت	و	
تکلیف	های	همســاالن	با	نگاهی	انتقادی	اما	با	مراقبت	و	احترام،	مهارت	های	

شناختی	سطح	باالتری	را	در	یادگیرندگان	درگیر	می	کند.	
همسال	ســنجی	همچنین	به	ایجاد	اعتماد	و	شکل	گیری	جامعه		عقالنی	کمک	
می	کنــد،	منجر	به	بحث	های	متفکرانه	و	تأمل	برانگیز	می	شــود	و	می	تواند	در	
پرورش	ظرفیت	برای	قضاوت	انتقادی	کمک	کند.	نکته		بسیار	مهم	در	ارتباط	با	
همسال	سنجی،	یادگرفتن	نحوه	ارائه	بازخورد	توسط	دانش	آموزان	است.	آنها	
پس	از	سنجش	همســاالن	باید	بازخورد	الزم	و	صحیح	را	به	نحوی	که	باعث	

ناراحتی	و	طرد	همساالن	نشود،	ارائه	دهند.
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معلمان	ممکن	است	از	ترس	افزایش	حجم	کاری	تمایلی	به	همسال	سنجی	نداشته	
باشند،	اما	اگر	در	ابتدای	ســال	تحصیلی	به	آماده	سازی	قالب	کار،	دستورالعمل	ها	
و	مالک	ها	بپردازند،	حجم	کار	را	به	حّد	چشــم	گیری	کاهش	می	دهند.	درگیر	کردن	
دانش	آموزان	در	ســنجش	ممکن	اســت	دلهره	آور	باشــد،	چون	ممکن	است	این	
نگرش	وجود	داشته	باشد	که	معلم	باید	همه		کارها	را	به	تنهایی	انجام	دهد.	با	این	

حال	همسال	سنجی	مزایایی	دارد	که	نمی	توان	از	آنها	چشم	پوشی	کرد:

 دانش آموزان قباًلً این کار را انجام داده اند؛ آنها به شــکل مداوم در حال 
سنجش و ارزشیابی همســاالن خود هستند و کارهای دیگران را بررسی و 
قضاوت می کنند. البته ممکن اســت فرصت بیان نظرات خود را داشــته یا 

نداشته باشند.

 دانش آموزان در مورد فرهنگ ســنجش، اطالعات بیشــتری را کســب 
می کنند.

 عمل ســنجش یکــی از عمیق ترین 
تجربه هــای یادگیری اســت. )قضاوت 
آگاهانه بر مبنای مالک ها، بسیار دقیق تر 

از خواندن، گوش دادن و تماشا است(.

 همسال سنجی به دانش آموزان اجازه 
می دهــد هم از موفقیــت دیگران و هم 

نقاط ضعف آنان درس بگیرند.

رهنمودهایی	برای	همسال	سنجی	در	شرایط	همه	گیری	جهانی	کووید-19

 معلم	باید	دســتورالعمل	های	واضح،	روشــن	و	مختصری	در	این	باره	ارائه	
دهد	و	مســئولیت	نهایی	خود	را	در	قبال	سنجش	حفظ	کند.	)معلم	می	تواند	
فهرست	های	وارســی	را	تهیه	کند	و	نکات	مورد	سنجش	را	در	آنها	قرار	دهد.(	
پیشــنهاد	می	شود	10	الی	15	درصد	سنجش	کلی	به	همسال	سنجی	اختصاص	

یابد.

 مالک	های	سنجش	و	ارزشیابی	به	شیوه	ای	عینی	مشخص	شود	و	اطمینان	
حاصل	شود	که	مالک	ها،	متناسب	با	سطح	دانش	و	تجربه		دانش	آموز	هستند.	
یک	قالب	اســتاندارد	باید	به	عنوان	قانون	عمومی	مطرح	شود	که	فهرستی	از	
مالک	ها	برای	ســنجش	در	آن	وجود	داشته	باشــد.	در	برابر	هر	مالک،	فضای	
کوچکی	برای	ســنجش	و	بازخورد	قرار	داده	شــود.	بــه	دانش	آموزان	تأکید	
شــود	نظرات	خود	را	به	شکل	بازخورد	ســازنده	و	توصیفی	بیان	کنند؛	کلماتی	
مثل	ضعیــف،	عالی	و	...	باید	همراه	با	دالیل	و	پیشــنهادهایی	برای	بهبود	و	

اظهارنظرهای	تکمیلی	باشد.

 محیطــی	حمایت	گر	و	مشــوق	فراهم	گــردد	تا	اضطراب	هــای	طبیعی	
دانش	آموزان	از	سنجش	توسط	همساالن	کاهش	یابد.

	نمونه	هایــی	از	بازخوردهــای	متفکرانــه،	محترمانه	و	ســازنده	در	اختیار	
دانش	آموزان	قرار	گیرد.

 مالک	ها	در	کالس	مجازی	به	بحث	گذارده	شــود	و	پس	از	گرفتن	بازخورد،	
اصالحات	الزم	صورت	گیرد.

 دانش	آموزان	به	طور	ناشناس	یکدیگر	را	ارزیابی	کنند.
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یک نمونه
این	تصویر	پاسخ	یک	دانش	آموز	به	سؤال	علوم	را	نشان	
می	دهد	که	نام	دانش	آموز	حذف	شــده	است.	در	سؤال	
اول	این	صفحه	که	با	شــماره	)9(	مشخص	شده	است	از	
دانش	آموزان	خواسته	شده	اســت	خریدهای	علی	را	بر	
روی	نمودار	نشــان	دهند.	علی	2	کیلوگرم	ســیب	زمینی،	
1	کیلوگرم	هویج	و	3	کیلوگرم	ســیب	زرد	خریده	اســت.	
مطابق	تصویر،	دانش	آموز	تشــخیص	داده	است	که	که	
مقدار	سیب	زرد	از	ســایر	موارد	بیشتر	است	و	به	همین	
دلیل	طول	نمودار	مربوط	به	آن	بیشــتر	کشیده	است	اما	
اشتباه	دانش	آموز	این	اســت	که	به	شرط	یکسان	بودن	
واحــد	اندازه	گیری	)یک	کیلوگرم(	به	عنوان	مبنای	رســم	
نمودار	توجهی	نکرده	اســت!	این	اشــتباه	را	بسیاری	از	
دانش	آموزان	در	کالس	ســوم	دبستان	مرتکب	می	شود.	
پس	از	حذف	نام	دانش	آموز	این	تصویر	در	گروه	قرار	داده	
شد	و	از	دانش	آموزان	خواســته	شده	تا	اشتباه	همسال	
خود	را	بگیرند	و	راهکار	مناســب	ارائــه	دهند.	برخی	از	

پاسخ	های	همساالن	در	زیر	آمده	است:

ر.ع	:	دوست	خوب	و	مهربان،	شما	بخش	زیادی	از	پاسخ	
را	نوشته	اید	اما	در	رسم	نمودار	اشتباه	کوچکی	داشته	اید.	
در	ستون	های	شــما	واحدهای	اندازه	گیری	که	مساوی	با	
یک	کیلوگرم	هســتند	با	هم	نابرابر	است.	برای	اینکه	این	
مطلب	را	به	خوبی	یاد	بگیرید	به	فیلم	شماره	28	از	درس	

علوم	معلم	مراجعه	کنید.

ســپس	برای	این	دو	دانش	آموز	جدول	زیر	ارســال	شد	
)دلیــل	انتخاب	این	دانش	آموزان	این	بــود	که	بازخورد	
آنها	بیشتر	از	یک	کلمه	بوده	است	اما	سایر	دانش	آموزان	
بازخورد	صحیح/	اشتباه	ارائه	کرده	بودند(	تا	دوست	خود	
را	با	توجه	به	شواهد	یادگیری	مورد	سنجش	قرار	دهند:

خیلی	شواهد	یادگیری
قابل	خوبخوب

قبول

نیاز	به	
تالش	
بیشتر

دانش	آموز	قادر	به	رسم	
نمودار	ستونی	است.

مفهوم	گرم	و	کیلوگرم	را	
می	شناسد	و	آنها	را	به	
یکدیگر	تبدیل	می	کند.

واحد	یک	کیلوگرم	را	در	
تمامی	ستون	ها	هم	اندازه	
در	نظر	گرفته	است.

نمودار	را	با	ظاهری	زیبا	
ترسیم	کرده	است.

ایــن	دو	دانش	آموز	در	تمامی	موارد	مربوط	به	شــواهد	
یادگیری	بجز	مورد	سوم،	خیلی	خوب	را	ثبت	کرده	بودند	
و	در	مورد	ســوم	قابل	قبول	داده	شــده	بود.	سپس	تمام	
مکاتبــات	ایــن	دو	دانش	آموز	درباره	ســنجش	همتای	
خود،	برای	ســایر	دانش	آموزان	ارسال	شد	تا	با	بازخورد	

صحیح	تر	آشنا	شوند.

ف.ح:	دوســتم	سالم.	شــما	به	خوبی	بیشــتر	و	کمتری	را	
رســم	کرده	اید	اما	به	واحدهای	مســاوی	توجه	نکرده	اید.	
برای	درک	بیشــتر	این	سؤال	به	فیلم	شماره	28	علوم	و	34 
ریاضی	مراجعه	کنید	تا	با	واحد	اندازه	گیری	بیشــتر	آشــنا	
شــوید.	معلم	در	نمونه	ســؤاالت	خود	از	این	فصل	)سؤال	

هشتم(،	این	مسئله	را	توضیح	داده	است.
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9. والدسنجی

یکی	از	ویژگی	های	دوران	همه	گیری	جهانی	کووید-19	این	اســت	که	والدین	)معمواًل	بدون	آموزش	قبلی(	تبدیل	به	عامالنی	مهم	برای	یادگیری	دانش	آموزان	شــده	اند.	
اکنون	والدین	باید	به	دانش	آموزان	در	بهبود	مهارت	های	فناورانه	شان	کمک	کنند	و	در	حین	انجام	سایر	وظایف	خود،	فرایند	یادگیری	را	نیز	بشناسند	و	به	فرزندان	خود	در	
یادگیری	یاری	رسانند.	دخالت	والدین	می	تواند	به	سنجش	موفق	دانش	آموزان	در	خانه	منتهی	شود.	اهمیت	این	مسئله	به	حدی	است	که	ارتباط	بین	معلم	و	خانواده	

را	به	عنوان	اساس	یادگیری	در	فضای	مجازی	و	سنجِش	موفق	می	دانند.

والدین	همچنین	باید	به	دانش	آموزان	در	غلبه	بر	مشکالت	هیجانی	ناشی	از	عدم	
ارتباط	با	دوســتان	و	همساالن	کمک	کنند.	به	این	منظور	معلم	می	تواند	به	کمک	

راهکارهای	زیر	والدین	را	هدایت	کند:

1
دورنمایی	از	آنچه	در	ســال	تحصیلی	
آمــوزش	داده	خواهــد	شــد،	برای	
والدیــن	ترســیم	شــود.	توضیــح	
دادن	برنامه		درســی	بــرای	والدین	
می	تواند	به	آنها	در	آمادگی	بیشــتر	
برای	درس	هــای	جداگانه	کمک	کند.	
وقتی	والدین	نســبت	به	چشم	انداز	
زیربنایی	 آگاه	شوند،	هدف	 یادگیری	
فعالیت	های	یادگیری	را	درک	خواهند	
کرد	و	می	تواننــد	از	کاربرد	دانش	در	

دنیای	واقعی	استفاده	کنند.

2
هد	ف	هــای	یادگیری،	بــا	والدین	به	
اشــتراک	گذاشته	شــود.	اگر	والدین	
به	طور	شــفاف	بداننــد	دانش	آموز	
پــس	از	آموزش	باید	قــادر	به	انجام	
می	توانند	 باشــد،	 فعالیت	هایی	 چه	
برای	 نیــز	 موقعیت	هــای	دیگــری	
دســتیابی	به	این	مقاصــد	یادگیری	

فراهم	کنند.	

3
منابــع	الزم	برای	گســترش	و	تعمیق	
یادگیری	بــرای	والدین	فراهم	شــود.	
نیازی	نیســت	فهرستی	از	فعالیت	ها	و	
تکلیف	هــای	متعدد	آنالیــن	در	اختیار	
والدین	قرار	داده	شود.	بهترین	راه	این	
است	که	با	اختصاص	زمان	با	والدین	از	
طریق	تماس	صوتی،	تصویری	یا	ارسال	
پیام	در	ارتباط	بــوده	تا	آنها	چالش	ها،	
پیشرفت	های	خود	و	همچنین	نیازهای	
اساسی	خودشان	را	در	میان	بگذارند.	
برای	ارائه		منابع،	نیازی	نیســت	دانش	
مربوط	به	هنر	برنامه	ریزی	درسی	درباره		
هر	ابزار	را	توضیح	دهید.	ممکن	است	
برخــی	والدین	دانش	نظــری	زیربنای	
یادگیری	مبتنــی	بر	پــروژه	را	ندانند،	
امــا	این	بدین	معنا	نیســت	که	از	این	

روش	ها	بهره	نخواهند	برد.
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4
والدین	 تأکید	شود.	 انعطاف	پذیری	 بر	
انجام	 را	طوری	 نیاز	دارند	تکلیف	هــا	
دهند	که	نیازهــای	خود	و	دانش	آموز	
را	بــرآورده	ســازند.	انعطاف	پذیــری	
یعنی	تمام	اعضای	خانواده	با	یکدیگر	
می	آموزند.	به	عنــوان	مثال،	می	توان	
از	خانــواده	خواســت	به	پیــاده	روی	
در	طبیعــت	بپردازنــد	و	در	حالی	که	
دانش	آمــوز	فهرســتی	از	اقالم	جالبی	
را	کــه	مشــاهده	می	کند،	بــه	همراه	
توضیــح	مختصر	آنها		تهیــه	می	کند،	
ســایر	فرزندان	خانواده	نیز	می	توانند	
تصاویــری	از	چیزهای	جذاب	طبیعت	

بکشند	یا	از	آنها	عکس	بگیرند.	

8
به	والدین	یادآوری	کنید	هر	چند	تمرکز	
اصلی	بر	محتوای	دیجیتال	اســت	اما	
همچنــان	»مطالعــه«	مهارتی	کلیدی	
است	که	موقعیت	های	متعددی	برای	
پــرورش	آن	وجود	دارد.	کودکان	دوره		
ابتدایی	می	توانند	متن	های	ساده	را	در	
کتابخانه		منــزل	بیابند	و	دانش	آموزان	
دوره		متوســطه		اول	یا	دوم	می	توانند	
متن	های	علمی		تخیلــی	را	به	توصیه		
معلــم	مطالعه	کنند.	اما	تأکید	شــود	
و	 الکترونیکــی	 کتابخانه	هــای	 کــه	
محتوای	دیجیتالی	متنوع	و	متعددی	
در	دسترس	هســتند	که	دانش	آموزان	
می	تواننــد	بــرای	مطالعــه	با	هدف	
تحصیلــی	یا	اوقــات	فراغــت	از	آن	

استفاده	کنند.	

5
برخی	والدین	با	یادگیری	در	فضای	مجازی	دچار	
کشــمکش	می	شوند	و	در	واداشــتن	فرزندان	به	
تمرکز	و	مطالعه	با	مشکالتی	مواجه	می	شوند.	در	
چنین	مواردی	والدین	می	توانند	ویدئویی	از	معلم	
پخش	کنند	که	در	آن	به	همراه	سایر	دانش	آموزان	
یا	به	تنهایی	با	دانش	آموز	درباره		هدف	یادگیری	
صحبــت	می	کند.	این	فعالیت	هــا	حتی	به	طور	
کوتاه	و	موقتی	می	توانند	دانش	آموز	را	به	مســیر	

یادگیری	بازگردانند.	

6
می	توان	با	برگزاری	وبینار	توسط	خود	
یا	ارســال	لینک	وبینار	مدرسان	دیگر	
و	یا	ارســال	اطالعات	بیشتر	مربوط	به	
ادبیات	و	اصول	سنجش،	والدین	را	در	

این	مسیر	هدایت	کرد.

7
بهتر	اســت	ارتبــاط	و	تعامل	مربوط	
به	شــکل	حساب	شده	ای	 به	سنجش	
صورت	گیرد؛	به	شــکلی	که	مســائل	
مربــوط	به	ســنجش	ابتدا	از	ســوی	
مدیریت	مدرسه	و	سپس	معلم	مطرح	

شود.	
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9
می	توان	با	ارســال	ســؤاالت	باز	پاسخ	به	والدین،	نظرات	و	پیشــنهادات	آنان	را	درباره		
یادگیری	از	راه	دوِر	فرزندشان	گردآوری	کرد.	والدین	همچنین	می	توانند	در	خودسنجی	

فرزندان	دخالت	داشته	باشند.	

10
بر	 مبتنی	 یادگیــرِی	 ســاخت	فضای	
اعتماد	با	کمک	والدین	بسیار	اهمیت	
دارد.	والدیــن	و	دانش	آموزان	باید	به	
درک	مشــترکی	با	معلم	دست	یابند.	
دانش	آموزان	)به	ویژه	در	ابتدایی(	باید	
به	سمت	و	ســوی	یادگیرِی	باکیفیت	
ترغیب	شوند	و	نمره	گذاری	و	رتبه	دهی	

در	درجه		دوم	قرار	می	گیرند.	

11
والدین	)به	ویژه	از	دوره		دوم	ابتدایی(	
باید	قوانینی	مشابه	مدرسه	را	در	خانه	
	ســاعات	یادگیری	را	 بنا	نهنــد	و	مثاًلً
تعیین	کنند.	قرار	نیست	خانه	به	عنوان	
دانش	آموز	 یا	 تجربه	شــود	 مدرســه	
احســاس	کند	خانه	مخصوص	تکلیف	
خانگی	اســت،	بلکــه	والدیــن	باید	
دانش	آمــوز	را	بــه	انجام	مســتقالنه		
تکلیف	هــا	و	در	صورت	وجود	ابهام	به	
یــاری	گرفتن	از	معلــم	هدایت	کنند.	
والدین	باید	به	دانش	آموز	کمک	کنند	
اما	نباید	به	جای	او	تکلیف	ها	را	انجام	
دهند	یا	برای	کسب	نمرات	بهتر	به	او	
فشار	وارد	کنند.	برای	والدین	توضیح	
داده	شــود	که	کمِک	افراطی	می	تواند	
به	احســاس	مســئولیت	و	استقالل	
دانش	آموز	آســیب	وارد	کند	و	شانس	
آنها	را	بــرای	جهت	گیری	مســتقالنه	
در	فرایند	یادگیــری	مادام	العمر	و	حّل	

مسئله		كم		کند.

12
والدین	باید	دربــاره		دالیل	اجتناب	از	
تقلب،	ســرقت	ادبی	و	استفاده	از	آثار	
علمی	دیگران	با	دانش	آموزان	صحبت	
کنند	تا	اهمیت	این	مسئله	برای	آنان	

مورد	تأکید	قرار	گیرد.
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13
به	والدین	گفته	شود	ســنجش	تنها	بر	اساس	آشنایی	
با	محتوا	)به	عنوان	نشانگر	اولیه		دانش(	نخواهد	بود	
و	به	عناصر	دیگری	همانند	استقالل،	خالقیت،	توانایی	
اســتفاده	از	دانش،	کاِر	گروهی	و...	نیز	توجه	خواهد	
شــد.	یعنی	در	عین	حال	کــه	از	دانش	آموزان	باید	در	
ســنجش	از	یادگیری	تالش	کنند،	از	آنها	انتظار	می	رود	
به	شکل	مستقل	روی	تکلیف	های	پیچیده	نیز	کار	کنند.

14
برای	والدین	توضیح	داده	شــود	که	بازخورد،	مؤلفه		مهمی	در	فرایند	آموزشــی	و	سنجش	است	و	هدف	از	بازخورد	این	
اســت	که	میزان	دســتیابی	به	هدف	های	آموزشی	و	شیوه		بهبود	و	پیشرفت	تعیین	شــود.	به	این	منظور	والدین	باید	
فعالیت	دانش	آموزان	را	نظارت	کنند	و	فعالیت	و	همکاری	با	معلم	و	ســایر	دانش	آموزان	را	در	آنان	تشــویق	کنند.	در	

نتیجه	در	سنجش	باید	بر	محتوای	کلیدی	تأکید	شود	نه	محتواهایی	که	از	اولویت	برخوردار	نیستند.
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روبریک	ها	به	سه	پرسش	پاسخ	می	دهند:	

 تکلیف	بر	اساس	چه	معیارهایی	داوری	می	شود؟	
 دامنه		کیفیت	یک	عملکرد	چگونه	است؟	

 عملکرد	مورد	نظر	در	کجای	این	دامنه	قرار	دارد؟

روبریک	ها	یک	تکلیف	را	به	اجزای	تشــکیل	دهنده	آن	تقسیم	می	کنند	و	توصیف	
دقیقی	از	سطوح	قابل	قبول	برای	هر	یک	از	آن	اجزا	ارائه	می	دهند.

قسمت	های	مختلف	روبریک

توصیف	تکلیف

برای	نوشتن	توصیف	تکلیف،	یک	فرمول	ساده	وجود	دارد:	
 نخست	مشخص	شود	که	دانش	آموزانتان	چه	کاری	را	باید	انجام	دهند. 
 در	مرحله	بعد	باید	به	چرایی	کاری	که	دانش	آموزان	باید	انجام	دهند،	پاسخ	

داده	شود.	چرا	دانش	آموزان	باید	این	مطالب	را	بیاموزند؟
بهتر	اســت	برای	پاسخ	کامل	به	این	ســؤال	فراتر	از	متن	حرکت	کرده	و	تأمل	
صــورت	پذیرد	که	دانش	آموزان	با	آنچه	که	در	معــرض	آن	قرار	گرفته	اند،	چه	
چیزی	را	در	زندگی	واقعی	کسب	خواهند	کرد؟		تکلیف	باید	به	شیوه	ای	شفاف	
و	فشرده	)مختصر(	بازنویسی	شــود	تا	دانش	آموز	به	روشنی	متوجه	شود	که	

انجام	چه	کاری	از	او	انتظارمی	رود؛	برای	این	کار	بهتر	است:

	بیان	شود. 	منابعی	که	می	توان	از	آن	اطالعات	گرفت،	دقیقًاً
	عناصر	زمانی	)زمان	ارائه		پروژه	پایانی،	زمان	مشــاوره	دادن	به	کار	و	

	بیان	شود. غیره(	دقیقًاً
	هم	ــکاری	و	یاری	)راهنمایی	هایی	در	مورد	اینکه		کار	را	به	تنهایی	یا	
بــا	دیگران	انجام	دهند،	گزارش	اینکــه	در	چه	کارهایی	از	دیگران	کمک	
گرفته	اند	و	چه	کمک	هایی	را	می	توانند	و	چه	کمک	هایی	را	نمی	توانند	از	

دیگران	دریافت	کنند(.
	شیوه	ارائه		تکلیف	)شفاهی	یا	نوشتاری،	دیداری	بودن	ارائه	و	غیره(	

را	مشخص	کنید.

10. روبریک چیست؟

روبریک	یک	ابزار	ســنجش	اســت	که	با	اســتفاده	از	آن	معلم	می	تواند	انتظارات	
خاصی		را	که	از	دانش	آموز	در	انجام	یک	تکلیف	دارد،		به	روشنی	بیان	کند.	روبریک	

در	تمام	فنون	سنجشی	که	در	مطالب	پیشین	ذکر	شد،	قابل	استفاده	است.
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تعیین	مقیاسی	برای	سطوح	مختلف	پیشرفت

مقیاس	به	ما	کمک	می	کند	میزان	ضعف	یا	قوت	
عملکــرد	فرد	در	یــک	تکلیــف	را	توصیف	کنیم.	
واژگانی	که	برای	توصیف	ســطح	عملکرد	انتخاب	
می	شــوند	باید	روشــن	باشــند،	هر	چند	برخی	
از	افراد	ترجیح	می	دهند	از	عدد	اســتفاده	کنند.	
واژگانی	که	معمواًل	استفاده	می	شود،	عبارت	اند	از:

از	متوسط،	متوسط،	 پیشــرفته،	باالتر	  
مبتدی

 ممتاز،	عالی،	متوسط،	مبتدی
 برجسته،	ماهر،	متوسط،	مبتدی

 خبــره،	متوســط،	در	حــال	یادگیری،	
مقدماتی

 خیلی	خوب،	خوب،	قابل	قبول،	نیازمند	
تالش	بیشتر

واژگانــی	که	اســتفاده	می	شــود	دلگرم	کننده	و	
هدایت	گــر	باشــند	و	به	هیچ	عنــوان	از	واژگان	

مأیوس	کننده	استفاده	نشود.

شناسایی	ابعاد	مختلف	روبریک	و	وزن		دهی	به	هر	یک	از	ابعاد

ابعاد	مختلف	روبریک،	قســمت	های	مختلف	تکلیف	را	به	ســادگی	و	بطور	کامل	بیان	
می	کند.	با	دیدن	روبریک،	دانش	آموزان	درمی	یابند	تکلیفی	که	باید	انجام	دهند	متشکل	
از	چه	بخش	هایی	اســت	و	کدام	یــک	از	این	بخش	ها	مهمتر	هســتند.	در	صفحات	
پیش	شیوه	نوشــتن	مالک	های	موفقیت	بیان	شد.	مالک	هایی	که	می	خواهید	در	کار	
دانش	آموزانتان	باشــد؛	اینها	ابعاد	مختلف	روبریک	هستند.	در	نوشتن	این	ابعاد	دقت	
کنید	که	فقط	بر	عملکرد	تمرکز	شــود	و	به	توصیفی	از	کیفیت	آن	اشــاره	نشــود.	برای	
مثال،	»ســازمان	دهی«	می	تواند	به	عنوان	یک	بعد	از	عملکرد	در	نظر	گرفته	شــود	اما	
»ســازمان		دهی	خوب«	خیر.	در	شناســایی	ابعاد	مختلف	روبریک،	باید	دقت	شود	که	
ابعاِد	شناسایی	شده	با	هم	همپوشانی	نداشته	باشد	و	همچنین	در	کنار	یکدیگر	بتوانند	

تمام	جنبه	های	مهم	عملکرد	دانش	آموز	را	دربرگیرند.

187

1

2

3

4

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

5

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی سنجش و ارزشیابی  سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش



توصیف	هر	یک	از	ابعاد

هــر	یک	از	ابعادی	که	بــرای	یک	روبریک	
تعیین	می	شــود	باید	به	روشنی	توصیف	
شود.	برخی	از	معلمان	فقط	باالترین	سطح	
عملکرد	را	توصیف	می	کنند	اما	برخی	دیگر	
بــرای	هر	یک	از	ســطوح	عملکردی	که	در	
گام	دوم	شناســایی	کرده	اند،	توصیف	ارائه	
می	دهند.	در	نوشــتن	توصیف	ها	نیز	دقت	
شود	که	همپوشانی	نداشته	باشند.	هنگامی	
که	سطوح	عملکردی	مختلف	مربوط	به	یک	
بعد	را	توصیف	می	کنید	از	واژگان	یکســان	
استفاده	کنید	و	فقط	سطح	پیشرفت	تغییر	
اختصاصی،	 می	نویسید	 که	 توصیفی	 کند.	
مشاهده	پذیر	و	روشن	باشد	و	جایی	برای	

تفسیر	باقی	نگذارد.

معیارهاموارد/ مهارت ها
سطح

مالحظات
1234

درباره	آنچه	مشاهده	
می	کند

*الف(	حواس	خود	را	به	کار	می	بندد.

ب(	برای	مشاهدات	خود	از	ابزارهای	مناسب	استفاده	
می	کند.

____

*پ(	ویژگی	های	پدیده	ها/جسم/ماده	را	بیان	می	کند.

*ت(	با	توجه	به	مشاهدات	خود	فرضیه	می	سازد.

در	اجرای	آزمایش/
فعالیت/کاوش

*الف(	مراحل	را	به	درستی	انجام	می	دهد.

____ب(	از	وسایل	مناسب	به	درستی،	استفاده	می	کند.

*پ(	از	مشاهده	های	خود	به	درستی	نتیجه	گیری	می	کند.

*ت(	در	تدوین	و	ارائه	گزارش	مهارت	دارد.

در	طراحی	آزمایش/
کاوش

____الف(	پرسشی	که	قابل	آزمایش	باشد،	طراحی	می	کند.

*ب(	متغیرها	را	به	درستی	تشخیص	می	دهد.

____پ(	در	نظر	گرفتن	همه	بندهای	شناسه

بیان	علمی/ساخت	
دانش	و	مفهوم

در	گفته	و	نوشته	خود	از	اصطالح	های	علمی	به	درستی	
استفاده	می	کند.

ضوابط	کارگروهی
ضوابط	کار	گروهی	را	رعایت	می	کند	)مشارکت	در	استفاده	
از	وسایل/رعایت	نوبت/فعال	بودن	حفظ	سالمت	خود	و	

دیگران	و...(
*

در	این	گروه	نظافت	و	
پاکیزگی	مورد	توجه	قرار	

نگرفته	بود.

ساختار	یک	روبریک
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محور	سوم:	ارائه	بازخورد	و	برنامه	ریزی	براساس	اقدام	های	سنجشی	

افزون	بر	طراحی	و	اجرای	اقدام	های	سنجشی،	معلمان	باید	به	شیوه	های	مختلف	
ارائه		بازخورد	به	دانش	آموزان	نیز	بیندیشــند	و	بر	اساس	نتایج	سنجش	در	صورت	
لزوم	به	طراحی	اقدام	های	مداخلــه	ای	بپردازند	و	نهایتًا	یافته	های	خود	را	گزارش	

کنند.

1. اصول ارائه بازخورد 

به	باور	صاحب	نظــران	تعلیم	و	تربیت،	بازخورد	به	عنــوان	مؤثرترین	عامل	برای	
پیشرفت	یادگیری	در	نظر	گرفته	شده	است	و	از	توانایی	شناختی	پیشین	دانش	آموز	

و	حتی	از	کیفیت	تدریسی	که	دریافت	می	کنند،	مؤثرتر	است.

بازخورد کّمی

بازخورد	کّمی	همان	نمره	اســت	که	به		واســطه		
آن	عملکرد	دانش	آموز	با	اســتفاده	از	عدد	و	رقم	
توصیف	می	شــود	)این	رویکرد	بــه	نمره	یعنی	
استفاده	از	آن	به	عنوان	بازخورد	به	دانش	آموز	منع	
شده	است(	اما	بازخورد	کیفی	در	قالب	جمالت	و	
عبارات	ارائه	می	شود.	نوع	دیگر	بازخورد،	بازخورد	
ترکیبی	)کّمی	و	کیفی(	اســت.	منظور	از	بازخورد	
ترکیبی	این	اســت	که	از	بازخورد	کّمی	نسبت	به	
میزان	یادگیری	مفاهیم	و	محتوای	درســی	بهره	
برده	شود	و	بطور	موازی	با	آن،	از	بازخورد	کیفی	
یعنی	توصیــف	مهارت	هــا	و	توانایی	های	ویژه		

دانش	آموز	نیز	استفاده	شود.	
بازخورد	کّمــی	در	رصد	تحوالت	یادگیری	و	بهبود	آن	نقشــی	ندارد	و	تعیین	
نقاط	قوت	و	ضعف	یادگیری	با	بازخورد	کیفی	است.	بازخورد	کیفی	نیز	بیشتر	
در	فرایند	تدریس	مدنظر	اســت	تا	سنجش	پایانی.	در	این	بازخوردهای	کیفی	
اســت	که	به	کیفیت	فعالیت	های	یادگیری	و	چگونگی	تحقق	انتظارات	توجه	

می	شود.	در	بازخورد	نباید	مستقیمًا	به	نقاط	ضعف	اشاره	شود.
معلم	در	بازخورد،	شــواهد	یادگیری	را	به	دانش	آموز	برگشــت	می	دهد	تا	او	
بتواند	رفتار	خود	را	با	هدف	های	آموزشی	هماهنگ	کند.	بازخورد	از	این	جهت	
مؤلفه		مهمی	اســت	که	برای	پرکردن	خأل	ناشــی	از	حذف	نمره	بکار	می	رود	و	

ـ	یادگیری	است. هسته		اصلی	فرایند	یاددهی	

نیز	 دیجیتــال	 زیســت	بوم	 در	
دارد.	 اهمیت	 بســیار	 بازخورد	
ارائه		بازخــورد	باید	هر	دقیقه	و	
هر	روز	باشــد	و	نباید	آن	را	به	
عنوان	آخریــن	گام	یادگیری	در	
نظر	گرفت	چرا	که	شرط	اساسی	
شــکل	گیری	موقعیت	یادگیری	
پویا	در	رســیدن	بــه	هدف	ها	

است.
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بسیاری	از	معلمان	به	مشکل	پرجمعیت	
بودن	کالس	و	دشواری	در	بازخورد	دادن	
اشاره	می	کنند.	در	مواجهه	با	این	مسئله	
باید	گفت	که	نیازی	نیست	به	همه		افراد	
بازخورد	داده	شــود	و	فقط	کسانی	که	به	
حد	تســلط	نرسیده	اند	و	در	تمام	ابعاد	و	
شاخص	های	هدف	های	یادگیری	مشکل	
جدی	دارند،	نیاز	به	بازخورد	کتبی	مفصل	
دارند.	بنابراین	افرادی	که	به	تسلط	دست	
یافته	اند	یــا	با	بازخورد	توصیفی	به	درک	
کاملی	از	شــرایط	خود	دست	می	یابند،	

نیاز	به	بازخورد	مفصل	ندارند.

بازخورد باید:

 پیوسته	و	مستمر	باشد.
 برای	دانش	آموز	قابل	درک	و	متناسب	با	سطح	تحولی	دانش	آموز	باشد.

 لحن	پیام	باید	مثبت	و	توأم	با	احترام	باشد.	
 توصیف	کننده،	واضح	و	شــفاف	باشــد؛	نوع	مشکل	و	نارسایی	یادگیری	را	

مشخص	کند.

 راهبردهایــی	برای	کاهش	فاصله	بین	عملکــرد	جاری	و	وضعیت	مطلوب	
)معیارهای	آموزشی(	در	اختیار	دانش	آموز	قرار	دهد.	

 بر	معیارها	و	هدف	های	آموزشی	تأکید	کند.
 هم	مؤلفه	عاطفی	)انگیزشــی(	و	هم	مؤلفه	شناختی	)اطالع	رسانی	درباره	

مشکالت	یادگیری	و	ارائه	راهبردهای	اصالحی(	را	در	بر	گیرد.

 ارتباط	بین	معلم	با	دانش	آموز	را	بهبود	دهد.
 خودکارآمــدی	و	اعتماد	به	نفــس	دانش	آموز	را	ارتقا	دهــد	و	در	او	این	

احساس	را	ایجاد	کند	که	بر	یادگیری	خود	کنترل	دارد.

 هم	موفقیت	ها	و	هم	نقاط	ضعف	را	توصیف		کند.
 مشارکت	فعال	دانش	آموز	را	برانگیزد	و	مهارت	های	خودسنجی	را	از	طریق	

شرکت	دادن	دانش	آموزان	در	بازخورد	پرورش	دهد.	

 فعالیت	های	خودنظم	دهی	و	فرایندهای	فراشناخت	را	آموزش	دهد.	یعنی	
در	بازخود	به	تکلیف،	باید	به	روش	انجام	آن	و	خودنظم	دهی	اشاره	شود.

محتوای	بازخورد	حداقل	باید	سه	عنصر	را	دربرگیرد:

	درستی	یا	نادرســتی	انجام	تکلیف	با	تأکید	بر	بدفهمی	های	درسی	 1
نه	میزان	خطا

	شیوه		انجام	تکلیف	)نوع	ارتباط	بین	عمل	دانش	آموز	و	کیفیت	کار	 2
او	و	روش	های	جایگزین	انجام	تکلیف(

	روش	هایی	برای	خودنظم	دهی	)نظارت	و	کنترل	بر	یادگیری( 3
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بازخورد	تأثیری	قدرتمند	بر	یادگیری،	پیشــرفت	تحصیلی	و	موفقیت	دانش	آموز	
دارد	و	یک	جنبه	ضروری	در	هر	سیســتم	آموزش	الکترونیکی	به	شمار	می	رود.	در	
موارد	بسیاری	بازخورد	کیفیت	الزم	را	ندارد	و	باعث	می	شود	که	افراد	به	آن	توجهی	
نکننــد.	از	جمله	عواملی	که	منجر	به	عدم	توجه	افراد	به	بازخورد	می	شــود،	عبارت	

است	از:

 ارائــه  بازخورد یکســان )مثاًلً اســتیکر یا صورتک مشــابه( به تمامی 
دانش آموزان صرف نظر از اینکه افراد مرتکب چه اشتباهی می شوند.

 استفاده از بازخوردهای کلی مانند »کار عالی است« یا »نادرست است«.

 طراحی تعامالتی که در ابتدا جذاب و مشغول کننده نبوده است.

یک نمونه

زهرا	جان	سالم.
از	اینکه	معلِم	دانش	آموز	موفقی	مانند	شــما	هستم،	خیلی	خوشحالم.	نسبت	
به	خوش	نویسی	های	جلسات	قبل	تالش	بیشتری	کرده		ای	که	قابل	تقدیر	است	
و	نوشته		شما	خیلی	بیشتر	از	دفعات	قبل	به	سرمشق	شباهت	دارد.	در	بعضی	
قطعات	مانند	نوشتن	»نا«	و	»ـــینه«پیشرفت	بســیار	خوبی	داشته	ای	اما	در	
بعضی	نشانه	ها	نیاز	است،	دقت	بیشتری	به	خرج	دهی.	مانند	نوشتن	نشانه	
	به	سایر	نشانه	ها	بادقت	بیشتری	 »ج«	که	باید	مانند	سرمشــق	بنویسی.	لطفًاً
نگاه	کن	تا	اشتباهات	خود	را	پیدا	کنی.	برای	زیبا	بودن	نوشته	هایت	بهتر	است	

از	روی	خط	خارج	نشوی.	
مراقب	خود	باش.
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2.برنامه ریزی بر اساس نتایج سنجش

پس	از	جمع	آوری	شــواهد	سنجشــی	و	ارائه		بازخورد،	معلم	می	تواند	بر	اســاس	
فعالیت	های	یادگیری	اقدام	به	صورت	بندی	مداخله	های	مناسب	کند.	برای	طراحی	
این	فعالیت	ها	باید	از	نتایج	ســنجش	اســتفاده	کرد	چرا	کــه	باید	بدفهمی	های	
دانش	آموز	شناســایی	شده	باشــد.	کاربرد	اطالعات	تحلیل	شــده،	برنامه	ریزی	و	
طراحی،	مداخالتی	است	که	در	فرایند	یادگیری	یا	بعد	از	یادگیری	به	بهبود	کیفیت	
یادگیری	منجر	می	شوند.	همچنین	آنها		به	منظور	تصمیم	گیری	پایانی	برای	ارتقای	
پایه	استفاده	می	شوند	و	والدین	و	دانش	آموزان	نیز	از	نتایج	آن	بهره	می	برند.	

در	برنامه	ریــزی	و	طراحی	مداخــالت	باید	از	اطالعات	فراینــدی	دانش	آموز	بهره	
جســت؛	یعنی	نباید	محتوای	درسی	تکرار	شــود	بلکه	باید	بر	اساس	نقاط	ضعف	
دانش	آموز	طراحی	شــوند.	بنابراین	در	طراحی	مداخالت،	باید	تفاوت	های	فردی	
دانش	آموزان	از	حیث	نقایص	یادگیری	ویژه	شــان	مــورد	توجه	قرار	گیرد	نه	اینکه	
تکلیف	های	یکســانی	برای	همه		دانش	آموزان	در	نظر	گرفته	شود	بطوری		که	برای	
برخی	خسته	کننده	و	برای	برخی	دیگر	نامتناسب	با	نیازهای	یادگیری	شان	باشد.	
در	طراحی	مداخالت	از	بازخورد	جبرانی	برای	دانش	آموزان	در	سطح	نیاز	به	تالش	
بیشتر	یا	خوب	استفاده	می	شود	و	بازخورد	توسعه	ای	برای	دانش	آموزان	در	سطح	
عالی	یا	خیلی	خوب	به	کار	گرفته	می	شود.	فعالیت	های	یادگیری	سه	دسته	اند:

 ترمیمی	)این	فعالیت	ها	از	نظر	سنجش	برای	یادگیری	یا	سنجش	تکوینی	
مهم	ترین	نوع	تکلیف	هستند(

 تثبیتی
 بسط دهنده

مثال

مثال	تکلیف	های	ترمیمی

1.	فعالیت	های	ساده		تکرار	و	تمرین	مثل	رونویسی
2.	فعالیت	های	بازنگری	در	آموخته	ها	مثل	از	خود	پرسیدن

3.	فعالیت	هــای	یادگیری	همیارانه؛	در	ریاضــی	ابتدایی	تمام	فعالیت	های	با	
عنوان	»کار	در	کالس«	در	دسته	تکلیف	های	ترمیمی	قرار	می	گیرند.

مثال	تکلیف	های	تثبیتی

1.	فعالیت	های	پیچیده		تمرین	و	تثبیت	مثل	خالصه	نویســی؛	در	کتاب	ریاضی	
ابتدایی	تمامی	فعالیت	های	با	عنوان	»تمرین«	در	این	دسته	قرار	می	گیرند.

مثال	تکلیف	های	بسط	دهنده

1.	فعالیت	های	شــرح	و	بســط	و	
تعمیق	مطالب	آموخته	شده	مانند	
مثال	زدن؛	در	کتاب	ریاضی	ســوم	
ابتدایی	می	توان	از	دانش	آموزانی	
که	سطوح	باالی	یادگیری	را	تجربه	
می	کنند،	خواســت	کــه	عالوه	بر	
شــکل	های	باز	شــده	مکعب	در	
کتاب	ریاضــی،	تمامی	مواردی	را		
که	شکل	باز	شده		مکعب	محسوب	

می	شوند،	ارائه	دهند.
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3. گزارش دهی

هــدف	از	گزارش	دهی	ارائــه		اطالعات	به	دانش	آمــوزان	و	والدین	آنها	به	صورت	
رسمی	است.	گزارش	دهی	اثربخش	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	بدانند	به	چه	
چیزی	دست	یافته	اند،	عملکرد	آنان	نسبت	به	انتظاراتی	که	در	هر	موضوع	درسی	
داشته	اند،	چگونه	بوده	است	و	چقدر	تالش	کرده	اند.	همچنین	این	گزارش	دهی	به	
والدین	کمک	می	کند	تا	درگیر	آموزش	فرزند	خود	شــوند	و	از	آنها	حمایت	کنند	تا	

پتانسیل	های	خود	را	شکوفا	سازند.

نظراتی	که	در	بخش	گزارش	پیشــرفت	تحصیلی	ارائه	می	شود	باید	بر	اساس	
عملکرد	فردی	دانش	آموز	باشد	و	همچنین	باید	توانایی	های	خاص	دانش	آموز	
و	پتانســیل	هایی	را	که	داردپوشــش	دهد.	در	گزارش	های	نهایی	پیشــرفت	
تحصیلی	باید	در	نظر	داشت	که	درک	گزارش	برای	دانش	آموز	و	والدین	آسان	

باشد.	

همچنیــن	باید	بــرای	والدین	
روشــن	باشد	که	چه	چیزی	و	تا	
چه	اندازه	آموخته	شــده	است.	
همچنین	باید	مشــخص	باشد	
که	دانش	آموز	در	چه	مفاهیمی	
نیاز	به	بهبــود	دارد	و	در	آینده	

باید	چه	کار	کرد.
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معلمان
و دبیران

6
معلمان و دبیران



معلمی	هنر	ی	است	که	نقش	آن	در	تعامل	با	دانش	آموزان	شکل	می	گیرد؛	نقشی	که	در	کالس	ها	ی	درس	با	حضور	دانش	آموز	تعر	یف	شده	بود	و	اکنون	تغییر	کرده	است.	
در	شرا	یط	پیش	رو	که	آموزش	به	شکل	مجاز	ی	صورت	می	پذیرد،	مهم	تر	ین	مسئله	معلم	ا	ین	است	که	با	عدم	حضور	دانش	آموزان	چگونه	نقش	خود	را	رقم	بزند.	

پژوهش	ها	نشان	داده	است	در	حال	حاضر	که	جهان	با	همه	گیری	جهانی	کووید-19 
روبروست،	معلمان	با	چالش	های	بسیاری	مواجه	شده	اند.	برخی	از	این	چالش	ها	

عبارت	اند	از:

	فرسودگی	شغلی	)نارضایتی،	سرخوردگی	و	کاهش	سالمت	روان(	

	نگرانی	نسبت	به	پیشرفت	تحصیلی	و	سالمت	روان	دانش	آموزان

	نگرانی	نسبت	به	سالمت	جسم	و	روان	خود	

	ترس	از	صحبت	کردن	در	برابر	دوربین

	احساس	عدم	اطمینان	نسبت	به	انجام	تعهدات	خود

	کیفیــت	پایین	تعامالت	معلم	و	دانش	آمــوز	در	برخی	از	آموزش	های	

غیرحضوری	)تعاملی	نبودن	آموزش،	تعامل	مصنوعی	و	فقدان	خودجوشی	

موجود	در	تدریس	حضوری،	از	دست	دادن	زبان	غیرکالمی	دانش	آموزان	و	

همکاران،	عدم	امکان	دریافت	بازخورد	نسبت	به	تدریس	خود(.	

	اختــالل	در	تدریس	به	علت	حضور	والدیــن	در	کنار	فرزندان	در	کالس	

مجازی

در	کنار	چالش	های	بیان	شــده،	فرصت	هایی	نیز	برای	معلمان	فراهم	شده	است.	
در	این	شــرایط	وجاهت	معلم	و	مدرســه،	افزایش	پیدا	کرده	است،	چون	والدین	
تالش	های	معلمان	و	کادر	مدرســه	برای	آموزش	فرزندانشان	را	مشاهده	و	گاهی	
خود	آنها	در	تدریس	فرزندانشان	مشارکت	کرده	اند	و	از	نزدیک	در	جریان	سختی	ها	

و	ظرافت	های	تدریس	معلمان	قرار	گرفته	اند.	
از	سوی	دیگر،	شرایط	آموزش	از	راه	دور	فرصت	ایفای	نقش	معلم-مدیر	را	به	معلمان	
اعطا	کرده	است.	معلمان	در	شرایطی	قرار	گرفته	اند	که	باید،	خود	به	تنهایی	برخی	
مسئولیت	ها	را	بپذیرند	و	خارج	از	حصار	دستورالعمل	ها	و	بخشنامه	ها	با	توجه	به	

شرایط	مقتضی،	قابل	دفاع	ترین	تصمیم	ممکن	را	اتخاذ	نمایند.	
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6.1. معلمان و سالمت روان

در	شرایط	آموزش	مجاز	ی	که	جامعه	با	تروما	)ضربه	روانی(	روبرو	شده	است	و	معلمان	چالش	ها	و	فرصت	های	تازه	ای	را	تجربه	می	کنند؛	شایسته	است	در	مورد	تدریس	
اثربخش	بازاندیشی	کنیم.	در	تدریس	اثربخش،	معلم	به	عنوان	بازیگر	اصلی	به	رسمیت	شناخته	می	شود	و	برخورداری	او	از	سالمت	روان	و	حال	خوب	اهمیت	می	یابد.	

برای	تحقق	این	امر	راهبردهای	متفاوتی	می	توان	پیشنهاد	داد	که	در	این	جا	بر	دو	راهبرد	تمرکز	می	شود:

شفقت	نسبت	به	خود	و	تأمل	حرفه	ای

شفقت	نسبت	به	خود

شفقت	نسبت	به	خود	متشکل	از	دو	مؤلفه	است:	

 مهربانی با خود   آگاهی از انسانیت مشترک

الف( مهربانی با خود 
مهربانی	با	خود	یعنی	هنگام	مواجهه	با	رنج،	ناکارآمدی	یا	شکست،	به	جای	
سرزنش	کردن	و	انتقاد	از	خود،	با	گرمی	و	فهمی	واقع	بینانه،	خود	را	بپذیریم.	
مهربانی	با	خود	یعنی	همان	طور	که	با	دیگران	مهربان	هســتیم	با	خود	نیز	
مهربان	باشــیم	و	در	مواقعی	که	با	مشکلی	روبرو	می	شویم	نسبت	به	خود	
همدردی	نشــان	دهیم.	در	اینجا	چند	راهکار	که	برخاسته	از	تجربه	زیسته	

معلمان	است،	پیشنهاد	می	شود:

برای	مهربانی	با	خــود	می	توانید	از	طرف	یک	
دوســت	خیالی	که	بدون	قید	و	شــرط	شما	را	
دوست	دارد	و	تمام	کاستی	های	شما	را	می	داند،	
برای	خود	نامه	ای	بنویسید.	سپس	نامه	را	مدتی	
کنار	بگذارید	و	دوبــاره	بخوانید.	جمالتی	که	در	
نامه	به	کار	برده	اید	احساس	مهربانی	و	پذیرش	

را	در	شما	پدید	خواهند	آورد.
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به	عنوان	یــک	معلم	هر	روز	زمانی	
را	برای	خودتان	کنــار	بگذارید	و	در	آن	
به	کاری	مشــغول	شــوید	که	دوست	
دارید.	بــرای	مثال	کتاب	مــورد	عالقه	
خــود	را	بخوانید	یا	اگر	اهل	نوشــتن	
هستید،	داســتانی	بنویسید،	فیلم	نگاه	
کنید،	ورزش	کنید	و	به	داشــتن	چیزی	
به	نام	»زمان	خودم«	هر	روز	با	خودتان	

مهربان	تر	رفتار	کنید.

همانطــور	که	متوجــه	موفقیت	های	
دیگران	می	شــوید	و	از	آنهــا	قدردانی	
دســتاوردهای	 و	 موفقیت	ها	 می	کنید،	
خودتــان	را	هــم	ببینیــد	و	بابت	آنها	
از	خــود	قدردانی	کنید	و	بــرای	اینکه	
توانســتید	مطلبی	را	درست	و	کامل	به	
دانش	آموزان	منتقل	کنیــد	و	آنها	را	به	
درک	درستی	برسانید،	خوشحال	باشید.

همیشــه	به	ویژه	در	این	شرایط،	
خودتان	 ســالمت	 مراقــب	 خیلی	
باشید	یعنی	به	اندازه	کافی	بخوابید،	
تغذیه	ســالم	داشــته	باشید،	نوعی	
ورزش	را	به	طور	مرتب	انجام	دهید	
و	به	ظاهرتان	برسید،	به	بیان	دیگر،	
تعادل	میان	زندگی	شخصی	و	کار	را	

رعایت	کنید.

در	روزهای	ســخت	کاری	که	به	
عنوان	مثــال	آزمون	آنالین	برگزار	
کرده	اید	و	به	همه	بازخورد	داده	اید	
و	اشــکاالت	دانش	آموزانتــان	را	
رفــع	کرده	ایــد،	دوش	آب	گــرم	
بگیرید،	برای	خودتان	نوشــیدنی	
مورد	عالقه	تــان	را	آماده	کنید	و	
یا	هر	طور	که	مناســب	روحیات	

شماست،	خود	را	آرام	کنید.

به	خودتــان	هم	جایزه	بدهید.	همانطور	که	با	
اهدای	جایزه	های	مختلــف	در	دانش	آموزانتان	
انگیزه	و	شــوق	ایجــاد	می	کنید،	اگــر	چیزی	را	
دوســت	دارید،	صبــر	نکنید	تا	کســی	آن	را	به	
شــما	هدیه	بدهد	بلکه	بابت	تالشتان	در	کالس	
و	احساس	مســئولیت	پذیری،	خودتان	آن	را	به	

خودتان	جایزه	بدهید.
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فراموش	نکنید	تنها	فرِد	روی	زمین	که	همیشه	
با	او	ارتباط	خواهید	داشــت،	خودتان	هستید،	
پس	بهتر	اســت	همراه	و	دوســت	خوبی	برای	

خودتان	باشید.

در	انتهــا	بدانید	و	مدام	به	خود	تذکر	دهید	
که	موفقیت	ها	و	خوبی	های	شما،	لطفی	از	جانب	
پروردگار	اســت	و	نباید	به	داشته	هایتان	مغرور	
شوید،	بلکه	با	شکر	آنها،	می	توانید	لطف	و	رحمت	

پروردگار	را	بیشتر	دریافت	کنید.

خوبی	هایتــان	را	به	خودتان	یادآوری	کنید.	
ممکن	است	شــما	به	عنوان	یک	معلم	در	انجام	
آزمایش	هــای	علوم	در	فضــای	مجازی	چندان	
موفق	نبوده	باشــید	اما	در	کالس،	شــوخ	طبع	و	
صمیمی	بوده	اید	و	ارتباط	شــما	با	بچه	ها	عالی	
بوده	است؛	این	خصوصیات	خوب	را	به	خودتان	
یادآوری	کنید	و	حتی	برروی	برگه	ای	بنویسید	و	

جلوی	چشمانتان	قرار	دهید.
ب( آگاهی از انسانیت مشترک

آگاهی	از	انسانیت	مشترک،	اشاره	به	آگاهی	از	این	امر	دارد	که	ما	انسانیم	و	در	نتیجه	دارای	نقص	
و	کاستی	هستیم	و	رنج	بردن،	شکست	خوردن،	اشتباه	کردن،	غمگین	شدن	و	غیره،	نیز	بخشی	از	

تجربه	مشترک	ما	انسان	هاست	و	منحصر	به	ما	نیست.	

به	عنوان	یک	معلم	بدانیم،	بپذیریم	و	به	یاد	داشته	باشیم	که	هر	کسی،	شکست	می	خورد	و	بار	مصائبی	
را	در	زندگی	شــخصی	و	کار	حرفه	ای	به	دوش	می	کشــد.	در	این	شــرایط	نیز	هر	شغل	و	حرفه	ای	با	رنج	
خاصی	همراه	اســت	و	معلمان	تمام	دنیا	نیز	مانند	معلمان	ما	برای	اولین	بار	است	که	چنین	شرایطی	را	
تجربه	می	کنند.	پس	از	خطا	کردن	نهراسیم	و	نگران	اشتباهات	کوچک	خود	نباشیم	و	بابت	خطاهایی	که	
در	هنگام	تدریس	آنالین	از	ما	ســر	می	زند،	خود	را	ســرزنش	نکنیم.	بهتر	است	به	خود	بگوییم	دست	کم	
در	کشور	ما	معلمان	بسیار	زیادی	همانند	ما	هستند	و	با	تمرین	کردن	و	گذشت	زمان	مسلط	تر	می	شویم.
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اگر	گاهی	در	کالس	یا	محیط	کار	آزرده	خاطر	یا	خسته	می	شویم	
و	با	مشــکالتی	همچون	قطع	و	سرعت	پایین	اینترنت،	مشکالت	
در	دریافت	و	بارگذاری	مطالب،	فیلم	ها	و	تصاویر	دســت	و	پنجه	
نرم	می	کنیم،	باید	بدانیم	که	این	واقعیت،	اجتناب	ناپذیر	اســت	
و	بــرای	همکاران	دیگر	هم	در	تدریــس	در	فضای	مجازی	پیش	

می	آید.	
چنین	نگاهی	باعث	می	شود	شکیبایی	ما	بیشتر	شود	و	هر	وقت	
شرایط	مدرسه،	خانه	یا	کالس	آنالین	آن	طور	که	دلمان	می	خواهد	
پیش	نرفت	به	جای	انــزوا	و	فاصله	گرفتن	از	دیگران،	پیوندهای	
اجتماعی	خود	را	گســترش	دهیم	که	این	امر	به	نوبه	خود	باعث	

تسکین	خلق	منفی	و	پیشگیری	از	فرسودگی	شغلی	می	شود.
هر	زمان	در	طول	تدریس	اشــتباهی	می	کنید،	به	خودتان	روحیه	
بدهید	و	برنامه	ای	برای	روبرو	شــدن	با	موقعیت	های	مشابه	که	
ممکن	اســت	دوباره	برایتان	اتفاق	بیفتد،	داشته	باشید	و	از	این	
پس	مطابق	با	آن	عمل	کنید.	با	خودتان	تکرار	کنید	که	اشتباه	های	
ما	گران	بها	هستند،	چرا	که	ممکن	است	به	ما	راه	ها	و	نگرش	های	
جدید	را	بیاموزند.	ممکن	است	دچار	اشتباه	شوید،	به	ویژه	جلوی	
دوربیــن	و	یا	ضبط	یک	محتوا،	اما	همان	جــا	با	دانش	آموزانتان	
روراست	باشید،	با	شــوخ	طبعی	با	اشتباه	خودتان	برخورد	کنید	
و	تأکید	کنید	اشــتباه	های	ما	گاهی	ارزشمندتر	از	کارهای	درست	
ما	هستند،	زیرا	ممکن	است	مسیرهای	جدیدتری	برایمان	فراهم	

کنند.
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تأمل	حرفه	ای

تأمــل	هنگامی	صورت	می	گیرد	کــه	فرد	لحظه	ای	
درنــگ	می	کنــد	تــا	پــس	از	رخ	دادن	رویدادی	
غیرمنتظره	و	غیرمعمول،	با	برگشــت	به	عقب،	به	
آن	رویداد	بیندیشــد.	آن	رویداد	را	بارها	به	ذهن	
می	آورد	و	در	مورد	آن	بیشــتر	فکر	می	کند.	به	این	
ترتیب	این	رویداد	حالــت	توالی	زمانی	خود	را	از	
دست	می	دهد	و	به	مجموعه	ای	از	افکار	پرسشگرانه	
مانند	»چه	اتفاقی	افتاد؟«	»چگونه؟«	و	»چطور؟«	
تبدیل	می	شــود.	این	افکار	در	آغاز	ممکن	اســت	
بی	هدف	باشــند.	برای	هدفمند	کــردن	آنها	طرح	
پرسش	هایی	که	تفکر	را	هدایت	می	کنند،	سودمند	

است.	برخی	از	این	پرسش	ها	عبارت	اند	از:	

	»چرا	این	رویداد	به	این	صورت	اتفاق	افتاد؟«

	»من	چگونه	می	توانستم	به	گونه	ای	متفاوت	عمل	یا	رفتار	کنم؟«

	آیا	انجام	کنش	»الف«	در	آغاز	درس	بهتر	از	انجام	کنش	»ب«	بود؟	

	»چگونه	می	توانســتم	بــه	دانش	آموزی	کــه	در	کالس	رفتاری	مخرب	یا	

ناشایست	از	خود	نشان	داد	به	شیوه	ای	متفاوت	واکنش	نشان	دهم؟«

یکی	از	مهمترین	کنش	های	معلمان	که	یادگیری	دانش	آموزان	را	بهبود	می	بخشــد	
این	اســت	که	بر	آنچه	انجام	داده	اند،	به	صورت	انتقــادی	تأمل	کنند	و	تأثیر	آن	
را	بر	پیشــرفت	تحصیلی	دانش	آموزان	بررسی	کنند.	طی	این	کاوشگری،	معلمان	
با	اســتفاده	از	رویکردهای	سنجشــی	مختلف،	موفقیت	تدریس	خود	را	برحسب	
یادگیری	دانش	آموزان	کاوش	می	کنند	و	از	خود	این	پرسش	مهم	را	می	پرسند:	»در	
پی	این	تدریس	چه	چیــزی	رخ	داد	و	چه	تلویحاتی	برای	تدریس	بعدی	دارد؟«.	
طــی	فرایند	تأمل،	هم	پیش	بینی	آینده	و	هم	بازنگری	گذشــته	صورت	می	گیرد	تا	
در	نهایــت	فرد	بتواند	قابل	دفاع	تریــن	اقدام	را	در	لحظه	حال	انجام	دهد.	به	این	
منظــور،	الگوهای	گوناگونی	برای	تأمل	معرفی	شده	اســت	که	در	اینجا	دو	الگوی	

مرتبط	با	تأمل	حرفه	ای	مورد	بحث	قرار	می	گیرند.

الف( الگوی چهار عدسی
در	این	الگو	معلم	در	فرایند	تأمل	حرفه	ای،	عمل	خود	را	از	روزنه	چهار	عدسی	مورد	

مطالعه	قرار	می	دهد:	

	عدسی	چشمان	خود	
	عدسی	چشمان	یادگیرندگان
	عدسی	چشمان	همکاران
	عدسی	نظری	)نظریه	ها(.	

دیدن	از	طریق	این	چهار	عدســی،	به	فرد	کمــک	می	کند	تا	با	واکاوی	و	پژوهیدن	
مفروضاتی	که	هدایت	گر	عمل	اوست	به	تأمل	انتقادی	اقدام	کند.	عدسِی	چشمان	
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خود	به	کمک	شــرح	حال	نویسی،	معلم	را	بر	تجربه	های	خود	به	عنوان	یادگیرنده	
متمرکز	می	سازد.	هنگامی	که	معلم	در	پی	آن	است	که	دریابد	یادگیرندگان	تدریس	
او	را	چگونــه	می	بینند،	از	عدســی	یادگیرندگان	نگاه	کرده	اســت.	دیدن	از	طریق	
عدســی	همکاران	هنگامی	صــورت	می	گیرد	که	معلم	از	خود	می	پرســد:	»چگونه	
باید	به	بازخوردهای	حرفه	ای	که	از	ســوی	دیگران	نســبت	به	کار	من	داده	شــده	
اســت،	پاسخ	دهم؟«	یا	این	که	»از	مشاهده	تدریس	معلمان	حرفه	ای	چگونه	باید	
بیاموزم؟«؛	وقتی	فرد	متون	تربیتی	را	می	خواند،	اعم	از	روایت	هایی	درباره	تدریس	
یا	تحلیل	های	نظری،	با	این	امید	که	این	متون	بتوانند	راهکاری	برای	مشــکلی	که	

با	آن	روبروست	ارائه	کنند،	از	روزنه	عدسی	نظری	می	بیند.

ب( الگوی تحلیل رویداد مهم
رویداد	مهم	اشــاره	به	رویدادی	می	کند	که	فرد	به	دلیلی	آن	را	به	عنوان	یک	اتفاق	
مهم	به	یاد	می	آورد.	به	این	منظور	پرسشــنامه	ای	طراحی	شــده	است	که	گاهی	
اوقات	به	یادگیرنده	داده	می	شــود.	این	پرسشنامه		بی	نام	متشکل	از	پنج	پرسش	
اســت	که	از	یادگیرندگان	می	خواهد	طی	پنج	تا	ده	دقیقه	با	تمرکز	بر	رویدادهایی	
واقعی	و	مشــخص،	جزئیاتی	را	در	مورد	کالســی	که	برگزار	شده	است	بنویسند.	

پرسش	ها	از	این	قرارند:

	امروز	چه	زمانی	احساس	کردید	غرق	در	کالس	شده	اید؟

	امروز	چه	زمانی	احساس	کردید	از	کالس	دور	افتاده	اید؟

	از	نظر	شــما	مفیدترین	رفتاری	که	معلم	یا	دوســتان	شما	در	کالس	انجام	

دادند،	کدام	است؟	

	از	نظر	شــما	گیج	کننده	ترین	رفتاری	که	معلم	یا	دوســتان	شما	در	کالس	

انجام	دادند،	کدام	است؟	

	در	کالس	امروز،	چه	چیزی	بیش	از	همه	شما	را	غافلگیر	کرد؟

با	تحلیل	این	پرســش	ها،	نســبت	به	دانش	آموزان	خود	شناخت	بیشتری	کسب	
می	کنید	و	می	توانید	تدریس	خود	را	با	نیازهای	آنان	متناســب	ســازید.	افزون	بر	
آن،	نسبت	به	ابعاد	مثبت	و	همچنین	ابعاد	نیازمند	به	بهبود	هویت	حرفه	ای	خود	
شناخت	بیشتری	کسب	می	کنید	و	می	توانید	با	توجه	به	آنها	برای	توسعه	حرفه	ای	

خود	برنامه	ریزی	کنید.
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6.2. معلمان و سواد دیجیتال )واسط های کاربری در آموزش غیرحضوری(

آموزش	یا	فرایند	آموختن	بیش	از	هر	حوزه	دیگر	دچار	تغییر	و	تحول	شــده	اســت.	تغییر	و	تحوالتی	که	اگرچه	کار	اجرایی	را	برای	کادر	آموزشــی	و	
به	ویژه	مربیان	و	معلمان	ســخت	تر	و	پیچیده	تر	کرده		اســت	اما	فرصت	هایی	را	نیز	برای	بهبود	فرایند	آموزش	به	وجود	آورده	اســت.	آموزش	های	
آنالین	و	استفاده	از	ابزارهای	الکترونیکی	برای	آموزش	روز	به	روز	گسترده	تر	شده	و	امکاناتی	بیشتر	را	پیش	روی	معلمان	و	متعلمان	قرار	داده	است.	
الزمه	ورود	معلم	به	این	فضای	آموزشــی	و	نقش	آفرینی،	داشتن	سواد	دیجیتال	است	که	شامل	سواد	پایه	رایانه،	شبکه	های	ارتباطی	اینترنت،	تفکر	

محاسباتی	و	تولید	محتوای	چندرسانه	ای	است.

سواد	پایه	رایانه

توانایی	کار	با	رایانه	و	مجموعه	نــرم	افزارهای	Office،	یکی	از	اصول	
مهم	در	حوزه	فناوری	اطالعات	اســت	که	شایســتگی	های،	بکارگیری	
مفاهیــم	اولیه	و	اساســی	کامپیوتر،	کار	با	سیســتم	عامــل	ویندوز،	
مدیریت	دسترســی	به	سیستم	عامل،	کار	با	ابزارهای	کاربردی	موجود	
در	سیستم	عامل،	کار	با	نرم	افزارword	Microsoft		جهت	تولید	اسناد	
الکترونیکی	مانند	جزوه،	ســواالت	امتحانــی،	رزومه	کاری	و	...،	کار	با	
نرم	افزارPowerPoint	Microsoft	جهت	تولید	فایل	های	ارائه	مطالب	
آموزشی	بصورت	مجازی	یا	حضوری،	تهیه	فایل	های	تعاملی	آموزشی،	
تهیه	تمرینات	الکترونیکی	آموزشــی	برای	دانش	آمــوزان	و	...،	کار	با	
نرم	افزار	Excel	Microsoft	برای	تولید	نمودارهای	ارزیابی	کالســی،	
نمودارهای	پیشرفت	تحصیلی	دانش	آموزان،	تهیه	لیست	حضورغیاب	
و	کارنامه	درســی،	تولید	خروجی	مناسب	عملکرد	دانش	آموزان	جهت	

ارائه	به	اولیاء	و	...	را		شامل	می	شود.

برای	کمک	به	معلمان	محترم	در	آموزش	این	برنامه	به	دانش	آموزان	و	افزایش	همکاری	
و	مشارکت	آنها	در	فرایند	یاددهی-	یادگیری،	دیدن	بخش	های	ذیل	توصیه	می	شود:

	مفاهیم	پایه	و	سیستم	عامل	

Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft	Excel  
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شبکه	های	ارتباطی	اینترنت	و	فضای	مجازی

امروزه	اینترنت	به	طرز	غیرقابل	کنترلی	گســترش	پیدا	
کرده	است	و	انجام	بسیاری	از	کارها	وابسته	به	داشتن	
اطالعات	در	مورد	اینترنت	است.	فضای	اینترنت	شامل	
تعداد	بسیار	زیادی	از	وب	سایت	ها	مانند	وب	سایت	های	
تفریحی	تا	وب	ســایت	بانک	هــا	و	ارگان	های	دولتی	
اســت	که	هر	کدام	از	این	وب	سایت	ها	در	زمینه	های	
مختلفی	خدمات	رســانی	می	کنند.	داشتن	یک	پســت	الکترونیک	و	ارسال	
رایانامه	و	پیام	رســانی	به	ســایر	افراد	در	نقاط	دیگــر،	از	دیگر	کاربردهای	

اینترنت	است.

و	 فایل	هــا	 و	 اطالعــات	 تبــادل	
همین	طور	ارائه	و	اشــتراک	گذاری	
دانســته	ها	و	بسیاری	دیگر	از	امور	
که	همگی	به	داشــتن	آشــنایی	به	
اینترنت	احتیــاج	دارند.	همچنین	
با	توجه	به	راه	اندازی	شبکه	مجازی	
دانش	آمــوزان	در	وزارت	آموزش	و	
پرورش	و	لزوم	استفاده	معلمان	از	
این	بستر	آموزشــی	الزم	است	تا	
شیوه	کار	با	این	بستر	را	به	صورت	

تخصصی	فرابگیرند.

	آموزش	کار	با	بخش	مدیریتی	در	شبکه	اجتماعی	شاد	

	ابزارهای	کاربردی	)تبدیل	صدا	به	متن،	فرم	ساز،	آزمون	آنالین،	

گوگل	درایو	و	...(

	آموزش	کار	با	تنظیمات	جستجوی	پیشرفته	در	اینترنت	

	آموزش	کار	و	جستجو	در	سایت	رشد
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تفکر	محاسباتی

تفکر	محاســباتی،	ایده	هایی	مانند	اســتدالل	منطقی،	روش	های	
گام	بــه	گام	حل	مســئله	)الگوریتم(،	تجزیه،	انتــزاع	و	تعمیم،	
برنامه	های	گســترده	ای	برای	حل	مشــکالت	و	درک	سیستم	ها	را	
تحت	پوشش	قرار	می	دهد.		تفکر	محاسباتی	کمک	می	کند	تا	در	
کارها	بهتر	عمل	کنیم.	در	مدرسه	از	روش	های	مختلف	برای	ایجاد	
تفکر	محاسباتی	در	دانش	آموزان	استفاده	می	گردد.	به	عنوان	مثال	
وقتی	دانش	آموزان	داستان	می	نویسند،	آنها	را	تشویق	می	کنیم	که	ابتدا	برنامه	ریزی	کنند	
)پلن	بنویســند(،	در	مورد	حوادث	اصلی	فکر	کرده،	موقعیت	و	شخصیت	ها	را	شناسایی	
کنند.	در	هنر	یا	طراحی	و	تکنولوژی،	از	دانش	آموزان	خواسته	می	شود	تا	در	مورد	چگونگی	
ایجــاد	آنها	و	چگونگی	کار	با	آنها	و	مراحل	الزم	بــرای	آن	فکر	کنند،	به	این	ترتیب	یک	
فرایند	پیچیده	را	به	تعدادی	فازهای	کوچکتر	تقسیم	می	کنیم.	در	ریاضیات،	دانش	آموزان	
قبل	از	اینکه	به	حل	آن	برســند،	اطالعات	کلیدی	را	در	یک	مســئله	شناسایی	می	کنند.	
درواقع	آموزش	محاسباتی	با	کیفیت	باال،	دانش	آموزان	را	برای	استفاده	از	تفکر	خالقانه	

و	خالقیت	برای	درک	و	تغییر	جهان	آماده	می	سازد.

)Scr(	اسکرچ   )Scr jr(	جونیور	اسکرچ	 

)app inventor(	اینِونتور	اپ	   )Python(	پایتون	 

تفکر	محاسباتی	نباید	به	عنوان	“مهارت	حل	مسئله”	دیده	شود.	
در	مهارت	حل	مسئله	به	دانش	آموزان	کمک	می	کنیم	تا	مشکالت	
را	حل	کنند،	اما	مهارت	تفکر	محاســباتی	کاماًل	آشکار	است	و	آنها	

یاد	می	گیرند	به	صورت	خالقانه	مسائل	را	حل	نمایند.
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تولید	محتوای	چند	رسانه	ای

رســانه	و	محتوا	دو	عضو	جدایی	ناپذیرند	که	از	روزهای	ابتدایی	شیوع	ویروس	کرونا	و	تعطیلی	مدارس،	خود	را	به	شکل	های	گوناگونی	در	ذهن	
معلمان	جای	داده	اند.	تولید	محتوای	چندرسانه	ای	برای	معلم،	حکم	به	دست	گرفتن	قدرت	را	دارد؛	به	این	ترتیب	اوست	که	می	تواند	کنترل	کند	
تا	آنچه	را	می	خواهد	دانش	آموز	ببیند.	برای	تولید	محتوا	نیاز	به	آموزش	کار	با	ابزارها	و	نرم	افزارهای	تخصصی	در	این	زمینه	هســت	که	برخی	

از	آنها،	در	ادامه	ذکر	می	شود.

 نرم	افزا	رهای	موبایل:

Kinemster	تدوین	افزار	نرم	

Background eraser	عکس	دوربردی	افزار	نرم	

Pixaloop	ها	عکس	سازی	متحرک	

 pinterest		کیفیت	با	های	فیلم	و	عکس	از	پر	افزار	نرم	یک	

Vid compact	سازی	فشرده	افزار	نرم	

Xrecorder		نمایش	صفحه	ضبط	افزار	نرم	

Dolby	on	صدا	ویرایش	و	ضبط	افزار	نرم	

Apower miror	رایانه	به	موبایل	صفحه	انتقال	افزار	نرم	

Inshot	نیست	آن	به	نیازی	مستر	کاین	وجود	با	که	تدوین	افزار	نرم	

 نرم	افزارهای	رایانه	ای:

	ویدیو	اسکرایب

Photoshop		افزار	نرم	

illustrator	افزار	نرم	

 CorelVideoStudio	افزار	نرم	

 Adobe_Animate	افزار	نرم	

 Cool	Edit	Pro	افزار	نرم	

Camtasia		افزار	نرم	

Picsart	عکس	ویرایش	افزار	نرم	

SnapSeed	عکس	روتوش	افزار	نرم	

Matnnegar	متن	روی	کار	برای	افزار	نرم	

		نرم	افــزار	ویرایــش	ویدئو	و	انیمیشــن	

Alight	Motion
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نمایه	کلی	واسط	های	کاربری	پیشنهادی	برای	دانش	آموزان	بر	اساس	دوره	های	تحصیلی

شبکه	های	ارتباطی
سواد	
رسانهای

صیانت	
سایبری

چند	رسانه	ای
موبایل

تفکر	محاسباتی
چند	رسانه	ای
رایانه

سواد	پایه	رایانه دوره

	گوگل	فرم

	سامانه	شاد

	پلتفرم	اسکای	روم

	پلتفرم	ادوبی	کانکت

	پلتفرم	بیگ	بلو	باتن

ها
ه	
ور
	د
مه
ه

ها
ه	
ور
	د
مه
ه

	نرم	افزار	تدوین  Kinemster 

	نرم	افزار	دوربردی	عکس  Background eraser 

	متحرک	سازی	عکس	ها  Pixaloop 

	یک	نرم	افزار	پر	از	عکس	و	فیلم	های	با	کیفیت  pinterest 

	نرم	افزار	فشرده	سازی  Vid compact 

	نرم	افزار	ضبط	صفحه	نمایش  Xrecorder 

	نرم	افزار	ضبط	و	ویرایش	صدا  Dolby	on 

	نرم	افزار	انتقال	صفحه	موبایل	به	رایانه  Apower miror 

	نرم	افزار	تدوین  Inshot 

	نرم	افزار	ویرایش	عکس   Picsart 

	نرم	افزار	روتوش	عکس  SnapSeed 

	نرم	افزار	برای	کار	روی	متن  Matnnegar 

	نرم	افزار	ویرایش	ویدئو	و	انیمیشن  Alight	Motion 

	اسکرچ	جی	آر ــ ــ
ابتدایی

اول

	اسکرچ ــ

Word 

Power	point 

	سیستم	عامل

ابتدایی

دوم

	پایتون Cool_edit افزار	نرم	

Adobe_Animate افزار	نرم	

CorelVideoStudio	افزار	نرم	

	نرم	افزار		illustrator	مقدماتی

	نرم	افزار	Photoshop	مقدماتی

Video_scribe افزار	نرم	

	نرم	افزار	کمتاسیا

Word 

Power	point 

Excel 

	سیستم	عامل

متوسطه

اول

App_inventor 

wordpress 

Word 

Power	point 

Excel 

	سیستم	عامل

متوسطه

دوم
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6.3. معلمان و ارتقای خودنظم دهی در دانش آموزان

با	کمتر	شدن	ناخواسته	تعامالت	چهره	به	چهره	دانش	آموزان	و	معلمان،	امکان	بررسی	حاالت	هیجانی	و	میزان	فهم	دانش	آموزان	کمتر	شده	است.	
این	موضوع	با	همه	محدودیت	هایی	که	ایجاد	کرده	اســت	می	تواند	فرصتی	برای	ارتقای	مهارت	های	خودنظم	دهی	در	دانش	آموزان	باشد.	دوری	
دانش	آموزان	از	مدرســه،	بیش	از	هر	زمان	دیگری	ما	را	نســبت	به	اهمیت	نقش	فعال	یادگیرندگان	در	هدایت	فرایند	یادگیری	آگاه	کرده	اســت.	

خودنظم	دهی	مهارتی	است	که	در	این	شرایط	به	دانش	آموزان	برای	فرایند	یادگیری	کمک	می	کند.

در	آمــوزش	مجازی،	ضعــف	خودنظم	دهی	
در	دانش	آموزان	به	اشــکال	مختلفی	بر	فرایند	
یادگیری	تأثیر	می	گذارد.	ممکن	اســت	بعضی	
از	دانش	آموزان	به	دلیل	نداشتن	درک	مناسب	
از	اهداف	درس	در	مدیریــت	فرایند	یادگیری 
خود	با	مشــکل	مواجه	شــوند.	در	عین	حال،	
حتی	دانش	آموزانی	که	به	نظر	می	رسد	مشکلی	
در	ایــن	زمینه	ندارند	نیز،	با	ارتقای	این	مهارت	
می	توانند	به	طــور	فعاالنه	تری	فرایند	یادگیری	
خود	را	مدیریت	کنند.	ارزیابی	دقیق	این	مهارت	
در	دانش	آموزان	و	کمک	به	آنها		برای	بهبود	آن	
می	تواند	تأثیر	مثبتی	بر	آموزش	مجازی	بگذارد.	
برای	این	کار	شــناخت	عملکرد	خودنظم	دهی	

ضرورت	دارد.

در	مورد	خودنظم	دهی	چه	باید	بدانیم؟

خودنظم	دهی	در	یادگیری	مهارتی	است	که	بر	بهبود	رویکرد	یادگیرندگان	نسبت	به	اهداف	و	فرایند	یادگیری،	تالش	برای	
اقدامات	هدفمند	و	ارزیابی	عملکرد	تمرکز	دارد.	این	مهارت	شــامل	توانایی	یادگیرنده	برای	هدایت	فرایندهای	شناختی،	
فراشناختی	و	باورهای	انگیزشی	در	جهت	رسیدن	به	اهداف	یادگیری	است.	مهارت	خودنظم	دهی	می	تواند	در	حوزه	های	

مختلف،	مانند	تولید	رفتار	هدفمند،	کنترل	هیجان،	مدیریت	یادگیری	و	…	به	فرد	کمک	کند.

بر	این	اساس	خودنظم	دهی:

	شامل	توانایی	برنامه	ریزی	برای	هدف،	نظارت	بر	عملکرد	و	ارزیابی	نتایج	فعالیت	)بازخورد	در	مورد	یادگیری(	است.

	می	تواند	در	حوزه	های	مختلف	مانند	تولید	رفتار	هدفمند،	کنترل	هیجان،	مدیریت	یادگیری	و	…	به	فرد	کمک	کند.

	مانند	یک	چرخه	عمل	می	کند	و	در	یک	فعالیت،	مهارت	های	مختلف	آن	بارها	به	کار	گرفته	می	شود.
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دانش	آموزان	نیاز	دارند	طی	سه	مرحله	در	
فرایندهای	خودنظم	دهی	درگیر	شوند:

 مرحله	تفکر	رو	به	جلو

 برنامه	ریزی،	مرحله	عملکرد

 نظارت	بر	یادگیری	و	مرحله	خودتأملی

معلمان	در	هر	یک	از	این	مراحل	به	شیوه	های	
مختلفی	می	توانند	به	دانش	آموزان	در	خالل	
آموزش	هــای	مجازی	و	اســتفاده	از	فناوری	

کمک	کنند.

چرخه	یادگیری	مبتنی	بر	خودنظم	دهی

استفاده	از	نتایج	عملکرد	
قبلی	برای	برنامه	ریزی	
اقدامات	بعدی

برنامه	ریزی،	هدف	گذاری
و	ارائه	راهبرد

به	کارگیری	راهبردها
و	نظارت	بر		عملکرد

بازخورد	به	عملکردها

1

2

3

4

5

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

6

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی208 معلمان و دبیران  معلمان و ارتقای خودنظم دهی در دانش آموزان



وظایف	معلمان	برای	ارتقای	ادراک	دانش	آموزان	از	خودنظم	دهی

	ایده	ها	و	راهکارهایی	را	بیاموزید	تا	به	دانش	آموزان	یاد	دهید	که	به	یادگیری	 1
خود	نظم	بخشند.

	عملکرد	و	تمرین	ها	را	با	حمایتی	که	به	تدریج	کنار	گذاشته	می	شود،	راهنمایی	 2
کنید،	چــرا	که	دانش	آموزان	به	عنوان	یادگیرندگان	خودنظم	ده،	به	مرور	به	مهارت		

بیشتری	دست	می	یابند.

	افکار	خود	را	درباره	فرایندهای	بدل	شــدن	به	یادگیرنده	حرفه	ای	و	راهبردهای	 3
یادگیری	در	آموزش	مجازی،	به	دانش	آموزان	بیان	کنید.

	از	راهبردهــاِی	یادگیرنــدگان	خودنظم	ده	موفــق،	آگاه	باشــید	و	آنها	را	به	 4
دانش	آموزان	بیاموزید:

 تعیین اهداف کوتاه مدت خاص
 اتخاذ راهبردهای قدرتمند برای دستیابی به اهداف

 نظارت بر عملکرد برای ردیابی عالیم پیشرفت
 بازسازی زمینه های فیزیکی و اجتماعی برای مطابقت با اهداف فرد

 مدیریت کارآمد استفاده از زمان

	از	مهارت	هــای	یادگیرنــدگان	خودنظــم	ده	موفــق	آگاه	باشــید	و	آنها	را	به	 5
دانش	آموزان	بیاموزید:

	مدیریــت	زمان:	دانش	آمــوزان	اهمیت	مدیریت	زمان	و	رشــد	فنون	
ترجیحی	خود	را	درک	کنند.

	خطرپذیری:	دانش	آموزان	برای	مدیریِت	خطرات	و	عدم	قطعیت	تشویق	
	شوند.

	مقابله	با	تغییرات:	دانش	آموزان	با	مدیریت	تغییر	و	رشد	طیف	وسیعی	
از	فنون	برای	شرایط	مختلف،	قادر	به	درک	معنی	و	مفهوم	گردند.

	احساسات	و	واکنش	ها:	دانش	آموزان	اهمیت	لذت	موفقیت	و	مدیریت	
ناامیدی	را	درک	کنند.

	اشتراک	گذاری:	دانش	آموزان	ایده	های	ذهنی،	مفاهیم	و	راهبردهای	خود	
را	برای	یادگیری	آینده	به	اشتراک	بگذارند.

	مستندسازی	تفکر:	فرصت	هایی	برای	دانش	آموزان	فراهم	گردد	تا	افکار	
خود	را	درباره	یادگیری	و	ارجاع	به	آن	در	آینده	مستندسازی	کنند.

بنابرایــن،	تکالیفی	را	ارائه	کنید	که	به	این	راهبردها	و	
مهارت	ها	نیاز	داشته	باشند.	میزان	و	گستره	مهارت	های	
مرتبط	با	راهبردهایی	که	آموخته	می	شــوند	تا	حدودی	
وابسته	به	فرصت	هایی	است	که	به	دانش	آموزان	برای	

رشد	در	خارج	از	مدرسه	و	خانه	می	دهید.	
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1 مدت فعالیت یادگیری

اگــر	فعالیت	یادگیری	تنها	در	بازه	زمانی	کالس	
تکمیل	شــود،	دانش	آموزان	فرصت	نخواهند	
داشت	تا	روند	کار	خود	را	برنامه	ریزی	کنند	و	یا	
آن	را	در	چندین	پیش	نویس	یا	مرحله	به	مرحله	
بهبود	بخشــند.	بنابراین،	تعییــن	طول	زمان	
یادگیــری،	پیش	نیازی	اساســی	برای	فرصت	

خودنظم	دهی	دانش	آموزان	است.

2 برنامه ریزی برای فعالیت

وقتی	دانش	آموزان	پیش	از	شروع	کار	خود،	اهداف	آموزشی	و	معیار	های	موفقیت	مرتبط	را	داشته	باشند،	
می	توانند	پیشــرفت	و	کیفیت	کار	خود	را	در	حین	انجام	کار	بررســی	کننــد.	بنابراین،	معلم	باید	اهداف	
آموزشی	و	معیارهای	موفقیت	مرتبط	را	برای	دانش	آموزان	ارائه	دهد؛	یا	در	کالس	درباره	اهداف	آموزشی	

و	معیار	های	موفقیت،	مذاکره	و	تبادل	نظر	کند.	
وقتی	دانش	آموزان	بــرای	کار	خود	برنامه	ریزی	می	کنند،	در	مورد	برنامه	و	مراحلی	که	برای	انجام	تکلیف	

دنبال	می	کنند،	تصمیم	می	گیرند.	برنامه	ریزی	برای	فعالیت	باید	حاوی	چند	تصمیم	باشد:

پیش	نیازهای	خودنظم	دهی	دانش	آموزان

چنانچه	فعالیت	یادگیری	طوالنی	مدت	نباشــد	و	اهداف	آموزشــی	و	معیارهای	موفقیت	مشــخص	نباشند،	خودنظم	دهی	در	دانش	آموز	مشــاهده	نخواهد	شد.	چنانچه	فعالیت	
طوالنی	مدت	باشد	و	اهداف	و	معیارها	مشخص	باشند	اما	فرصت	برنامه	ریزی	برای	فعالیت	توسط	دانش	آموز	مهیا	نباشد	نیز،	خودنظم	دهی	به	شکل	کامل،	تحقق	نخواهد	یافت.	
اما	چنانچه	پیش	نیاز	»طوالنی	بودن	فعالیت«	و	»تعیین	اهداف«	و	»معیارهای	مشــخص«	و	»فرصت	برنامه	ریزی«	فراهم	باشــد	و	در	کنار	آن،	»امکان	تجدیدنظر«	نیز	وجود	داشته	

باشد،	دانش	آموز	به	طور	کامل	به	خودنظم	دهی	دست	می	یابد.	به	شکل	مشخص	می	توان	پیش	نیازها	را	چنین	برشمرد:

 تصمیم دربــاره چگونگی:	دانش	آموزان	یک	فعالیت	پیچیده	را	به	فعالیت	های	فرعی	ســاده	
تقسیم	می	کنند	یا	ابزارهایی	را	که	می	خواهند	مورد	استفاده	قرار	دهند،	انتخاب	می	نمایند.

 تصمیــم درباره زمان: دانش	آموزان	برنامه	ای	را	برای	فعالیــت	خود	ایجاد	کرده	و	مهلت	های	
موقتی	را	برای	آن	تعیین	می	کنند.

 تصمیم درباره چه کســی: گروهی	از	دانش	آموزان	نحوه	تقســیم	فعالیت	بین	خود	را	تعیین	
می	کنند.

 تصمیم درباره مکان: دانش	آموزان	تصمیم	می	گیرند	که	چه	قســمت	هایی	از	فعالیت	در	داخل	
یا	خارج	از	مدرسه	یا	در	روز	مدرسه	انجام	شود.
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3  فرصت بازنگری در کار بر اساس بازخورد

 چنانچه	به	دانش	آموزان	پیش	از	اتمام	یا	تکمیل	فعالیت	هایشان	
بازخــورد	داده	شــود،	آنهــا	این	فرصــت	را	خواهند	داشــت	که	در	

فعالیت	هایشان	بازنگری	کنند.	
 بازخورد	ممکن	اســت	از	طرف	معلم	یا	همساالن	باشد.	همچنین،	
ممکن	اســت	دانش	آموزان	این	فرصت	را	داشته	باشند	که	در	فعالیت	

خود	بر	اساس	فرایند	خودتأملی،	تجدیدنظر	کنند.
 بازخورد	مؤثر	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	شکاف	بین	عملکرد	

فعلی	و	اهداف	عملکردی	را	برطرف	نمایند.

بنابراین:

بایــد	به	دانش	آموزان	فرصت	داد	تا	در	فعالیت	های	یادگیری	که	برای	آنها	
معنی	دار	است	و	در	مدت	زمانی	طوالنی	انجام	می	شود،	مشارکت	نمایند.	
ممکن	اســت	تشــخیص	دهید	که	ابتدا	باید	از	ایــن	فعالیت	ها	تا	زمانی	
که	مدیریت	و	کنترل	یادگیری	برای	یادگیرندگان	تســهیل	شــود،	حمایت	
کنید.	با	این	کار،	دانش	آموزان	از	رفتارهای	نظم	داده	شــده	توسط	دیگران	
به	ســوی	رفتارهای	خودنظم	داده	شده	حرکت	می	نمایند.	بر	این	اساس،	از	
دانش	آموزان	حمایت	می	شود	تا	کنترل	یادگیری	خود	را	به	دست	بگیرند	و	

از	خود	به	عنوان	یادگیرنده،	اطالعات	بیشتری	به	دست	آورند.
زمانی	که	دانش	آموزان	مشغول	خودنظم	دهی	هستند،	اهداف	آموزشی	را	
برای	خود	تعیین	می	کنند،	در	مورد	بهترین	راهبردها	برای	دستیابی	به	این	
اهداف	تصمیم	می	گیرند	و	این	که	آیا	این	راهبردها	مؤثر	هســتند	یا	خیر	و	
مواردی	این	چنین	را	بررسی	می	کنند.	چنین	فعالیت	هایی	معمواًل	چرخه	ای	
هستند	و	یادگیرندگان	پیشــرفت	خود	را	زیر	نظر	دارند	و	در	تصمیم	گیری	
درباره	افرادی	که	درگیر	هســتند،	آنچه	باید	انجــام	دهند،	چه	زمانی	باید	
تکلیف	به	اتمام	برسد	و	کجا	باید	راه	حلی	پیدا	کنند،	مشارکت	می	کنند.	

در	اینجــا	معلم،	نقش	مهمــی	در	ارائه	بازخورد	مؤثــر	دارد.	بازخوردی	که	
دانش	آموزان	دریافت	می	کنند	به	آنها	در	رســیدن	به	هدف	یادگیری	کمک	
می	کند.	با	طراحی	این	فعالیت	ها	به	دانش	آموزان	این	فرصت	داده	می	شود	
تا	بر	اعمال	خود	کنترل	داشــته	باشــند	و	تعهدی	قوی	نسبت	به	یادگیری	
خود	ایجاد	نمایند	و	در	نهایت،	به	یادگیرندگانی	مادام	العمر	بدل	شــوند	که	

می	توانند	در	زندگی	به	یادگیری	و	رشد	خود	ادامه	دهند.
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یک تجربه

ویژگی	های	یک	یادگیرنده	خودنظم	ده	در	دوره	متوسطه

محمد	دانش	آموز	کالس	نهم	اســت	که	اکنــون	در	محیط	آموزش	مجازی	
مشــغول	به	تحصیل	اســت.	این	هفته	اول	یادگیری	مجازی	محمد	است.	
نخســتین	موضوعی	که	معلم	در	ارتباط	بــا	آن	با	کالس	تبادل	نظر	و	مذاکره	
کرده	اســت،	ایجاد	فضایی	برای	یادگیری،	تعیین	برنامــه		روزانه	و	تعیین	
اهداف	یادگیری	بوده	اســت.	در	اتاق	محمــد،	محرک	های	متعددی	حضور	
دارند	که	منجر	به	حواس	پرتی	او	در	یادگیری	می	شــوند	و	به	همین	دلیل	او	
فکر	می	کند	این	اتاق	مکان	مناسبی	برای	یادگیری	نخواهد	بود.	بنابراین	او	از	
والدینش	می	خواهد	که	به	او	کمک	کنند	تا	این	عوامل	را	از	محیط	یادگیری	

خود	دور	کند.	
اکنون،	محمد	می	تواند	به	برنامه	روزانه	اش	بپردازد.	او	درمی	یابد	که	یادگیری	
مجازی	تغییری	بزرگ	است؛	بنابراین،	او	مصمم	می	شود	این	نوع	یادگیری	را	
آزمایش	کند	و	بر	چگونگی	پیشبرد	آن	در	هفته	نخست	نظارت		کند.	عالوه	بر	
این،	او	وقفه	ها	و	اســتراحت	هایی	را	در	جدول	زمانی	برای	دوری	از	فضای	
یادگیری	اش	درنظرمی	گیرد	و	متعهد	می	شــود	که	به	زمان	های	اســتراحتی	
که	برای	خود	درنظرگرفته،	پایبند	باشــد.	وقتی	که	محمد	با	فضای	یادگیری	
خود	راحت	و	خودمانی	شــد،	فعالیت	های	منطبق	با	برنامه	درسی	و	اهداف	
یادگیری	را	آغاز	می	کند	و	در	جلسات	آتی	آموزش	آنالین	آنها	را	با	معلمانش	

به	اشتراک	می	گذارد.

عوامل	مؤثر	بر	خودنظم	دهی	موفق	دانش	آموزان	در	آموزش	مجازی

حساسیت	و	پاسخگویی
معلمان	مدارس	مجازی	موفق	نسبت	به	ایجاد	و	ارتقای	مهارت	های	خودنظم	دهی	
و	اطمینان	از	بسندگی	آنها	برای	یادگیری	آنالین	حساس	و	پاسخگو	هستند.	چنین	

معلمانی:

	عادات	مطالعه	و	راهبردهای	مؤثر	یادگیری	آنالین	را	به	طور	مســتقیم	
آموزش	می	دهند.

	انتظاراتشــان	را	برای	درگیــری	تحصیلی	و	مشــارکت	دانش	آموزان،	
به	طور	واضح	بیان	می	کنند.

	راهبردهای	فراشــناختی	)برنامه	ریزی،	کنترل	و	نظارت	و	نظم	دهی(	را	
به	طور	صریح	آموزش	می	دهند	و	برای	ترغیب	به	استفاده	از	این	راهبردها،	

حمایت	های	آموزشی	را	ارائه	می	کنند.
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نظم	دهی	به	هیجانات
نظم	دهی	هیجان	به	دانش	آموزان	امکان	پیشگیری	از	
واکنش	های	احساسی	نامناسب	را	که	مانع	از	یادگیری	
هســتند،	می	دهد.	برای	حمایــت	از	خودنظم	دهی	
هیجان،	معلمان	می	توانند	از	مربیگری	و	حمایت	های	
آموزشی	استفاده	کنند	تا	به	دانش	آموزان	کمک	کنند	
شیوه	های	مناسب	پاسخ	به	هیجاناتشان	را	بشناسند.	
برای	مثــال،	معلمان	می	تواننــد	دانش	آموزان	را	در	
موقع	تصمیم	گیری	برای	واکنش	به	هیجاناتشان،	به	

استفاده	از	سؤال	های	تأملی	سوق	دهند:

	در	این	شرایط	چه	گزینه	های	برای	واکنش	
وجود	دارد؟

	در	این	شرایط	چه	احساسی	دارم؟

	واکنــش	من	چگونه	بر	من	و	دیگران	تأثیر	
می	گذارد؟

	واکنش	مولد	و	سازنده	چیست؟

	فعالیت	های	حمایتی
اســتفاده	از	فعالیت	های	مشــارکتی	)حمایت	و	مشارکت	همســاالن(	که	منجر	به	ارتقای	خودنظم	دهی	و	

درگیری	در	آموزش	آنالین	می	شود:

	ایجاد	تاالرهای	گفت	وگوی	آنالین	که	در	آن	دانش	آموزان	می	توانند	در	مورد	یادگیری	خود	تأمل	
نمایند	و	از	همساالن	و	معلمان	بازخورد	بگیرند	و	فعاالنه	با	محتوای	آموزشی	درگیر	شوند،	مشارکت	

دانش	آموزان	را	ارتقا	می	دهد.

	آموزش	صریح	در	مورد	مهارت	های	اجتماعی	مورد	نیاز	برای	مشارکت	مؤثر	و	نیز	فراهم	ساختن	
انتظارات	برای	فعالیت	های	مشارکتی	خاص	در	آغاز	تجربیات	یادگیری.

	ارائه	تکالیفی	به	دانش	آموزان	که	بتوانند	در	مورد	کار	یکدیگر	در	گروه	های	کوچک	به	هم	بازخورد	
دهند.

	بررســی	توســط	همســاالن	که	در	آن	دانش	آموزان	فعالیت	های	یکدیگر	را	بررســی	کرده	و	به	
یکدیگر	بازخورد	می	دهند.	معلمان	باید	مشوق	هایی	مانند	نمره	یا	امتیازهای	آنالین	را	برای	تشویق	

دانش	آموزان	به	بازخورد	به	همساالن	ارائه	کنند.
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افزایش	انگیزه
انگیــزه	در	کاربســت	مهارت	هــای	خودنظم	دهــی	در	یادگیری	آنالین	توســط	
دانش	آموزان	مؤثر	است.	راهبردهای	ایجاد	و	حفظ	انگیزه	در	محیط	های	یادگیری	

مجازی	و	حضوری	را	می	توان	درموارد	زیر،	مشاهده	کرد:

	ایجاد	ارتباط	بین	آموزش	و	عالئق	دانش	آموزان

	بررسی	پیشــرفت	دانش	آموزان	و	یادآوری	به	آنها	برای	ادامه	دادن	به	
فعالیت	و	ماندن	در	برنامه

	تشویق	دانش	آموزان	به	فعالیت	در	صورت	عدم	موفقیت

	تشویق	و	تحسین	دانش	آموزان	به	درگیر	ماندن	در	کالس

	بررسی	نمرات	دانش	آموزان	و	در	صورت	لزوم	تمجید	و	تشویق	آنها  

	تشویق	دانش	آموزان	به	ارزیابی	پیشرفت	در	یادگیری	

	ایجاد	فرصت	انتخاب	فعالیت		های	متناسب	با	سن	برای	دانش	آموزان.	
انتخاب	فعالیت	های	یادگیری	منجر	به	ایجاد	انگیزه	درونی	و	خودکارآمدی	

در	دانش	آموزان	می	شود.

	مشخص	ساختن	استانداردهای	شفاف	عملکرد	از	ابتدا

	کمک	به	دانش	آموزان	تا	بر	فرایند	یادگیری	احســاس	مالکیت	داشــته	
باشند.

استفاده	از	برانگیزاننده	های	کالمی	برای	افزایش	انگیزه

1.	مرحله	برنامه	ریزی
فعال	کردن	دانش	قبلی:	وقتی	در	حال	ضبط	یک	فیلم	برای	دانش	آموزان	
هستید	یا	متنی	خواندنی	برای	آنها	تدارک	می	بینید	می	توانید	از	طریق	
پرسیدن	این	که:	»چه	چیزی	از	قبل	در	مورد	این	موضوع	می	دانید؟«	به	
فعال	کردن	دانش	قبلی	کمک	کنید.	اگر	هنگام	ضبط	فیلم	و	در	ابتدای	
آن	این	ســؤال	را	می	پرسید،	کمی	توقف	کنید	تا	دانش	آموزان	فرصتی	
برای	فکر	کردن	داشــته	باشند،	در	متن	های	خواندنی	جای	خالی	برای	
پاســخ	دانش	آموزان	قرار	دهید	و	یــا	در	آموزش	های	آنالین	فرصت	
دهید	تا	دانش	آموزان	پاســخ	های	خود	را	تایپ	کنند	برای	شما	ارسال	

کنند.	
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یک تجربه

تفکر رو به جلو به کمک انجام آزمایش

یکــی	از	مهم	ترین	بخش	های	کالس		مــا	مواجهه	نام	دارد.	
در	این	بخش	بچه	هــا	در	قالب	یک	آزمایش	با	یک	پدیده	
مرتبــط	با	موضوع	درس	مواجه	می	شــوند	و	از	این	طریق	
ســؤال	هایی	درباره	آن	موضوع	مطرح	می	شــود.	در	ادامه	
کالس،	کار	اصلی	این	است	که	به	کمک	هم	به	این	سؤال	ها	

پاسخ	دهیم.	
در	کالس	هــای	مجــازی	عماًل	امــکان	انجام	بســیاری	از	
آزمایش	ها	نبود.	برای	همین	پیش	از	کالس،	کاربرگی	شامل	
شرح	آزمایش	و	تعدادی	سؤال	درباره	آن،	در	اختیار	بچه	ها	
قرار	می	گرفــت.	بچه	ها	باید	قبــل	از	کالس	آن	آزمایش	را	
انجام	می	دادند	و	کاربــرگ	را	حل	می	کردند.	این	کار	باعث	
می	شــد	که	بچه	ها	نســبت	به	اهداف	کالس	در	هر	جلسه	
آگاهی	اولیه	ای	داشته	باشند	و	نیز	دانسته	های	گذشته	خود	

درباره	موضوع	درس	را	مرور	کنند.

انتخاب	راهبرد	یادگیری	مناســب:	در	هر	یک	از	شــرایط	قبلی	)ضبط	فیلــم	و	…(	از	دانش	آموزان	
بپرســید:	»فکر	می	کنید	برای	یادگیری	بهتر	این	مطلب	چه	کارهایی	باید	انجام	دهید؟«.	همچنین،	
می	توانید	این	کار	را	با	جمالت	ناقص	انجام	دهید:	»برای	این	که	این	مطالب	را	بهتر	یاد	بگیرم	یک	

راهبرد	خوب	این	است	که…«.

2.	مرحله	نظارت
برانگیزاننده	های	کالمی	برای	سوق	دادن	دانش	آموزان	به	نظارت	بر	عملکرد	و	یادگیری	خود،	
تقریبًا	باید	در	نیمه	راه	یادگیری	ارائه	شــوند.	هدف	ایــن	کار	کمک	به	دانش	آموزان	برای	

نظارت	بر	پیشرفت	خود	است.	
از	دانش	آموزان	بپرسید:	»تا	این	جا	چه	چیزهایی	یادگرفته	اید؟«،	»آیا	از	راهبردهایی	که	فکر	

می	کردید	مؤثرند	استفاده	کردید؟«،	»آیا	راهبردها	مؤثر	بودند؟«.	
نکتــه	دیگری	کــه	از	نظر	عاطفی	در	این	مرحله	اهمیت	دارد،	ایجاد	فضایی	مســاعد	برای	
درخواست	کمک	از	جانب	دانش	آموزان	است.	برای	این	کار	می	توان	در	خالل	انجام	فعالیت	

موقعیت	هایی	را	برای	طرح	پرسش	ها	و	اشکاالت	دانش	آموزان	در	نظر	گرفت.

3.	مرحله	خودتأملی
در	پایان	کار،	دانش	آموزان	باید	وارد	فرایند	تأمل	بر	یادگیری	خود	شــوند.	این	کار	می	تواند	
	»اهدافی	که	ابتدای	جلسه	گذاشتیم	را	 با	پرســیدن	ســؤال	های	مختلفی	اتفاق	بیفتد؛	مثاًلً
مرور	کنید،	فکر	می	کنید	همه	مطالبی	را	که	قرار	بود	یاد	بگیرید،	آموخته	اید؟«،	»آیا	نیازی	به	
مرور	متون	خواندنی	یا	دیدن	مجدد	همه	یا	بخشــی	از	فیلم	دارید؟«،	»مشخص	کنید	کدام	
ســؤال	ها	را	به	راحتی	می	توانید	حل	کنید	و	برای	کدام	یــک	از	آنها	نیاز	به	کمک	دارید؟«،	
»برای	یادگیری	سؤال	هایی	که	در	آنها	مشکل	دارید	چه	برنامه	ای	دارید؟«.	همچنین،	در	این	
مرحله،	می	توان	توجه	دانش	آمــوزان	را	دوباره	به	اهداف	ابتدایی	درس	جلب	کرد	و	از	آنها	
خواست	که	ارتباط	بین	اهداف،	راهبردهای	به	کارگرفته	شده	و	نتایج	پایانی	را	توضیح	دهند.
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ارزشیابی	و	بازخورد

ارزشــیابی	و	بازخورد	به	فعالیت	های	یادگیری،	از	عوامل	موثر	بر	خودنظم	دهی	در	
دانش	آموزان	است:

کنفرانس	ها	و	خودارزیابی	حمایت	کنید.	
	دانش	آمــوزان	را	از	طریــق	بازخورد	در	بحث	های	آنالیــن،	مصاحبه	با	آنها	در	
کنفرانس	های	فردی،	درخواست	برای	اداره	و	حفظ	یک	وبالگ	یا	مجله	ای	آنالین	و	
پاسخ	به	فهرستی	از	سؤال	ها	راهنمایی	کنید.	در	این	خصوص	از	سؤال	های	تأملی	

استفاده	کنید:
چه	کار	کردی…؟

چه	شد	وقتی	شما…؟	

شما	چطور	می	توانی	توجیه	کنی	که…؟

این	چگونه	مقایسه	می	شود	با…؟

به	چه	اهداف	یادگیری	دست	یافته	اید؟

ایده	های	شما	چگونه	تغییر	کرده	است؟

آیا	بلد	هستید	که	چطور	به	دانش	آموز	دیگر	آموزش	دهید…؟

	تشــویق	و	تغییــر	مســیر	در	
دانش	آمــوزان:	معلــم	می	تواند	با	
تماس	تلفنی،	ایمیل	یا	با	بیان	کیفیت	
تکالیف	دانش	آموزان	در	اعالن	های	
هفتگی	کالس،	آنها	را	مورد	تشویق	
قرار	دهد.	اگر	دانش	آموزان	موفق	به	
پیشرفت	یا	درگیری	در	فعالیت	های	
کالس	آنالین	نشــوند،	معلم	باید	با	
هر	یک	از	آنها	تمــاس	بگیرد	تا	در	
ایجاد	 مسیر	 تغییر	 فعالیت	هایشان	

کند.

ویژگی	های	بازخورد	صحیح	معلمان

به	موقع	به	سؤال	های	دانش	آموزان	پاسخ	دهید. پاسخگو	و	حساس

نظراتتان	را	مطابق	با	اهداف	تکلیف	ارائه	نمایید. مؤثر

از	کلماتی	که	معنی	مثبت	دارند	استفاده	کنید. مثبت

پیشنهاداتی	برای	نحوه	بهبود	تکلیف	ارائه	کنید. یادگیری

نمونه	هایی	از	وظایفی	که	معلمان	می	توانند	برای	تقویت	بازخورد	به	صورت	آنالین	
به	کار	گیرند،	عبارت	اند	از:

	با	صدای	بلند	فکر	کنید؛	اظهارات	معلمان	درباره	افکارشــان	ســبب	می	شــود	
دانش	آموزان	گام	های	مربوط	به	اهداف	یادگیری	را	درک	کنند.

	سؤال	ها	و	ابهامات	دانش	آموزان	را	ثبت	و	ضبط	کنید	و	آنها	را	در	فضای	آنالین	
بارگذاری	نمایید.

	به	موقع	به	دانش	آموزان	بازخورد	دهید.
	از	تکالیف	یادگیری	با	استفاده	از	دســتورالعمل	ها،	روبریک	ها،	چک	لیست	ها،	
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گفت وگوی فراشناختی در محیط آنالین:	گفت	وگوی	هدفمند	نه	فقط	صحبت

گفت	وگوی	فراشناختی	فرصتی	را	برای	دانش	آموزان	فراهم	می	سازد	تا	استدالل،	بحث	و	توضیح	دادن	را	یاد	بگیرند	و	تمرین	کنند.	از	آنجایی	که	معلمان	و	دانش	آموزان	
به	ســرعت	با	تاالرهای	گفت	وگوی	مجازی،	ســازگار	می	شوند،	باید	از	وجود	فرصت	های	گفت	وشــنود	غنی	اطمینان	حاصل	کرد.	برای	تحقق	این	امر،	برخی	مالحظات،	

سودمند	است:

مالحظات

 	از	فناوری	هایی	که	در	اختیار	دارید	اســتفاده	کنید	و	گفت	وگو	را	بر	

آموزش	مقدم	بدارید.

 	از	قابلیت	های	موجود	در	بســترهای	مجازی	برای	تکرار	و	تقویت	

راهبردهای	آموزشــی	با	کیفیــت	باال	مانند	اســتفاده	از	اتاق	های	کاِر	
گروهی1	برای	هم	اندیشی،	همتایابی	و	یافتن	اشتراکات	در	گفت	وگوها	

استفاده	کنید.

 	سؤال	های	چالش	برانگیز	و	بازپاسخ	بپرسید.

 	از	سؤال	هایی	برای	ایجاد	تفکر	بیشتر	استفاده	کنید.

 	دانش	آموزان	را	با	بازخوردهای	شفاهی	راهنمایی	و	هدایت	کنید	

و	حمایت	ها	را	در	جایی	که	دانش	آموزان	به	آن	نیاز	دارند،	ارائه	کنید.

 	گفت	وشــنود	را	نــه	تنها	بین	معلــم	و	دانش	آمــوزان	بلکه	بین	

دانش	آموزان	نیز	تشویق	کنید.

1. Breakout room
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خانواده
7

خانواده



خانواده و والدین

وضعیتی	که	در	حال	حاضر،	ایران	و	تقریبًا	همه	کشورهای	
جهان	را	گرفتار	کرده	است،	شرایط	ویژه	ای	دارد	که	شاید	
در	گذشــته	ملت	ها،	چنین	تجربه	ای	بــا	چنین	ابهامات	
و	پیچیدگی	هــا	را	نمی	توان	یافت.	عــدم	امکان	حضور	
دانش	آمــوزان	در	مدارس،	باعث	گردیــده	تا	خانواده	ها	
وضع	و	نقش	دیگری	در	تعلیم	و	تربیت	فرزندانشان	پیدا	
کرده	و	خود	را	برای	انجام	برخی	از	وظایف	مدرسه	آماده	

سازند.	
این	وضع	اگر	چه	دشــواری	های	فراوانی	به	همراه	دارد،	
امــا	می	تواند	به	مثابه	فرصتی	گران	بها	تلقی	گردد	که	در	
آن	شایستگی	های	تربیتی	والدین	و	توانایی	دانش	آموز	
در	اداره	امــور	خود،	نمایان	گــردد	و	احتمااًل	ابتکارات	و	

نوآوری	هایی	جدید،	بروز	و	ظهور	پیدا	کنند.
همه گیــری	کرونا	به	مــا	یادآوری	می کنــد	که	به	لطف	
خداوند	حکیم،	نهاد	خانواده	و	خانواده های	ایرانی،	زنده،	
پویا	و	مستحکم اند	و	ایران	اسالمی	همواره	می تواند	با	
اتکا	و	اعتماد	به	آنها،	به	کارهایی	بزرگ	دســت	بزند	و	به	
اهدافی	بزرگ	دســت	یابد.	شرایط	جدید	می تواند	برای	
برداشتن	دیوارهای	مرئی	و	نامرئی	میان	مدرسه	و	خانه	
و	ایجاد	هماهنگی	میان	این	دو	نهاد	اساســی،	فرصتی	

مغتنم	باشد.

1
آنچــه		که	در	خصوص	لزوم	همراهــی	و	هماهنگی	والدین	با	
یکدیگــر	و	تعادل	در	خانواده	ذکر	می	شــود،	برای	آموزش	در	
شــرایط	همه	گیری	کرونا،	اهمیت	و	ضرورت	بیشــتری	پیدا	
می	کند.	همان	طور	که	انتظار	داریــم	فضای	روانی،	اجتماعی	
مدرسه	آرام	و	متعادل	باشد	تا	دانش	آموزان	در	فضای	متعادل	
و	آرام	قــرار	گیرند،	همان	انتظار	را	درخصــوص	خانواده	نیز	

به	طریق	اولی	داریم.	

2
یــا	 و	 مســتقیم	 به	طــور	 خانواده	هــا	
غیرمســتقیم،	الزم	اســت	از	توصیه	ها	و	
تأکیدات	مسئوالن	تعلیم	و	تربیت	مطلع	
باشــند	و	آنها	را	به	درســتی	فهــم	کنند.	
حقیقتًا	خانواده	ها	و	مدارس	و	مســئوالن	
به	یــک	مفاهمه	جدید	محتاج	هســتند	
تا	بتوانند	نقــش	تربیتی	خود	را	بهتر	ایفا	

نمایند.
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3
بهتــر	اســت	والدین	بیش	از	گذشــته	بــه	محتوای	
کتاب	های	درسی	اشراف	داشته	باشند.	درست	است	
	 که	بعضی	از	کتاب	ها	در	علوم	پایه	و	ریاضی	مخصوصًاً
در	پایه	های	باالتر	برای	والدین	قابل	فهم	نیستند،	اما	
ممکن	اســت	برخی	والدین	به	دلیل	رشته	تخصصی	
خودشــان	در	بعضی	دروس	توانایی	باالیی	داشته	و	
بتوانند	به	فرزندان	خود	کمک	کنند.	در	خانواده	هایی	
کــه	این	امکان	وجود	ندارد	می	تواننــد	از	افراد	دیگر	
به	طریق	مناســب	یاری	گیرند.	ایــن	تأکید	برای	آن	
اســت	که	خانواده	ها	قادر	باشــند	نقش	هایی	را	که	
متعاقبًا	طرح	خواهد	شــد	به	نحو	نسبتًا	مطلوب	ایفا	

نمایند.

5
دوران	کرونا	می	تواند	فرصتی	مناســب	برای	والدین	محترم	
فراهــم	آورد	تا	بتوانند	با	نظارت	بــر	کیفیت	ارتباط	فرزندان	
خویش	با	محتواها	و	موضوعات	متنوع	آموزشــی،	عالئق	و	
سالئق	آنان	را	شناخته	و	مسیر	را	برای	شکوفایی	استعدادهای	

آنها	هموار	کنند.

7
والدیــن	باید	به	گونه	ای	عمل	کنند	کــه	اعضای	خانواده	در	
قبال	یادگیری	یکدیگر	احساس	مسئولیت	کنند.	یکی	از	این	
ظرفیت	ها،	اســتفاده	از	دانش	و	توانایی	فرزندان	بزرگتر	در	

ارتقای	یادگیری	فرزندان	کوچکتر	است.

6
والدین	برای	جلوگیری	از	اتالف	وقت	و	انرژی	خود	و	فرزندان،	
باید	ســعی	کنند	با	اهداف	برنامه	های	درسی	آشنا	شوند	تا	
بــه	راحتی	بتوانند	فعالیت	های	مناســبی	را	بــرای	فرزندان	
خویــش	انتخاب	کرده	و	به	یادگیری	آنها	جهت	دهند.	درک	
درست	اهداف	درس	بطور	چشمگیری	از	فشار	حجم	آموزش	
می	کاهد.	فصل	اهداف	و	محتوا	در	این	بســته،	یعنی	بخش	
ارائه	انتظارات	هر	کتاب،	می	تواند	کمک	شــایانی	به	والدین	

در	این	زمینه	نماید.	
4

مطالعــه	قبل	از	تدریــس	برای	دانش	آموزان	مفید	اســت.	
	چون	تدریس	غیرحضوری	است،	مطالعه	پیشین	 مخصوصًاً
ذهن	را	برای	دریافت	مطالب	آماده	تر	می	ســازد.	والدین	در	
ترغیب	و	تشویق	فرزندان	خود	برای	مطالعه	قبل	از	تدریس	

کوشش	کنند.
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8
ظرفیت	یادگیری	کودکان	بســیار	محدود	اســت،	از	سوی	
دیگر	بازی،	محور	زندگِی	دانش	آمــوزان	مخصوصًا	در	دوره	
ابتدایی	اســت.	بی	توجهی	به	این	محور،	میزان	یادگیری	را	
بسیار	کاهش	می	دهد	و	آن	را	برای	کودکان	مالل	آور	می	کند؛	
بنابرایــن	یا	باید	آموزش	در	کنار	بازی	قــرار	گیرد	یا	آنکه	در	

جریان	بازی،	زمینه	یادگیری	ایجاد	شود.

12
مطالعات	نشــان	داده	اســت	که	از	عوامل	عمده	اضطراب	دانش آمــوزان	در	یادگیری	و	
امتحان،	باورهای	نادرستی	اســت	که	بر	اثر	شکست ها	در	یادگیری	مطالب	و	امتحانات	
در	طول	دوران	تحصیل	شــکل	می گیرد.	چنین	دانش آموزانی	غالبًا	شکست	را	به	توانایِی	
کم	خود	و	هوش	و	اســتعداِد	ضعیف	خود	نسبت	می دهند،	در	صورتی	که	فقدان	تالش	
و	دقت	کافی	عامل	شکســت	اســت	و	تالش	مجدانه	عامل	موفقیت	است.	بنابراین	ما	
باید	باورهای	درســت	درباره	شکســت	و	موفقیت	را	جایگزین	باورهای	نادرست	کنیم.	
دانش آموزی	که	اســاس	یادگیری	را	به	تالش	مجدانه،	سخت کوشــی	و	پشتکار	نسبت	
می دهد	دچار	اضطراب	یادگیری	نمی شود.	به	عنوان	راهکار	عملی	از	دانش آموز	خواسته	
شود	به	جای	پریشان	شدن	از	ترس	تکلیف،	بر	خوِد	تکلیف	تمرکز	کند	و	تالش	مجدانه	و	

چندباره	داشته	باشد،	نه	اینکه	زود	دست	از	تالش	بردارد.

9
در	آموزش	مجازی،	والدین	همکار	جدی	معلم	در	تدریس	و	
ارزشــیابی	هستند.	در	صورت	بی	توجهی	والدین،	آموزش	به	
شکل	کامل	برای	فرزندان	محقق	نخواهد	شد.	برای	موفقیت	
در	این	امر،	والدین	باید	بیش	از	گذشــته	با	معلم	فرزندشان	

ارتباط	داشته	باشند.

10
ارتقا	و	توانمندسازی	دانش آموزان	برای	یادگیری	فّعال	در	خانه،	
نه تنهــا	برای	دوره	اختالل	آموزش	چهره	به	چهره	در	مدرســه	
ضروری	است،	بلکه	برای	توســعه	مهارت های	خود	نظم	دهی	
دانش آموزان	در	همه	دوران ها	نیز	مفید	و	ضروری	است.	باید	
شــرایطی	را	برای	دانش آموزان	فراهم	کرد	تا	آنها	دریابند	که	

چگونه	می توانند	یک	یادگیرنده	فّعال	باشند.

11
از	دانش آموزان	بخواهیم	تا	با	یکدیگر	روی	فهرست	
تکلیف ها	تفکــر	و	تأمل	کنیم.	اجــازه	دهیم	آنان	
انتخاب	کنند	که	چه	موقع	باید	چه	تکلیفی	را	انجام	
داد	و	چــه	زمانی	باید	کدام	محتوا	را	آموخت	)البته	
باید	برنامه	زمان بندی	آموزش	غیرحضوری	مدرسه	
را	مراعات	کنیم(.	اجازه	دهیم	دالیل	رفتارهایی	چون	
»بی موقع	و	بی جا	انجام	دادن	تکالیف	یا	تعلل	و	به	
تعویق	انداختن	کارها«	را	توضیح	دهند.	این	کار	-به	
جای	اینکه	آنها	را	موعظه،	ســرزنش	و	مجبور	کرده	
باشــیم-	برای	درک	احساسات	و	پذیرش	هیجانات	

آنهاست.
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خانواده و سواد رسانه

در	آموزش	در	بستر	فضای	مجازی،	والدین	به	شدت	نیازمند	ارتقا	آگاهی	خود	و	فرزندان	در	زمینه	سواد	رسانه	هستند.	سواد	و	مهارت	های	رسانه	ای	برای	والدین	شامل	
مجموعه	گسترده	ای	می	شود	که	به	برخی	از	آنها	اشاره	می	گردد:

1
همــه	افراد	چه	والدین	و	چــه	کودک	و	نوجوان	در	
زیست	شخصی	خود	و	برای	بهره	مندی	از	رسانه	ها	
و	محتواهای	دیجیتال	و	غیردیجیتال	نیازمند	دانش	
و	مهارت	متناسب	هستند	لذا	الزم	است	سطحی	از	
ســواد	اطالعاتی-رسانه	ای	را	به	دست	آورده	و	خود	
نیز	آن	را	به	کار	ببندند.	بعد	از	این	است	که	والدین	
می	توانند	به	خوبی	این	قواعد	و	آداب	بهره	مندی	از	

رسانه	ها	را	به	فرزندان	نیز	منتقل	کنند.

4
کودکان	را	در	مصرف	محصوالت	رسانه	ای	و	حضور	در	فضای	
مجازی	رها	نکنید.	لذا	به	صــورت	طوالنی	مدت	فرزندانتان	
را	در	فضای	مجازی	تنهــا	نگذارید	و	از	حضور	بدون	دلیل	و	

همراه	با	خلوت	او	در	فضای	مجازی	جلوگیری	کنید.		

3
مراقب	باشــید	فرزندانتان	بیش	از	نیاز	ضروری	و	
بدون	هدف	مشخص	از	رسانه	ها	استفاده	نکنند.	
استفاده	بدون	قاعده	و	بیش	از	حد	از	محصوالت	
رسانه	ای	آثار	منفی	بی	شــماری	دارد.	لذا	حتمًا	از	
برنامه	کالســی	و	تغییرات	احتمالی	در	ســاعات	

برگزاری	کالس	های	او	مطلع	باشید.	

2
همان	طــور	که	بر	رفتار	فیزیکی	فرزند	خود	در	فضای	حقیقی،	
رفت	و	آمدها،	نوع	بازی،	دوســتان	و	...	نظارت	می	کنید،	در	
فضای	مجازی	نیز	بر	آنچه	به		عنوان	محتوا	و	بازی	کودکانه	در	
اختیار	فرزندانتان	قرار	می	گیرد،	نظارت	دقیقی	داشته	باشید.	
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5
بــه	فرزندانتان،	اعتمــاد	نکردن	به	
افراد	ناشــناس	در	فضای	مجازی	و	
باز	نکردن	پیام	هایی	را	که	از	طرف	
می	شود،	 ارســال	 ناشــناس	 افراد	

توصیه	و	تأکید	کنید.

7
به	یاد	داشته	باشید	که	فرزندان	ما،	قبل	
از	آنکــه	به	حرف	های	مــا	عمل	کنند	از	
رفتارهای	ما	تقلید	می	کنند،	لذا	کمیت	
و	کیفیت	اســتفاده	شــما	از	رسانه	ها	
رســانه	ای	 تربیت	 عامــل	 بزرگتریــن	

فرزندان	شماست.

6
چیســتی	 از	 کافــی	 اطــالع	 تــا	
و	 مختلف	 کاربــردی	 برنامه	هــای	
مخصوصًا	بازی	هــا	پیدا	نکرده	اید،	
فرزنــدان	خود	را	برای	اســتفاده	از	

آنها،	تشویق	نکنید.

8
با	رسانه	ها	و	فضای	مجازی	قهر	و	بیگانه	نباشید.	اگرچه	ممکن	
اســت	تا	به	حال	نیاز	جدی	به	رسانه	های	جمعی	نداشتید،	اما	
این	روزها	با	توجه	به	حضور	فرزندانتان	در	شبکه	های	اجتماعی	
و	فضای	نت،	اطالعات	خود	را	دراین	باره	به	روزرســانی	کرده	و	

فاصله	دیجیتال	خود	را	با	فرزندان	زیاد	نکنید.

9
عالوه	بر	آنچه	ذکر	شــد،	شــما	می	توانید	
برخی	توصیه	هــای	مخصوص	به	والدین	
در	زمینه	سواد	رسانه	را	در	محتواهای	چند	

رسانه	ای	ذیل،	مشاهده	کنید:
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محیط
8

محیط



پاندومی	کووید19	اجزای	نظام	آموزشــی	را	به	شــدت	تحت	تأثیر	قرار	داده	و	شرایط	متفاوتی	به	وجود	آورده	است	که	از	جمله	آن	می	توان	به	تغییر	ماهیتی	و	مأموریتی	
محیط	تربیت	و	یادگیری	به	عنوان	یکی	از	عناصر	برنامه	های	درســی	اشــاره	نمود.	تغییر	فضای	آموزشی	از	مدرسه	به	خانه	و	تغییر	اولویت	ابزارها	و	محمل	های	دانشی	
و	محتوایی	در	تربیت	و	یادگیری	به	ســمت	آموزش	های	الکترونیکی	با	محوریت	فضای	مجازی	اســت.اگر	مثلث	یادگیری	را	شــامل	معلم،	دانش	آموز	و	برنامه	درسی	در	
نظر	بگیریم،	محیط	تربیت	و	یادگیری	بســتر	تعامل	بین	این	ســه	مؤلفه	خواهد	بود.	ازجمله	تغییراتی	که	در	دوران	کووید19	در	این	مثلث	یادگیری	و	بســتر	تعامل	بین	
آنها	اتفاق	افتاد،	پررنگ	شدن	خانه	به	عنوان	بخش	اصلی	محیط	تربیت	و	یادگیری	در	کنار	مدرسه	است.	در	تبیین	محیط	تربیت	و	یادگیری	می	توان	دو	بخش	اساسی	

برای	آن	بیان	نمود:

مکان
شــامل	محیط	مادی	و	کالبدی	یادگیری	اعم	از	مدرســه،	کالس	
درس،	خانه	و	دیگر	مکان	های	مرتبط	اســت.	مکان	یادگیری	
دانش	آموز	با	محوریــت	یادگیری	دانش	آموز	در	خانه	که	به	
صورت	انفرادی	و	تحت	نظارت	خانواده	انجام	می	شــود،	
تجهیزات،	آزمایشــگاه	مجازی،	شبیه	سازی	و	محیط	های	
واقعی	در	اختیار	خانواده	از	جمله	مکان	های	یادگیری	به	
حســاب	می	آیند.	مکان	تدریس	معلم	به	عنوان	بخش	
دیگری	از	مکان	آموزشــی	اســت	کــه	در	آن	آموزش	و	
تدریس	توســط	معلم	در	مدرسه	و	یا	منزل	معلم	اتفاق	

می	افتد.

فضا
شامل	ارز	ش	ها،	هنجارها،	روابط	انسانی،	روّیه	ها	و	فرهنگ	حاکم	
برتعامل	بین	معلمان،	دانش	آموزان،	مدیران	و	خانواده	هاست.	
بخشــی	از	ایــن	فضا	به	روابــط	بین	معلــم	و	دانش	آموز،	
بیــن	اعضای	خانــواده	و	دانش	آموز،	بیــن	دانش	آموز	و	
همکالسی	ها	مربوط	می	شــود	که	از	آن	به	عنوان	فضای	

عاطفی-	اجتماعی	یاد	می	شود.	
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1
در	شرایط	و	محیط	جدید	نیز	خانه،	خانه	است	
و	مدرسه،	مدرسه.	آن	چه	که	تغییر	می	کند	نقش	
این	دو	نهاد	اســت.	در	حقیقت،	خانه		ظرفّیت	و	
نقش	آموزشی	و	پرورشی	باالتری	پیدا	می	کند	و	
مدرسه	نیز	با	معطوف	شدن	به	خانه،	تغییراتی	
4در	مناسبات	و	عملکردهای	خود	کسب	می	نماید.

به			نظر	می	رسد	در	آموزش	های	غیرحضوری،	
والدیــن	می	تواننــد	نقش	ناظــم	را	نیز	ایفا	
نمایند،	یعنی	آنچــه	که	به	عنوان	نظم	محیط	
یادگیــری	در	ذهن	داریــم	از	طریق	والدین	
انجام	می	گیــرد؛	مواردی	ماننــد:	قرار	دادن	
مکان	و	موقعیت	مناســب	و	آرام	برای	فرزند	
جهت	استماع	درس	معّلم	و	تعامل	با	او	برای	
فهم	بهتر،	پرهیز	از	باز	و	بســته	کردن	در	اتاق	
یا	مکانی	که	دانش	آموز	در	آن	به	عنوان	کالس	
درس	قــرار	دارد،	پرهیــز	از	ســر		و	صداهای	
آزار	دهنــده	در	محیــط	خانــه	و	انجام	یک	

پذیرایی	ساده	از	او	در	بین	دو	کالس.

2
در	شــرایط	عادی	نظام	تعلیم		و		تربیت،	دانش	آموزان	ســاعت	ها	در	
بیرون	از	خانه	به	ســر	می	بردند،	اما	در	شرایط	کرونایی	و	آموزش	های	
غیرحضــوری،	دانش	آموزان	همه	روز	را	در	کنار	والدین	خود	هســتند.	
	در	 معمواًل	در	وقت	کنار	هم	بودن،	تحّمل	افراد	باید	باال	باشد،	مخصوصًاً
ارتباط	با	کودکان	و	نوجوانان	که	به	دلیل	شرایط	سّنی	خود	مطالباتشان	

از	والدین	بیش	از	بدهی	های	آنان	به	والدین	می	باشد.

3
در	آموزش	های	غیرحضوری،	خانه	درحقیقت،	کالس		
درس	و	محیــط	آموزشــی	دانش	آموز	اســت.	این	
فضای	جدید	شرایط	متفاوتی	از	کالس	درس	واقعی	
در	مدرســه	دارد.	در	همان	اوقاتی	که	معّلم	مشغول	
تدریس	است،	امکان	تشکیل	یک	مثلث	یادگیری	در	
مناسبات	بین	معلم،	والدین	و	دانش	آموز	وجود	دارد.	
البته	این	ارتباط	سه		جانبه	به	هماهنگِی		تاحدممکن	

بین	معلم	و	خانواده	ها	نیاز	دارد.

در	شرایطی	که	خانه	به	مدرسه	و	کالس	درس	تبدیل	می شود،	خانواده	باید	سعی	
کند	تا	فضا	و	شــرایط	الزم	را	برای	آموزش	مجازی	فرزنــدان	فراهم کند،	توجه	به	

برخی	نکات	در	خانه	برای	تحقق	این	مهم،	راهگشا	خواهد	بود:
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5
والدین	باید	مدرسه	مجازی	را	به	اندازه	مدرسه	
عادی	و	حتی	بیشتر	از	آن	به	رسمیت	بشناسند	
و	در	صورت	امکان،	قوانین	و	مقرراتی	برای	آن	
وضــع	کنند.	فراموش	نشــود	دانش	آموزان	در	
آموزش	های	حضوری	و	در	زنگ	تفریح،	با	برخی	
تنقاّلت	و	گفتگوها	به	بازسازی	خود	می	پردازند؛	
ســعی	کنیم	ما	نیز	شرایطی	مشابه	زنگ	تفریح	

در	خانه	به	وجود	آوریم.

6
خانه	 از	 جایــی	 حتی االمکان	
را	بــه	کالس	درس	بدل	کنیم.	
قبل	از	شــروع	کالس	و	فرایند	
یادگیری،	باید	محیط	را	آماده	
کرد	و	همه	وســایل	سرگرمی	
مخــّل	آموزشــی	را	از	جلوی	
و	 برداشت،	 دانش آموز	 چشم	
چیزی	را	بــرای	منحرف	کردن	

حواس	او	باقی	نگذاشت.

7
برای	مقابله	با	اضطراب	فرزندان	در	یادگیری	باید	تا	جایی	که	مقدور	اســت،	محیط	خانه	
را	به	مکانی	آرام	تبدیل	کنیم.	به	فرزندان	خود	فرصت	دهیم	تا	آرام	شوند.	بیش	از	حد	به	
آنان	فشــار	نیاوریم	زیرا	باعث	افزایش	بار	یادگیری	آنها	می شود؛	عالوه	بر	اینکه	کار	زیاد،	
باعث	اضطراب	آنها	خواهد	شــد.	باید	تحمل	داشته	باشــیم،	به	فرزندانمان	اجازه	دهیم	
اشتباه	کنند	و	آنها	را	راهنمایی	کنیم	تا	در	موقع	موفقیت	و	شکست،	به	درستی	رفتار	کنند	
و	از	اضطراب	ناشــی	از	شکست	جلوگیری	کنند.	نگرانی	و	اضطراب	)استرس(	را	می توان	
مزه	زندگی	دانست.	متأسفانه،	بیشتر	افراد	به	شیوه	ضعیفی	با	آن	کنار	می آیند.	آنها	بیش	
از	حد	نگران	می شوند،	بیش	از	حد	انتقاد	می کنند،	غالبًا	عصبانی	می شوند	و	بیش	از	حد	

دچار	تنش	می شوند.

اگر	والدین	بتوانند	
به	کودکان	کمک	کنند	
تا	یاد	بگیرند	که	چطور	با	
فشارها	برخورد	کنند،	آنگاه	
آنها	می توانند	هم	در	مقام	یک	
دانش آموز	و	هم	در	مقام	یک	
انسان	رشد	کنند	و	تعالی	

یابند.
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8.1. فضای مجازی، محیطی متفاوت برای تربیت و یادگیری 

	یادگیری	هســتند.	آنها	دیگر	وسایلی	در	حمایت	از	آموزش	نیستند،	بلکه	خود	 در	محیط	آموزشــی	جدید،	رســانه	های	آموزشی	جزئی	تفکیک ناپذیر	از	فرایند	یاددهیـ	
حاوی	پیام	ها	و	محتواهای	آموزشــی	و	تربیتی	محســوب	می شوند	و	حتی	به	نسبت	متفاوتی	تأثیری	بیش	از	آنچه	که	از	پیام	ها	و	محتواهای	آموزشی	به	تنهایی	انتظار	

داریم،	بر	روی	افراد	می گذارند.

شــناخت	رســانه	ها	و	چگونگی	کاربرد	
هر	یــک	از	آنهــا	از	مهم	تریــن	عوامل	
موفقیــت	در	اســتفاده	و	بهره گیــری	
صحیح	از	آنهاســت.	البته	این	شناخت	
باید	با	روش	هــای	یاددهی	ـ	یادگیری	
همراه	باشد.	آشــنایی	با	انواع	رسانه	ها	
راه	را	به	ســوی	بهره بــرداری	ثمربخش	
از	آنهــا	همــوار	می نماید.	رســانه	های	
آموزشــی	ویژگی	های	متفاوتی	دارند	و	
این	وظیفه	معلم	اســت	تا	با	آگاهی	از	
آنچه	که	در	دسترس	دارد،	نوع	یا	انواعی	
را	که	متناســب	با	نیازهــا	و	موقعیت	

دانش	آموزان	اوست،	برگزیند.

رسانه	به	کلیه	امکاناتی	گفته	می شود	که	
می تواند	شــرایطی	را	به	وجود	آورد	که	
تحت	آن	شــرایط،	دانش	آموزان	قادرند	
اطالعات،	رفتارها	و	مهارت	های	جدیدی	
را	با	درک	کامل	به	دست	آورند.	مهم	این	
است	که	کدام	رســانه	ها	در	چه	شکلی	
و	در	چــه	زمانی	می	تواننــد	برای	ایجاد	
بهترین	و	دست	اول ترین	تجربه	ها	مؤثر	
واقع	شوند.	تجارب	مختلف	و	گوناگون	
نشان	داده	است	که	استفاده	از	رسانه	ها	
در	میــزان	یادگیری	دانش	آمــوزان	اثر	
می گــذارد	و	از	طرف	دیگر	از	طول	زمان	

الزم	برای	آموزش	می کاهد.
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ایــن	دوران	را	باید	فرصت	آشــنایی	کامل	با	رســانه	های	آموزشــی	و	چگونگی	
اســتفاده	کارآمد	از	آنها	دانســت	و	در	کنار	شــناخت	و	کاربست	دقیق	روش	های	
ـ		یادگیری	غنیمت	شمرد.	به	ویژه	معلمان	و	دبیران	ارجمند	نباید	این	 فعال	یاددهی	

فرصت	کم	نظیر	را	از	دست	بدهند.	
در	شــرایط	آموزش	از	راه	دور	ذیل	استفاده	از	رســانه	های	آموزشی،	فّناوری	های	
ارتباطی	اهمیت	بیشتری	می یابند	و	توان	استفاده	بهتر	از	آنها	ضروری	تر	می شود.	
در	شرایط	آموزش	از	راه	دور	فناوری	های	ارتباطی	تنها	راه	ارتباط	معلم	و	دانش	آموز	
ـ		یادگیری	بدون	این	نوع	 و	دانش	آمــوزان	با	یکدیگرند	و	به عبارتی	فرایند	یاددهی	
رسانه	ها	امکان پذیر	نیست.	این	الزام	باعث	می شود	تا	ما	نسبت	رسانه	و	آموزش	

را	جّدی	بگیریم	و	از	این	رهگذر	شناخت	عمیق تری	به دست	آوریم.

یادگیری برخط

اصطالحی	اســت	که	برای	توصیف	دوره	های	از	راه	دور	یا	مکاتبه ای	استفاده	
می شــود	که	از	طریق	اینترنت	ارائه	می شوند.	این	موضوع	یک	تغییر	عظیم	
در	نظــام	آموزش	ایجــاد	می کند	و	برای	هر	کس	کــه	می خواهد	چیزی	یاد	
بگیرد،	فرصت	های	بزرگی	را	فراهم	می کند	و	راهی	را	که	ما	در	سراســر	جهان،	
از	طریــق	آن	دانش	را	به	دانش	آموزان	ارائه	و	منتقــل	می کنیم،	تغییر	داده	
اســت.	می توان	گفت	استفاده	ایمن،	اخالقی،	مسئوالنه	و	آگاهانه	از	فّناوری	
از	لوازم	ضروری	زندگی	در	جامعه	امروزی	است	که	طیف	وسیعی	از	مهارت	ها	
و	ســوادهایی	همچون،	سالمتی	و	ایمنی	اینترنت،	حریم	خصوصی	و	امنیت،	

مهارت	های	ارتباطی	و	تعامل	سواد	اطالعاتی	را	شامل	می شود.

در	محیط	های	یادگیری	غنی	شده	با	فّناوری،	فرایندی	پدید	
می	آید	که	طی	آن،	یادگیرنده	از	درک	منابع	و	فهم	ســاختار	
دانش	مرتبط	با	یادگیری	شــروع	می کنــد	و	به تدریج	در	
محتــوای	دانش	کلیدی	به خبرگی	می رســد،	به طوری	که	
می توانــد	بــر	کل	دانــش	آموخته	شــده	در	دوره	زمانی	
مشــخص،	به مهارت	و	تســلط	برســد.	امروزه	دانش	آموزان	زیادی	در	سن	
نوجوانی	و	جوانی	به	فّناوری	دسترســی	دارند.	برای	حفظ	سالمتی	و	امنیت	
دانش	آمــوزان،	بــرای	آنها	مهم	اســت	کــه	نحوه	اســتفاده	از	فّنــاوری	با	
مســئولیت پذیری	را	بیاموزنــد.	در	زمانی	که	کالس	درس	در	مدرســه	برگزار	
نمی شود	می توانیم	در	کنار	یادگیری	مدرسه ای،	استفاده	متعهدانه	و	مسئوالنه	

از	فّناوری	های	ارتباطی	را	آموزش	دهیم	و	تمرین	کنیم.
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هرچند	همیشه	آموزش	و	تربیت	بهینه،	مستلزم	کسب	توانمندی	علمی	و	مهارت	های	متعدد	تربیتی	و	آموزشی	
بوده	است؛	با	این	حال	دوران	جدید	به	علت	گسترش	فضای	مجازی،	اشباع	رسانه	ای	و	پر	شدن	فضای	پیرامون	
ما	از	اطالعات	و	جذابیت	های	رنگارنگ،	احســاس	نگرانی	نســبت	به	فرایند	یادگیری	و	تربیت	دانش	آموزان	را	
افزایش	داده	است.	از	سوی	دیگر	ظهور	بیماری	منحوس	کرونا	تمام	افراد	بشر	خصوصًا	والدین	و	نظام	آموزش	
و	پرورش	را	در	موقعیت	و	دورانی	جدید	پرتاب	نموده	که	اقتضائات	فرهنگی،	تربیتی	و	آموزشی	خاص	خود	را	
داراست.	در	این	میان	بیش	از	همه،	افراد	و	ساختارهایی	که	خود	را	برای	این	دوران	جدید	آماده	نکرده	بودند	

با	چالش	های	مضاعفی	مواجه	گشتند.

آموزش	غیرحضوری	در	عین	داشتن	آسیب	ها	و	
چالش	هــای	متعدد،	فرصت		ها	و	موقعیت	هایی	
را	برای	آمــوزش	بهتر	مهیا	می	کند	و	معلم	مجهز	
بــه	مهارت	های	ســواد	اطالعاتی	و	رســانه	ای،	
عالوه	بر	کنترل	نســبی	این	چالش	ها،	می	تواند	
ایــن	موقعیت	را	به	فرصتی	بــرای	آموزش	بهتر	
تبدیل	کنــد	و	البته	با	انتقال	ایــن	مهارت	ها	به	
دانش	آموزاِن	خود،	آنها	را	نیز	برای	عملکرد	بهتر	
در	شــرایط	کنونی،	مهیا	ســازد.	خصوصًا	اینکه	
بعــد	از	ایام	کرونا	نیز	احتمااًل	تدریس	مجازی	به	
بخشی	از	شــیوه	ها	و	ابزارهای	آموزشی	رایج	در	

مدارس	مبدل	خواهد	شد.

در	جریان	آمــوزش	مجازی،	مســائل	جدیدی	
خصوصًا	برای	ســه	گروه،	دانش	آموزان،	والدین	
و	معلمان	بروز	کرده	اســت.	از	سویی	معلمان	و	
اولیای	مدرســه	نظارت	پیشین	را	بر	روند	تربیت	
و	رشد	دانش	آموزان	از	دست	داده	اند	و	از	سویی	
اکثر	خانواده	ها	درگیر	فرایند	آموزش	شده	و	تقریبًا	
در	برخی	مقاطع	مثل	مقاطــع	ابتدایی،	والدین	
به	صورت	برجســته		ای	در	آموزش	دانش	آموزان	
نقش	آفرین	شــده	اند	و	این	در	حالی	اســت	که	
بسیاری	از	افراد	این	سه	گروه	برای	شرایط	کنونی	
دانش	و	مهارت	کافی	را	به	صورت	کامل	کســب	

نکرده	اند.
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با	وجود	ضعف	در	ســواد	رسانه	ای	و	فقدان	
مهارت	کافــی	در	بهره	منــدی	از	فضا	ها	و	
ابزارهای	رســانه	ای	و	دیجیتال،	طبیعتًا	هم	
یاددهنــده	و	هــم	 نقــش	 در	 معلمــان	
دانش	آمــوزان	در	نقــش	یادگیرنده	دچار	
اختالل	خواهند	شــد	و	ایــن	موجب	افت	
کیفیت	یادگیری	توسط	دانش	آموزان	شده	
این	کــه	آموزش	هــای	 از	 اســت.	فــارغ	
غیرحضوری	و	عــدم	ارتباط	نزدیک	معلم	و	
دانش	آمــوز	و	نبود	نظارت	کافی	والدین	بــرای	حضور	کودکان	و	نوجوانان	در	
اقیانوس	فضای	مجازی	چالش	ها	و	مســائل	تربیتــی	را	برای	همگان	پیش	
آورده	اســت.	تمام	این	مســائل	ما	را	به	این	سمت	سوق	می	دهد	که	هر	چه	
بیشتر	نســبت	به	توانمندسازی	ســه	گروه	معلمان،	والدین	و	دانش	آموزان	

برنامه	ریزی	نماییم.
بر	این	اســاس	فراگیری	مهارت	های	ســواد	اطالعاتی-رسانه	ای	الزمه	استفاده	
هوشمندانه	و	کارآمد	از	فضای	مجازی	است	و	برای	افزایش	اثربخشی	و	کارایی	
معلمــان	مدارس	و	والدین	و	در	نتیجه	بهبود	کارآیی	نظام	آموزشــی-	تربیتی	
ضروری	اســت.	برای	تحقق	این	مسئله	برگزاری	دوره	های	باکیفیت	آموزشی	
مســتمر،	تولید	و	ارائه	محصوالت	متنوع	آموزشــی	و	برگزاری	نشست	های	
همفکری	برای	انتقال	تجارب	ســازنده،	برای	معلمان	و	خانواده	ها	ضروری	به	

نظر	می	رسد.
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8.2. صیانت سایبری در محیط آموزش مجازی

با	وجود	محاســن	انــکار	ناپذیر	فضای	مجازی،	حضور	در	ایــن	محیط	همواره	با	
آســیب	ها	و	مخاطرات	متعددی	همراه	بوده	اســت،	شــیوع	ویروس	کرونا	با	به	
تعطیلی	کشاندن	مدارس	موجب	انتقال	آموزش	های	رسمی	آموزش	و	پرورش	به	
فضای	مجازی	شــد	و	زمینه	افزایش	حضور	میلیون	ها	دانش	آموز،	معلم	و	والدین	

آنها	را	در	شبکه	های	اجتماعی	فراهم	کرد.

این	افزایش	حضور	و	مواجهه	با	انواع	ارتباطات	و	تعامل	در	فضای	مجازی	نگرانی	
متخصصیــن	و	صاحب	نظران	را	به	دنبال	داشــت	تا	جایی	که	رهبر	معظم	انقالب	
اســالمی	در	ارتباط	تصویری	با	مســئوالن	آموزش	و	پرورش	)شــهریور	سال	99( 

فرمودند:

	راه	اندازی	شــبکه	شاد،	اقدام	بسیار	خوبی	اســت	اما	آموزش	مجازی	نباید	موجب	شود	

که	دانش	آموز	در	معرض	آسیب های	فضای	مجازی	و	خطرات	اخالقی	و	اعتقادی	قرار	گیرد.	 

دانش	آموزان،	معلمان	و	حتی	والدین	دانش	آموزان	هریک	به	نوعی	در	معرض	این	
مخاطرات	و	آسیب	ها	هستند،	از	عمده	نگرانی	های	این	حوزه	می	توان	به	افزایش	
آســیب	های	ناشی	از	مواجهه	ناخواســته	با	محتوای	ناسالم،	مواجهه	ناخواسته	با	
محتوای	آسیب	رسان،	کاهش	شدید	فعالیت	جسمانی	کودکان،	اختالل	یادگیری،	
اختالالت	رفتاری	ناشی	از	انزوا،	اختالالت	ناشی	از	اضطراب،	مزاحمت	های	اینترنتی،	

سرقت	اطالعات	و	نقض	حریم	خصوصی	اشاره	کرد.

کاربران	می	توانند	بــا	بکارگیری	مجموعــه	ای	از	راهکارهای	
پیشــگیرانه،	آثار	و	تبعات	مخرب	فضــای	مجازی	را	کنترل	و	
یا	کاهــش	دهند.	در	این	بین	معلمان	بــه	عنوان	پایه	نظام	
آموزش	می	توانند	با	فراگیری	و	بکارگیری	مهارت	های	پیشــگیری	از	مخاطرات	
فضای	مجازی	نقشــی	مؤثر	در	بهره	برداری	ســالم	و	مؤثر	از	فضای	مجازی	در	

بین	دانش	آموزان	و	والدین	داشته	باشند.
در	این	عنوان	درســی	که	با	همکاری	پلیس	فتا	آماده	شده	به	موضوعات	زیر	

پرداخته	است:

	آشنایی	با	پلیس	فتا

	آشنایی	با	مخاطرات	آموزش	مجازی

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	آموزش	مجازی

	آشنایی	با	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	کودکان

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	کودکان

	آشنایی	با	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	نوجوانان

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	نوجوانان

	راهکارهای	پیشگیری	از	جرایم	سایبری
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مدیر	در	شرایط	آموزش	چهره	به	چهره	و	در	چارچوب	مدرسه	و	کالس	درس،	به	هماهنگی	عوامل	مؤثر	در	تربیت	و	ساماندهی	فعالیت	های	
یاددهی	ـ	یادگیری	می پرداخت.	اینک	در	شرایط	آموزش	از	راه	دور،	باید	در	محیطی	گسترده	تر	و	البته	پیچیده تر،	به	وظیفه	خود	عمل	کند.	
تغییر	در	مکان	و	زمان	تربیت،	هرگز	به	معنای	خروج	»اجتماع	یادگیری«	از	مدرســه	و	خانه	و	انتقال	آن	به	فضای	مجازی	نیســت.	مدرسه	
ـ یادگیری اند	و	البته	همواره	تالش	می کنند	تا	با	توجه	به	اقتضائات	خود	به	بهترین	شــیوه	 و	خانه	همواره	بســتر	اصلی	تربیت	و	یاددهی 
از	تمامی ظرفیت	فضای	مجازی	اســتفاده	کنند.	این	همان	اصل	تعطیل ناپذیری	مدرســه	و	تربیت	مدرسه ای	است	و	بسیار	آشکار	است	که	
برقراری	و	برپایی	مدرســه،	صرفًا	به	معنی	باز	بودن	درهای	فیزیکی	مدرسه	نیست،	بلکه	جاری	و	ساری	بودن	تربیت	مدرسه ای	با	شادابی	و	
بالندگی	کامل	اهمیت	دارد.	مدیر	مدرسه	ضامن	برقراری	و	دائر	بودن	مدرسه	و	تربیت	مدرسه ای	است.	عمل	به	این	وظیفه	مهم	کاری	بس	

خطیر	و	چه	بسا	دشوار	در	آموزش	مجازی	است.

در	شرایط	کنونی،	وضعیت	تربیت	مدرسه ای	به	شکل	کاماًل	
حضوری	ناممکن	است	که	البته	وضعیت	مطلوبی	نیست.	
مدیر	مدرســه	باید	در	شــرایط	کرونایی،	حتی االمکان	با	
رعایت	کامل	شــیوه نامه	های	بهداشتی،	از	تمامی	ظرفیت	
حضوری	مدرسه	برای	تعامل	مؤثر	دانش	آموزان،	خانواده	ها	

و	معلمان	استفاده	کند.	
این	ارتباط	ضرورتًا	از	طریق	تشــکیل	کالس	درس	و	اجتماع	یادگیری	مرسوم	
صورت	نمی گیرد.	بلکه	تعامل	آموزشــی	و	تربیتی	دانش	آموزان	و	خانواده	ها	
و	معلمان	می تواند	در	قالب	های	متفاوت	حضوری	زمان بندی	و	اجرا	شــود.	
ارتباط	میان	دانش	آموزان،	اولیا	و	مربیان	مدرســه	و	پیگیری	های	درســی	و	
آموزشی،	می تواند	از	طریق	تلفن	و	یا	وسایل	ارتباط	جمعی	دیگر،	صورت	گیرد.

فضــای	 در	 مدرســه	 مدیــر	
غیرحضوری	 آموزش	 و	 مجازی	
نیــز	می	تواند	به	بســیاری	از	
عمل	 خود	 مدیریتــی	 وظایف	
کنــد	و	آمــوزش	غیرحضوری	
از	 انصراف	 محمــل	 نمی	تواند	
او	 مدیریتی	 اساســی	 تکالیف	
مدیر	 اســت	 قرار	 اگر	 باشــد.	
مدرســه	ضامن	جاری	و	ساری	
باشد،	 مدرسه ای	 تربیت	 بودن	
بســیاری	از	فعالیت	های	مدیر	

تعطیل ناپذیرند.
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تمامی	توصیه	هایی	که	به	خانواده ها،	دانش	آموزان	و	معلمان	می شود،	داللت هایی	
برای	مدیر	مدرسه	دارد	و	او	باید	به	اقتضای	محل	جغرافیایی	و	دانش	آموزان	خود،	
شــرایط	جدید	را	به	شکلی	مناســب،	مدیریت	نماید.	مدیر	مدرسه	می	تواند	برای	
خانواده ها،	دانش	آموزان	و	معلمان	بســته	های	مدیریتی	مســتقل	و	متناسبی	را	

طراحی	و	اجرا	کند	که	بخشی	از	آنها،	در	محتوای	پیش	رو،	آماده	شده	است.
در	هر	کدام	از	این	بسته	ها	مدیر	باید	براساس	برنامه	و	اهداف	آموزشی	و	تربیتی،	
درباره	چگونگی	استفاده	از	روش	های	یاددهی	ـ	یادگیری،	تصویر	واضح	و	صریحی	
ارائه	و	بر	اجرای	کامل	آن	نظارت	کند.	در	شرایط	کنونی	مدیران	تحول گرا	می توانند	
برای	عبور	از	ارزش یابی	کمی	به	ارزش یابی	کیفی	مشــوق	و	پشــتیبان	توانمندی	
باشــند.	برخی	موارد	می	تواند	به	برنامه	ریزی	بهتر	مدیر	برای	اداره	مدرســه،	یاری	

رساند:

1
حضور	و	غیاب	دانش	آموزان،	توجه	
روانی،	 و	 رفتــاری	 آســیب	های	 به	
نظارت	 یادگیری،	 فعالیت	های	 رصد	
بر	پیشــرفت	تحصیلی	و	پیگیری	و	
نظارت	بر	راهبردهای	آموزشــی	آنها	
در	مدرســه،	از	مسائل	قابل	توجه	و	

پیگیری	از	سوی	مدیران	است.

3
بخشــی	از	خانه	به	کالس	درس	تبدیل	می شود	و	
برخی	از	مسئولیت	های	تربیتی	مدرسه	به	خانواده	
ســپرده	می شود.	بنابراین،	ســزاوار	است	که	مدیر	
مدرسه	در	چگونگی	سازماندهی	آموزش	در	خانه	به	

خانواده	ها	کمک	کند.

2
شرایط	کرونایی	می	تواند	زمینه	برداشتن	دیوارهای	
مرئی	و	نامرئی	میان	خانواده	و	مدرســه	باشــد.	از	
ایــن	رو	برقراری	ارتباط	بــا	خانواده ها،	توجه	ویژه	
به	آموزش	خانواده	ها	و	جلب	مشــارکت	حداکثری	
آنها،	تشــکیل	انجمــن	اولیا	و	مربیــان	و	برگزاری	
مســتمر	و	منظم	جلسات	این	انجمن	برای	هم	افق	
کردن	انتظارات	والدین،	دانش	آموزان	و	معلمان	از	
فرایندهــای	یاددهی	ـ	یادگیری	در	آموزش	مجازی	

حائز	اهمیت	فراوان	است.
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4
مدیر	دلسوز،	نسبت	به	بهبود	پیشرفت	
انگیزه	 فاقد	 دانش	آمــوزان	 تحصیلی	
حساس	اســت	و	با	همکاری	خانواده	
آنــان	در	این	زمینه	اقــدام	الزم	را	به	
عمــل	مــی	آورد.	هدایــت	و	راهبری	
فعالیت	هــای	فرهنگــی	و	اجتماعی؛	
برگزاری	مناسبت	های	اسالمی،	برگزاری	
مســابقات	علمــی	و	فرهنگــی	میان	
دانش	آموزان،	تشکیل	شورای	مدرسه،	
برگزاری	منظم	جلسات	دبیران،	ایجاد	
تشکل	های	دانش	آموزی	چون	انجمن	
اسالمی،	بســیج،	هالل	احمر	و ...	در	
این	شــرایط	نیز	امکان پذیر	اســت.	
این	فعالیت	ها	باعــث	تقویت	ارتباط	
دانش	آموزان	و	مدرســه	می شــود	و	
شــادابی	و	بالندگی	مدرسه	را	در	پی	

دارد.

7
اگر	وظایف	مدیر	مدرســه	را	به	چهار	دســته	
وظایف	آموزشی،	تربیتی،	اداری	و	مالی	تقسیم	
کنیم،	در	شــرایط	جدید	مدیر	مدرسه	باید	از	
فشار	و	ســهم	وظایف	اداری	و	مالی	بکاهد	و	
در	مقام	یک	مدیر	تربیتی	و	آموزشی	عمل	کند	
و	حتی االمکان	از	یک	مدیر	سخت افزاری	به	
یک	مدیر	نرم افزاری	تغییر	موقعیت	دهد	و	بر	
مســئولیت	ها	و	وظایف	چندبعدی	آموزشی،	
ارشــادی،	فرهنگی	و	اجتماعی	خود،	بیشتر	

واقف	گردد.

5
مدیر	مدرســه	در	شرایط	حضوری	در	
ارتباط	با	تربیت	بدنی،	سالمت	روانی،	
بهداشت	محیط	و	بهداشت	فردی	و	
گروهــی	دانش	آمــوزان	وظایفی	به	
عهده	دارد.	این	وظایف	در	شــرایط	
کرونایی	از	اهمیت	بیشتری	برخوردار	
اســت	و	باید	با	تعامل	بــا	معلمان،	
این	 به	 خانواده	ها	 و	 دانش	آمــوزان	
وظایف	عمل	کند.	مشاورت	با	دبیران	
تربیت	بدنی	و	سالمت	و	بهداشت	و	
پیشنهادها	و	راهکارها	و	نظارت	آنان	

ضروری	و	راهگشاست.

6
بــرای	ســاماندهی	آزمایشــگاه	ها،	کارگاه	هــا	و	
کتابخانه	ها	و ...	در	فضای	مجازی	نیز	ظرفیت هایی	
وجود	دارد.	مدیر	مدرســه	می تواند	برای	عمل	به	
این	وظایف	با	دیگران	مشورت	کند	و	حتی المقدور	
از	این	ظرفیت	اســتفاده	کند.	این	شرایط	فرصت	
مجــددی	برای	توجــه،	پیگیری	و	عمــل	به	ارزش	
عدالت	آموزشــی	در	همه	ارکان	آموزش	و	پرورش،	

به	ویژه	مدیران	مدارس	دولتی	است.
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8
مدیریت	آموزش	و	یادگیــری	الکترونیکی	به	عنوان	ابزاری	برای	اعمال	مدیریت	بر	
	به	دو	بخش	اصلی	تقسیم	 دوره	آموزش	و	محتوای	آن	در	ســطح	مدرســه	عمدتًاً

می شود:

	برنامه ریزی	آموزشــی	در	سطح	مدرسه	)مدیریت	بر	دوره	و	برنامه	آموزشی	
و	یادگیری	الکترونیکی(:	شامل	تعریف	درس،	زمان بندی	کالس،	انتخاب	واحد،	
گزارش گیری،	ســطح بندی	و	رتبه بندی	یادگیرنــدگان،	ثبت	اطالعات	کاربران	یا	
دانش	آموزان	و	ارائه	مباحث	درس	بر	اســاس	سلســله	مراتب	و	توالی	تعریف	

شده	در	برنامه.

در	ســطح	 برنامه ریزی	درســی	 	
مدرسه	)مدیریت	مطالب	و	محتوای	
آمــوزش	و	یادگیــری	الکترونیکی(: 
انواع	 به	 مربــوط	 مدیریت	محتوای	
کالس	 جنبی	 فعالیت	هــای	 خدمات	
مجازی،	جســت وجوی	هوشــمند،	
ایجاد	امــکان	بــرای	گفت وگوهای	
گروهی	و	انباشــت	تجــارب	اعضای	
کالس	درس	مجازی	و	طراحی	و	ارائه	
انواع	آزمون	و	فعالیت	های	مربوط	به	

ارزش یابی	و	دریافت	بازخورد.

9
کنشگری	صحیح	مدیران	و	مسئوالن	مدرسه	در	بستر	آموزش	مجازی

مدرســه	به	عنوان	رکن	برگزار	کننده	آموزش	مجازی	وظایف	متعددی	بر	عهده	دارد	
و	الزم	است	برای	نیل	به	اهداف	تربیتی	و	آموزشی	به	صورت	مداوم	به	بازسازی	و	
توانمندســازی	خود	بپردازد.	اهم	وظایف	مدارس	در	دوران	آموزش	غیرحضوری	را	

می	توان	چنین	برشمرد:

	برگزاری	کالس	های	آموزش	معلمــان	و	ارتقای	علمی	آنان،	به	ویژه	توانایی	
استفاده	مطلوب	از	رسانه	های	آموزشی	و	آموزش	الکترونیک،	ارزش	یابی	معلمان	
و	نظارت	بر	عملکرد	آنان	در	شرایط	جدید	و	حمایت	و	پشتیبانی	مؤثر	از	آنها

	اطــالع	قطعی	مدیر	از	امکانات	و	وســایل	الکترونیکــی	دانش	آموزان	برای	
دسترسی	به	آموزش	های	مجازی	و	در	صورت	عدم	دسترسی	برخی	دانش	آموزان،	

چاره اندیشی	برای	رفع	مشکل	یا	روش	های	جایگزین

	اطالع	رسانی	مناسب	و	به	موقع	برنامه	ها	و	تغییرات	و	مشکالت	احتمًالی	در	
آن	و	پشیبانی	و	حمایت	به	جهت	آماده	سازی	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری	مناسب	

از	دبیران.	

	نظــارت	بر	حضــور	و	فعالیت	دانش	آمــوزان	و	نظــارت	و	ارزیابی	دبیر	در	
آموزش	های	غیرحضوری
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توجه	به	نکات	زیر،	می	تواند	در	اعمال	مدیریت	آموزشی	و	کارآمدی	و	
اثربخشی	آن	در	آموزش	مجازی،	مؤثر	باشد:

 مدیــر	مدرســه	در	آغاز	ســال	تحصیلی	از	طریق	پیام	رســان	شــاد	یک	پیام	
خوشامدگویی	برای	تمامی دانش	آموزان	ارسال	کند	و	آغاز	سال	تحصیلی	را	به	آنها	
تبریک	بگوید	و	از	اینکه	آن	مدرسه	را	برای	تحصیل	انتخاب	کرده اند،	از	آنها	تشکر	
کند	و	برای	آنها	آرزوی	ســالمتی	و	موفقیت	کند	و	ضمن	اطمینان	بخشــی	به	آنها	
بــه	صراحت	انتظارات	خود	را	از	آنها	بیان	کند	و	چگونگی	ارتباط	با	خود	و	مربیان	

مدرسه	را	تشریح	کند.

 برخی	از	محتواهای	ارائه	در	این	بســته	در	بخش	ارتقا	ســواد	رســانه	ای	را	به	
شــکل	یکجا	یا	در	ترتیبی	زمانی،	در	اختیار	دانش	آموزان	و	والدین	آنها	قرار	دهد	و	
با	دعوت	از	مختصصین	سواد	رسانه،	جلسات	پرسش	و	پاسخ	مجازی	بین	والدین	

و	متخصصین	تشکیل	دهد.

 از	طریق	پست	الکترونیکی	یا	بحث	های	چندجانبه،	با	دانش	آموزان	و	معلمان	در	
ارتباط	باشد.	مدیران	می	توانند	خالصه ای	از	پیشرفت	کار	مدرسه	را	به	خانواده ها،	
دانش	آموزان	و	معلمان	گزارش کنند	و	درباره	برنامه	های	آینده	مدرسه	اطالع رسانی	

کرده	و	تذکرات	الزم	را	گوشزد	 کنند.

 با	طراحی	مناسب	آموزش	های	مجازی،	مشارکت	فّعال	خانواده ها،	دانش	آموزان	
و	معلمان،	تشــویق	آنها	به	تأمل	و	خودراهبری،	مســائل	و	مشکالت	ناشی	از	جدا	
افتادگــی	را	کاهش	دهد	و	آنها	را	به	فعالیت	هــای	جالب	و	مفید	فردی	و	جمعی	

تشویق	کند.

همچنیــن	با	توجه	به	فرایند	پیچیده	آموزش	و	تربیت	خصوصًا	در	دوران	جدید	و	
اهمیت	توجه	به	هر	ســه	محور	دانش	آموز،	والدین	و	معلمان،	شایسته	است	که	
مدیر	و	متولیان	مدرسه	نسبت	به	توانمندسازی	نیروهای	خود	برای	انطباق	و	بهبود	
عملکرد	در	شرایط	آموزش	غیرحضوری،	دست	به	برنامه	ریزی	و	اجرای	برنامه	های	

کارآمد	بزند.
ـ	رسانه	ای	است	که	باید	از	اهم	 یکی	از	این	حوزه	ها	ســواد	و	مهارت	های	اطالعاتی	
موضوعات	مورد	توجه	مدرســه	واقع	شــده	و	تمهیداتی	را	بــرای	افزایش	آگاهی	
نســبت	به	آنها	بیندیشد.	مدیر	و	مسئوالن	مدرســه	باید	با	هماهنگی	با	معلمان	
و	به	تناســب	مخاطبان	خود،	محتواهای	پیشــنهادی	در	جای	جای	این	برنامه	در	
ارتباط	با	ســواد	رسانه	و	دیجیتال	را،	در	اختیار	والدین	و	دانش	آموزان	قرار	داده	تا	
تأثیر	آموزش	در	فضای	مجازی،	تا	حد	ممکن	افزایش	یافته	و	از	آســیب	های	آن،	

کاسته	شود.
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وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
دفتر تأليف كتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری


