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 سخني با هنرآموزان گرامي 
 
پرورش  به مربوط پرورش و آموزش بنيادين تحول سند عملياتي هدف اولين موضوع 

از  اسالمي معيار نظام چارچوب در اقتصادي مفاهيم درك با كه است يافتگاني تربيت
 مالي، انضباط و قناعت كارآفريني، جهادي، و انقالبي روحيه و تالش و كار طريق

 روابط در انصاف و عدالت وجدان، رعايت با و تبذير و اسراف از دوري و مصرف بهينه
 مشاركت جهاني و ملي خانوادگي، مقياس در اقتصاديهاي در فعاليت ديگران با

 و تربيت حوزه«ايران  اسالمي جمهوري درسي ملي برنامه نمايند. همچنين سندمي
 .است پرداختهها آموزش اين محتواي سازماندهي و قلمرو به» فناوري و كار يادگيري

ملي،  هويت تقويت محوري، دين اصول بر عالوه ايحرفه و فني درسيهاي برنامه در
 خانواده،اي پايه نقش اعتبار معلم، مرجعيت نقش اعتبار يادگيرنده، نقش اعتبار

 و مشاركت جلب العمر،مادام يادگيري تعادل، فردي،هاي تفاوت به جامعيت، توجه
 به پذيريانعطاف وها آموزش بخشيتنوع اصول فراگيري، و تعامل، يكپارچگي

 توليد و فقر كاهش و پايدار توسعة اي،حرفه اخالق كار، بازار اساس نياز بر آموزش
 .است شده توجه ايحرفه هويت تدريجيگيري شكل ثروت،

در  تغيير و كشور داخل كار بازار نياز و فناوري تغييرات باالدستي، اسناد مطالبات
 كه مناسب الگوي تا شد موجب المللي،بينهاي توصيه همچنين و استانداردها

 آن اساس بر درسيهاي برنامه و طراحي باشد شده مطرح پاسخگوي شرايط
 تحليل از رويكرد تغيير و شايستگي سطوح تعيين. تدوين شوند و ريزيبرنامه
 نظام به توجه و شاغل و شغل هايبه ويژگي توجه و حرفه تحليل به شغل

 تدوين در غير فني و هاي مشتركشايستگي تلفيق ملي، ايحرفه صالحيت
 الگو اين اساس بر. درسي استهاي برنامه و مذكور الگويهاي ويژگي ازها برنامه
 بخش دو مهارتي در واي حرفه و فنيهاي آموزش درسيريزي برنامه فرايند
 و بخش مرحله ده شامل كار دنياي بخش. شد طراحي آموزش دنياي و كار دنياي
مراحل  با مرحله هر تعامل و ارتباط نوع. است مرحله پانزده شامل آموزش دنياي
 هر تدوين و طراحي كه توضيح اين با است، عرضي و طولي صورت به فرايند ديگر

 يا مرحله آن اعتباربخشي نتايج به مربوط اصالحي موارد اعمال از مرحله متأثر
 .باشدديگر مي مراحل
جهت  آموزشي بستة اجزاي تدوين بر ملي درسي برنامة و بنيادين تحول سند توصيه
 داشت تا آن بر را مؤلفان و كارشناسان يادگيري، ياددهيهاي فعاليت تعميق و تسهيل

برنامة  بر تأكيد با يادگيري اجزاي ازاي شبكه در را نظر مورد آموزشي محتواهاي
شاخص  اجزاي از هنرآموز راهنماي كتاب. نمايند تدوين وريزي برنامه رشته، درسي
  تهيه درسيهاي برنامه تبيين و توجيه آن اصلي هدف و است آموزشي بستة

 



  

 براي هاييتوصيه واي  حرفه و فني آموزش در تحوليهاي چرخش به با توجه شده
 .است شده تدوين بخش دو در هنرآموز راهنماي كتاب .باشدمي آن اجراي مطلوب

 درسي برنامه كالن رويكردهاي وها گيريجهت تبيين به مربوط نخست بخش
 سازماندهي و انتخاب چگونگي درسي، برنامه منطق تبيين كليات كه است

 مواد جدول دوره، در آن توسعه چكونگي و اساسي هايمهارت و مفاهيم محتوا،
 .شودمي شامل را آموزشي منابع و

 واحد منطق تبيين و است يادگيري واحدهاي طراحي به مربوط دوم بخش
 اساسي،هاي پرسش طرح كليدي،هاي ايده يادگيري، پيامدهاي يادگيري،

 از استفاده با عملكردي و يادگيري تكاليف تعيين و محتوا سازماندهي
 .شودمي شامل را ارزشيابيهاي روش تعيين آخر در و مختلف راهبردهاي

 اهميت به توجه با هنرآموز راهنماي كتاب مختلفهاي قسمت در همچنين
 بهداشت، و ايمني منابع، مديريت آموزش به فني غيرهاي شايستگي آموزش

 .تاس شده تأكيد پذيريمسئوليت و العمرممادا يادگيري
 ويژه توجه و مساعدت نيازمند درسي،هاي برنامه مطلوب اجراي مسلماً

 تخصصي واي حرفههاي شايستگي وها صالحيت از منديبهره و عزيز هنرآموزان
 .باشد مي ايشان مناسب

 
 كاردانش واي حرفه و فني درسيهاي كتاب تأليف دفتر



  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدماتي فصل

 
 آشنايي با مباني تدريس

 
 



 
 

 اصطالحات و تعاريف
 

 ملّي درسي برنامه رويكرد
 تربيتي فلسفه اساس بر اي مدرسه هاي آموزش گيري جهت اصطالح، اين از منظور 

. است ملّي درسي برنامه از نهادها و مردم رهبران، انتظارات و جامعه بر حاكم نظام
 شكوفايي آن، عالي مقصد كه دارد نام توحيدي گراي فطرت رويكرد رويكرد، اين

 .است اهللا خليفه انسان تربيت و انسان در الهي هاي گرايش
 

 كار دنياي
 زندگي هاي جنبه همه در زندگي در شغل و حرفه پيگيري مزدي، كار شامل 

 كار دنياي. است متمايز شخصي زندگي و آموزش دنياي از كار دنياي. است اجتماعي
 .است اقتصادي هاي بنگاه و كار واقعي محيط كار، بازار شغلي، زندگي از اعم

 
 كار محيط

 تا خانه از فضاها از وسيع اي گستره و كنند مي كار آن در  افراد كه است موقعيتي
 . شود مي شامل را بزرگ كارخانه

 
 :اقتصادي بنگاه
 بندي طبقه ملي استاندارد بر مبتني اقتصادي هاي فعاليت آن در كه محلي

 . گيرد مي صورت اقتصادي هاي فعاليت
 

  اي حرفه صالحيت
 ها آن وسعت و نوع سطح، به توجه با كه است اي حرفه هاي شايستگي از اي مجموعه

 .شد خواهند تقسيم ديگر سطوح به
 

 )TVET( اي حرفه و فني تربيت و آموزش
 ارتقاء و نگهداشت آمادگي، سازي، زمينه براي كار دنياي قلمرو در تربيت و آموزش 

 به كه است جامع اي واژه اي وحرفه فني تربيت و آموزش. گويند را اي حرفه و شغلي
 وابسته، علوم و ها فناوري مطالعه دربرگيرندة تربيتي، و آموزشي فرآيند از هايي جنبه
 هاي بخش در را ها حرفه با مرتبط دانش و فهم عملي، هاي مهارت و ها نگرش كسب

 اطالق و ارجاع عمومي، آموزش بر عالوه اجتماعي، زندگي و اقتصادي گوناگون
 نايافته سازمان و رسمي غير رسمي، اي حرفه و فني آموزش از اعم واژه اين. شود مي

 توسعه هاي فرصت از وسيعي طيف شامل  ها آموزش اين همچنين است،
 ياد براي يادگيري. گردد مي هماهنگ محلي و ملي هاي بافت با  كه هاست مهارت
 و) فني غير( عرضي هاي مهارت محاسبه، هاي مهارت و سواد رشد و گرفتن
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 اي حرفه و فني تربيت و آموزش ناپذير جدايي هاي مؤلفه از نيز شهروندي هاي مهارت
 .است

 
 ) Job( شغل

 شغل. است »خاص مدتي براي يا و خدمت ارائه براي شدن استخدام« شغل واژه
 است مشخص وظايف و كارها از اي مجموعه شغل. كارفرماست فرد و زمان به محدود

 در حرفه يك در است ممكن شخص يك. شود مي تعريف خاص جايگاه يك در كه
 .باشد داشته متفاوت مشاغل گوناگون هاي زمان

 
 )Occupation( حرفه

 و دانش كارها، نظر از اي معقوالنه شباهت كه است كار دنياي مشاغل از اي مجموعه
. است زندگي طول در فرد اصلي مشغوليت حرفه. دارد نياز مورد هاي توانائي

 نشان را حرفه يك در كار دنياي انتظار مورد هاي حداقل اي، حرفه استاندارد
 حسابدار، مانند( است كار دنياي و بازار در وي نقش و فرد با مرتبط حرفه. دهد مي

 مختلف هاي بخش در ها حرفه اكثر). ساختمان مهندس پرستار، جوشكار، دار، خانه
 خاصي بخش به مربوط) معدن مهندس( ها حرفه از برخي كه حالي در دارد وجود
 كارها، نظر از اي معقوالنه شباهت كه است مشاغل از اي مجموعه حرفه يك.است

 . دارد نياز مورد هاي توانائي و دانش
 

 ) Duty( وظيفه
 شغلي جايگاه يك در كه را مشخصي اصلي نقش و مسئوليت از است عبارت وظيفه

 تعميركار يك اصلي وظايف از مثال براي. گيرند مي نظر در شخص براي حرفه يا
 اشاره...  و قدرت انتقال سيستم تعمير قدرت، مولد سيستم تعمير به توان مي خودرو

 كنترل هاي سيستم تعميرات و نگهداري رود مي انتظار مكاترونيك تكنسين از. كرد
 . دهد انجام وظيفه عنوان به را عددي

 
 ) Task( كاري تكليف

 مراحل شامل و انتهاست و ابتدا داراي كه است مشخصي فعاليت كاري، تكليف يك
 طور به. شود مي تقسيم كاري تكليف چندين به وظيفه هر معموالً. است منطقي

 سيستم تنظيم ،»قدرت مولد سيستم تعمير« وظيفه كاري تكاليف از يكي از مثال
 .است جرقه

 
 )Competency( شايستگي

 كاري، تكليف يك انجام براي نياز مورد نگرش و مهارت دانش، از شده اثبات مجموعة
 و فني هاي آموزش حوزه در ها شايستگي. گويند شايستگي را استاندارد براساس

 .شوند مي بندي تقسيم عمومي و فني غير فني، هاي شايستگي دستة سه به اي حرفه
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 كار انجام شايستگي سطح
 مي انجام اي حرفه صالحيت سطح چه در كاري تكليف يك كه اين از نظر صرف
. باشد انتظار مورد كار محيط در مشخصي كيفيت با است ممكن كار هر انجام شود،
 مورد شايستگي سطح را كار محيط در شخص يك از شده شناخته كيفي سطح
 بين در. است ارزشيابي اساسي معيار كار، انجام شايستگي سطح. گويند نياز و انتظار

 چهار نظام اما دارد، وجود گوناگوني شايستگي بندي سطح نظام مختلف، كشورهاي
 . رسد مي نظر به ها آن ترين معمول سطحي

 
 )NQF(ملي صالحيت چارچوب
 را مختلف انواع و سطوح در هاي گواهينامه و مدارك ها، صالحيت كه است چارچوبي

 توافق هاي شاخص و معيارها از اي مجموعه براساس همگون و منسجم صورتي به
 ارزش دانش، كنار در تجربه و مهارت به چارچوب اين در. دهد مي ارتباط هم به شده
 .دارد كمتري ارزش يادگيري مكان و زمان. شود مي داده اي ويژه

 
 )Level of Qualification( صالحيت سطح
 اي حرفه هاي صالحيت چارچوب در شغلي يا حرفه سطح از است عبارت صالحيت سطح
 گوناگوني بندي سطح هاي نظام. گردد تدوين و طراحي آن در بايد كاري تكاليف كه ملي
 شده گرفته نظر در پنج) اي حرفه( مهندسي صالحيت سطح دارد، وجود كشورها بين در

 اي حرفه صالحيت. است چهار سطح داراي اي حرفه يا فني تكنسين آن طبع به كه است
 .است شده بندي تقسيم سطح 8 به EQF اروپا در
 

 اي حرفه و فني  تربيت و آموزش درسي برنامه
 دنياي استانداردهاي از اي مجموعه اي حرفه و فني تربيت و آموزش درسي برنامه

 فضا، زمان، تجهيزات، يادگيري،-ياددهي راهبردهاي ها، روش محتوا، اهداف، كار،
 آموز دانش كه است ارزشيابي استاندارد آموزشي، مواد ها، شايستگي استاندارد

 و فني هاي آموزش حوزه در اهداف آن به رسيدن براي را متربي يا كارآموز ،)هنرجو(
 و فني هاي آموزش حوزة در درسي برنامه شمول دامنة. نمايد مي هدايت اي حرفه
 . گيرد مي بر در را آموزش دنياي و كار دنياي اي، حرفه

 متصور استاندارد، نوع سه كشورها اي حرفه و فني هاي آموزش هاي نظام در معموالً
 :شوند  مي
 صنعت، متوليان توسط كه مهارت، يا شايستگي اي؛ حرفه شايستگي استاندارد. 1

 و كارها وظايف، استاندارد، اين در. شود مي تهيه...  و صنوف ها، اتحاديه و كار بازار
 .گيرند مي قرار توجه مورد حرفه يا شغل هر هاي صالحيت

 مؤثر عوامل ديگر و اي حرفه شايستگي استاندارد براساس ارزشيابي؛ استاندارد. 2
 اعطاي به منجر و شود مي تهيه گوناگون هاي حوزه از مشتركي هاي گروه توسط

 . گردد مي اي حرفه صالحيت مدرك يا گواهينامه
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 و حرفه شايستگي هاي استاندارد براساس ؛)درسي برنامه( آموزشي استاندارد. 3
 اين در. گردد مي تهيه اي حرفه و فني هاي آموزش دهندگان ارائه توسط ارزشيابي
 آموزشي تجهيزات يادگيري، -ياددهي راهبردهاي محتوا، دروس، اهداف و استاندارد

 .دارد قرار اولويت در...  و
 

 شايستگي بر مبتني آموزش
. دارد اي حرفه هاي شايستگي بر تمركز كه است اي حرفه و فني آموزش در رويكردي
 نيازسنجي، فرآيند و گيرد مي نظر در آموزشي پيامدهاي عنوان به را ها شايستگي

 ها شايستگي. شود مي انجام ها آن براساس ارزشيابي و درسي برنامه تدوين و طراحي
 و فني غير ،)ها حرفه از اي مجموعه يا حرفه يك در( فني هاي شايستگي به توانند مي

 عنوان به ها شايستگي همة از حداقلي به فراگيران رسيدن. شوند بندي دسته عمومي
 .گيرد مي قرار توجه مورد رويكرد اين در اي حرفه و فني هاي آموزش هدف

 
  حرفه شايستگي استاندارد
 براي هايي شاخص و ابزارها كارها، ها، فعاليت كنندة تعيين حرفه شايستگي استاندارد
 . است حرفه يك در عملكرد

 
 اي حرفه هويت

 است، حرفه مورد در فرد صفات و اعمال ها، گرايش باورها، از اي مجموعه برآيند 
 اي حرفه هويت اي، حرفه زندگي طول در مجموعه اين تغييرات دليل به بنابراين
 .دارد را تعالي مسير در تكوين قابليت

 
 )اي حرفه-تحصيلي اي رشته چند( اي حرفه-تحصيلي گروه
 براي را فراگير تا گيرند مي قرار هم كنار در كه اي حرفه - تحصيلي رشته چند

 مسير در حركت و استعداد براساس موقعيت در تصحيح عالئق، بر مبتني انتخاب
 صورت به اي حرفه-تحصيلي هدايت و راهنمايي استانداردهاي به توجه با زندگي
 امكانات و شرايط به توجه با است ممكن ها اي رشته چند. رساند مي ياري منطقي
 هاي گروه بر مبتني بزرگ هاي شايستگي خانواده، هم غير خانواده، هم اي منطقه
 -تحصيلي بندي گروه. باشد كار كسب براي طولي هاي شايستگي و حرفه فرعي
 .شد خواهد زندگي طول در آن تكوين و اي حرفه هويت دهي شكل باعث اي حرفه

 
 اي حرفه-تحصيلي رشته

 براساس تربيت و آموزش كه است عمومي و اي حرفه هاي صالحيت از اي مجموعه
 .گردد مي ارزشيابي و اجرا آن
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 توانمندسازي اهداف
 و عملكرد استاندارد ها، شايستگي براساس كه است اهدافي سازي توانمند اهداف

 تدوين آموزان دانش توسط ها شايستگي كسب براي يادگيري - ياددهي اقتضائات
 عنصر پنج شامل فطرت شكوفايي رويكرد به توجه با ساز توانمند اهداف. گردد مي

 و خلق خدا، خود، با متربي ارتباط عرصة چهار و  اخالق و عمل علم، ايمان، تعقل،
 .شوندمي تدوين و تبيين تعريف، خدا با ارتباط محوريت با كه است خلقت
 تعالي و تكوين فرايند مهارتي و اي حرفه و فني تربيت و آموزش كهاين به باتوجه
 خود، خدا، با آنان ارتباط نوع برايند متربيان هويت و است متربيان اي حرفه هويت
 خواهد تبيين قابل هاعرصه اين به توجه با تربيت اهداف بنابراين است، خلقت و خلق
 را تربيتي هايساحت كليه منطقي و يكپارچه جامع، ايگونه به هاعرصه اين بود،
 .گيردمي دربر

 
 نگر كل و پارچهيك يادگيري
 به ملي درسي برنامه در مختلف ابعاد از موضوع يك يادگيري جانبه، همه يادگيري

 .شود مي گفته چهارگانه هاي عرصه و تربيتي و درسي اهداف عناصر ارتباط
 يادگيري

 طريق از است ممكن يادگيري يادگيرنده، رفتار در پايدار نسبتاً تغييرات ايجاد فرايند
 و اعداد اشكال، طريق از( نمادين صورت به ،...) و تمرين كار، طريق از( عيني تجربه
) روحاني يا ذهني( شهودي شيوة به يا) كلي توضيحات( نظري شيوة به ،)نمادها
 .گيرد صورت

 
 يافته ساخت يادگيري هاي فعاليت
 راهبردهاي انتخاب بر حاكم اصول اساس بر يافته ساخت يادگيري هاي فعاليت
 تدوين در. گردد مي طراحي اي حرفه و فني شاخه در يادگيري - ياددهي
 درسي برنامه براساس اي حرفه و فني شاخه مختلف دروس در يادگيري هاي فعاليت

 انتخاب. بود خواهد حاكم فناورانه ديدگاه فناوري، و كار يادگيري حوزه و ايران ملي
 هاي رسانه و مواد كمك به آموزش فرايند در يادگيري -ياددهي هاي فعاليت

 انگيزه تقويت قبيل از اصولي اساس بر ها شايستگي تحقق منظور به يادگيري
 نمودن فعال كار، دنياي واقعي هاي موقعيت در ها پديده تفسير و درك آموزان، دانش
 .است استوار آموزان دانش

 
  محتوا

 يافته ساخت يادگيري هاي فعاليت و ساز توانمند اهداف بر مبتني آموزشي محتواي
 و ديني هاي آموزه با سازوار و تربيتي و فرهنگي هاي ارزش بر مبتني محتوا. است

 كه است يادگيري تجربيات و ها فرصت از هماهنگ و منسجم اي مجموعه قرآني،
 بصورت را ها عرصه و عناصر يافتن فعليت و عقلي رشد الهي، فطرت شكوفايي زمينه
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 و اساسي هاي مهارت و مفاهيم دربرگيرنده محتوا همچنين آورد، مي فراهم پيوسته
 بر و است آموزان دانش  از انتظار مورد هاي شايستگي بر مبتني كليدي هاي ايده

 آينده، و حال نيازهاي با محتوا تناسب. است بشري معتبر و علمي هاي يافته از گرفته
 زمان و اسالمي جامعه انتظارات آموزان، دانش روانشناختي هاي ويژگي عاليق،
 .است محتوا الزامات از آموزش

 
 يادگيري  و تربيت بسته

 هاي رسانه و مواد منابع، از همآهنگ اي مجموعه به يادگيري، و تربيت بسته 
 نشان با هماهنگ اجزايي صورت به يا واقعي بستة يك در كه شود مي اطالق آموزشي

 استفاده مورد تحصيلي پايه چند يا يك براي و شده تهيه توليدكننده مؤسسه برند و
 با آموزشي بسته ، ICT و نوين هاي فنآوري گسترش با حاضر حال در. گيرد مي قرار
 و طراحي. شود مي تكميل اينترنتي هاي سايت و فشرده لوح آموزشي، افزارهاي نرم

 .پذيرد مي انجام يادگيري و تربيت بسته ماكت اساس بر يادگيري بسته تهية
 يا آموزشي هاي رسانه و منابع از اي گستره شامل تواند مي يادگيري  و تربيت بسته

 حتي و آموزشي فيلم فشرده، لوح كار، هاي برگه كتابچه، و كتاب تعدادي حاوي
 از استفاده افزاري، سخت بسته كنار در. باشد ابزارها و آموزشي كمك وسايل برخي

 .كند كمك آموزشي بستة يك تكميل به تواند مي نيز اينترنت و افزاري نرم امكانات
 منابع و اصلي منابع شامل كلي گروه دو به را يادگيري و تربيت بسته توان مي

 كتاب درسي، كتاب معلم، راهنماي كتاب شامل اصلي منابع. نمود تقسيم تكميلي
 كتاب.1 شامل يادگيري و تربيت بسته لذا شوند، مي ارزشيابي كتاب و آموز دانش كار

 آموز؛ دانش افزار نرم.5 كار؛ كتاب.4 هنرجو؛ همراه كتاب.3 معلم؛ راهنماي.2 درسي؛
 .است...  و پوستر.9 معلم؛ فيلم.8 سازها؛ شبيه.7 هنرجو؛ فيلم.6

 خوب تدريس هاي ويژگي
 

 خوب تدريس يك براي مهم پيشنياز10
 .است مبتني اشتياق به هرچيزي از بيش خوب، تدريس
 كرده تلقي خود كار اصلي مادة را فراگيران معلم، كه است آن مستلزم خوب تدريس

 و منابع بر تسلط با تا شود مي سبب رويه اين. ببيند دانش مشتريان را آنان و
 ياد به حال عين در و سازد مهيا را ها روش و اطالعات بهترين مرتبط، موضوعات

 تدريس.است نشده محدود علمي منابع و مجالت ها، كتاب در دانش كه باشد داشته
 عاج برج از بايد معلم كه معناست بدان اين. است عمل و تئوري بين پلي خوب،

 ايجاد و دادن مشورت كردن، صحبت با را فراگيران و آمده پايين)محض هاي تئوري(
 .كند متصل بيروني حقايق به واقعي هاي فرصت

 معلم كه اين ضمن. است بودن پاسخگو و كردن سؤال شنيدن، شامل خوب تدريس
 و خلق به توجه با لذا دارد، تفاوت ديگري با كالسي هر و فراگير هر كه بداند بايد
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 استفاده مورد متفاوت ارتباطي هاي مهارت و مختلف هاي پاسخ بايد فراگيران خوي
 برتربودن سوي به فراگيران كردن هدايت سبب رويه اين از گيري بهره. گيرد قرار

 را اوقات همة در تخصصي رفتار و ديگران به احترام انسانيت، وسيله بدين آنان شده،
 .آموزند مي

 روية و نبوده ثابت جلسه دستور هميشه كه است آن مستلزم خوب تدريس
 به نسبت و بوده تجربي و سيال منعطف، بايد تدريس بلكه نباشد، مطرح يكنواختي

 .باشد داشته سازگاري و واكنش اطمينان با شرايط، تغيير
 زماني در كالسي جدول يا درس شرح از ساده دورشدن مستلزم گاه موضوع اين

 تدريس ها، اين بر عالوه. گيرد قرار ديگري جاي در بيشتر و بهتر يادگيري كه است
 نوسان در مهربان معشوق يك و مقتدر ديكتاتور يك بين خالق تعادل شامل خوب
 .كند عمل چگونه كجا، و وقت چه داند مي معلم يعني است،

 و صحنه يك به دوختن چشم و نشستن سينه به دست معني به خوب تدريس
 كالس در خوب معلمان بلكه نيست، معلم يكنواخت صداي به فراگيران دادن گوش
 گروه را كالس و اركستر رهبر را خود آنان. كنند مي كار فراگيران همة با درس

 ايجاد معلم كار و نوازد مي را متفاوتي ساز فراگير، هر كه نمايند مي تلقي موسيقي
 .است زندگي در ها آن هاي فعاليت كارگيري به زمينة كردن فراهم و مهارت

 عبارت به دارد، زيادي اهميت موضوع اين و هست هم شوخي شامل خوب تدريس
 و شوخي طنز، به است الزم بلكه دهد، جلوه جدي خيلي را خودش نبايد معلم ديگر

 و شود ذوب ارتباطي هاي يخ تا ببرد پيش به و كرده آغاز را كالس طبعي خوش
 مانند كه دهد نشان بايد معلم. شوند مشغول يادگيري به راحت جوي در فراگيران
 .دارد را خود خاص هاي كاستي و امتيازات و است انسان فراگيران
 و ذهن به بخشيدن توسعه و دادن پرورش كردن، مراقبت شامل خوب تدريس

 فراگيران همة به كافي وقت اختصاص نيازمند كار، اين و است فراگيران استعدادهاي
 و دروس مجدد طراحي طراحي، بندي، درجه به معلم همواره بايد لذا دارد،
 .بپردازد آموزش بيشتر هرچه ارتقاء و مواد سازي آماده

 كاركنان آموزشي، منابع همچنين و علمي و قوي رهبر وسيلة به بايد خوب تدريس
 توان مي كاري چه رويه، اين در. گيرد قرار حمايت مورد مادي هاي سرمايه نيز و قوي
 .گويد مي چه و داند مي چه فرد اينكه از است تر مهم بسيار داد؟ انجام

 ها كالسي هم نقش بايد روش اين در. است تيمي كار تشويق نيازمند خوب تدريس
 .يابد ارتقاء و شده شناخته رسميت به تدريس شريك عنوان به
 هاي پاداش و كردن تجربه لذت شادي، با توام بايد خوب تدريس كه اين باآلخره و

 .باشد حقيقي
 

 موفق تدريس درباره پژوهش نتايج
 از تا داد آموزش معلمان به توان مي كه دهند مي نشان مطالعات كلي طور به

 اغلب آموزشي، هاي برنامه آموزان، دانش و كنند استفاده مشخصي آموزشي هاي رويه
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 توسط مرورشده مطالعات. دارند كنترل هاي گروه از بهتري عملكرد جهات بسياري از
 جانب از چند رفتارهايي با مؤثر تدريس كه دهد مي نشان استونس و رزنشتاين

 آن از استفاده به را ها آن و داد آموزش ها آن به توان مي كه شود مي مشخص معلمان
 .كرد تشويق رفتارها

 كامالً ساختار داراي دروس با رابطه در معلمان ترين موفق  مشخص، طور به 
 :كه هستند هايي آن مشخص

 .كنند مي آغاز نياز پيش مطالب از مختصري مرور با را هايشان درس
 .كنند مي تدريس به شروع درس، كلي هدفهاي بيان با

 در دهند مي فرصت آموزان دانش به و كنند مي بيان كوچك هاي گام در را مطالب
 .كنند تمرين ها گام بين

 .دهند مي دقيق و روشن توضيحات و ها دستورالعمل
 .كنند تمرين فعاالنه را ها درس دهند مي امكان آموزان دانش همة به

 سؤاالت پسخوراند آوردن دست به و آموزان دانش توسط درس درك از اطمينان براي
 .پرسند مي بسيار
 .كنند مي راهنمايي را آموزان دانش فوراً اوليه تمرين هنگام

 اشتباه آموزان دانش هرگاه و دهند مي ارائه پسخوراند آموزان دانش هاي پاسخ از پس
 .نمايند مي تصحيح را اشتباه كنند،
 لزوم صورت در و دهند مي ارائه مشخص و روشن هاي دستورالعمل كالسي كار براي

 .نمايند مي نظارت آموزان دانش عملكرد بر
 

 تدريس روش
 تؤخر و تقدم براساس منطقي و قاعده با  منظم، راه از است عبارت تدريس روش
 و آموزشي مواد ساماندهي به آموزشگر تدريس، روش طريق از. درس ارائه براي

 ها روش. پردازد مي آموزشي اهداف به رسيدن براي تدريس فنون و تدريس ابزارهاي
 .شوند مي ناشي فنون مجموع از

 پرسيدن: از عبارتند دارد اشاره معلم آموزشي فعاليت ترين جزئي به كه تدريس فنون
 .ارزشيابي و بيان روشني دادن، نمايش مطالب، ارائه دادن، توضيح طراحي، سؤال،

 تدريس سبك
 فردي هاي تفاوت و آموزش هدف به توجه با و دارد انفرادي جنبة تدريس، سبك

 تربيت مستقل درسي هاي فعاليت در و مند عالقه يادگيري به را آنان فراگيران
 .كنند مي

 استفاده متنوعي تدريس هاي سبك از توانند مي متفاوت هاي موقعيت در معلمان
 :مثالً كنند
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 شرايط اين در. شود مي اداره سخنراني شيوة به اصوالً: محور معلم تدريس سبك
 شده چيده رديف به كه ميزهايي پشت فراگيران و ايستد مي كالس جلو در معلم
 .كنند مي برداري يادداشت و دهند مي گوش او هاي صحبت به است

 بزرگ، و كوچك اي مباحثه گروهي وسيلة به اغلب: محور فراگير تدريس سبك
 شرايط اين در. شود مي اداره فراگيران گوي و گفت و ارائه يا مطالعاتي هاي جمع

 آن براي شده ريزي برنامه فعاليت به توجه با كالس وسايل حتي و فراگيران و معلمان
 فراگير روش از كه معلماني و استادان. كند مي پيدا سازمان خاص موضوعي و روز

 .هستند منعطف خود روش و تجربه با اغلب كنند مي استفاده محور
 اين در. است آموزشگاهي وضعيت يك هميشه تقريباً: محور پروژه تدريس سبك

 گاه كه دارند اختيار در را معيني تكاليف يا ويژه هاي پروژه اغلب فراگيران موقعيت،
 علوم، آزمايشگاه اي، رايانه هاي پروژه مثل كنند؛ تكميل را آن بايد سايرين وسيلة به

 .قبيل اين از و دندان بهداشت آزمايشگاه زبان، آزمايشگاه
 

 تدريس فناوري
 :شود مي بندي طبقه مؤلفه چهار در تدريس هاي فناوري
 فراگيران و ها تكنسين كاركنان، آموزشگران، شامل: انساني نيروي
 تدريس هاي روش از استفاده: ها روش
 .منابع محتوا، درسي، هاي كتاب آموزشي، مواد شامل: مواد

 . شنيداري و ديداري هاي رسانه شامل: ها رسانه
 :شود مي توصيف صورت دو به تدريس فناوري

 براي توان مي و اند آمده وجود به ارتباطي انقالب نتيجه در كه هايي رسانه. الف
 .برد كار به را ها آن تخته، و درسي كتاب معلم، كنار در آموزشي اهداف به رسيدن

 با توجه با تدريس مراحل كليه ارزشيابي و عرضه طراحي، براي: مند نظام روشي. ب
 به نيز و انساني ارتباطات و يادگيري درباره دقيق نتايج براساس مشخص اهداف

 .»موثرتر تدريس براي انساني غير و انساني منابع گيري كار
 

 تدريس اصول
 غالب در واقعي دنياي مسائل باحل را يادگيرنده كه يابد مي ارتقاء زماني يادگيري
 .كند درگير اند، شده تدوين مشكل به ساده از كه مسائل يا تكاليف از اي مجموعه
 قرار جديد دانش يادگيري مبناي قبلي، دانش كه يابد مي ارتقاء زماني يادگيري

 .گيرد
 .شود اثبات دليل با يادگيرنده براي جديد دانش كه يابد مي ارتقاء زماني يادگيري
 .شود برده كار به يادگيرنده وسيلة به جديد دانش كه يابد مي ارتقاء زماني يادگيري
 پارچه يك و عجين يادگيرنده دنياي با جديد دانش كه يابد مي ارتقاء زماني يادگيري

 ياد مباحث ارائه و گفتگو مباحثه، چون هايي فعاليت به زمينه اين در مريل. شود
 .كند مي تأكيد يادگير، وسيله به شده گرفته
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 تدريس علمي اصول
 و كرده تدوين را خود تدريس سال 27 تجربه كاليفرنيا، دانشگاه استاد هريس، روبرت
 درس كالس در معلم هاي فعاليت جريان در تواند مي كه كرده مطرح را اصولي

 :از اند عبارت الزم هاي تكمله با اصول اين. گذارد برجاي را مطلوبي تأثيرات
 
 :دادن .سازمان1
 برخوردار بااليي اهميت از دادن سازمان تدريس، در شده مطرح مناسب اصول بين از

 خوب كه دارند دوست را درسي جلسات فراگيران كه داده نشان ها بررسي. است
. شود ارائه مناسبي روش به درس، و باشد داشته واضحي ساختار باشد، شده طراحي

 معلم ولي نيست، ارائه قابل زماني چارچوب يك در درسي مباحث همة كه اين ضمن
  كه، اين ضمن دهد انجام مطلوبي نحو به را كار اين بهتر، درسي طراحي با تواند مي

 به بتوانند آموزان دانش كه نحوي به. باشد داشته روشني ساخت بايد درس جلسة
. كنند درك را شده آموخته پيش از مطالب با را آن رابطة و درس محتواي آساني

 كه مطالبي تمرين و مرور با جديد درس كه كنند مي توسعه پژوهشگران از بسياري
 به كار اين زيرا. شود شروع شب، مشق مرور با مثالً شده آموخته قبلي هاي درس در

 را قبل هاي درس محتواي حدي چه تا آموزان دانش بفهمد تا دهد مي امكان معلم
 .است الزم حد چه تا مطالب اين مجدد تدريس بنابراين اند، فهميده

 ياد چيزهايي...  دربارة داريم قصد امروز: مثل جمالتي گفتن با درس اهداف بايد ابتدا
. شود روشن آموزان دانش براي نمودار، يا تابلو روي درسي اهداف نوشتن با يا بگيريم

 ممكن وگرنه كند تأكيد درس كليدي نكات خصوص در تدريس، ضمن بايد معلم
 نخواهد زياني قطعاً مشخص، حد در كليدي كلمات تكرار. نشود درك درس كل است

 پرسيدن با مثالً معلم، توسط ديگر بار يك بايد كليدي نكات درس پايان در. داشت
 به ترجيحاً يا اند يادگرفته چيزهايي چه درس خالل در آموزان دانش از سؤال اين

 اهميت با توان مي را درس هاي زيربخش. شود خالصه آموزان دانش خود وسيلة
 بخش به بخشي از انتقال بايد همچنين معلم. كرد خالصه درس جريان در درس
 به واضح طور به را قبلي موضوع مرور يا جديد موضوعي شروع مثل درسي ديگر
 تضمين را قبلي هاي آموخته يادآوري تنها نه اقدامات اين. دهد اطالع آموزان دانش

 ها، بخش بين روابط بازشناسي با كرد خواهد كمك آموزان دانش به بلكه كنند، مي
 .كنند درك تر آسان پارچه يك كل يك عنوان به را درس محتواي

 وسيلة به موضوع يادسپاري و فهم تسهيل براي شود مي توصيه همچنين
 تفصيل به را درس كليدي، مفاهيم و كلي قواعد مرور و تكرار با معلم آموزان، دانش
 .كند بيان

 
 : افزايشي .تدريس2

 دو كه دهد مي نشان يادگيرندگان رضايت و يادگيري زمينة در شده انجام مطالعات
 يعني افزايشي، يادگيري از استفاده: اول. دارد موثري نقش آنان يادگيري در عامل
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 توصيه« زمينه اين در. الوصل صريح و كوچك هاي بخش به يادگيري كردن تقسيم
 و كوچك هاي گام صورت به كلي ساخت چارچوب در درسي مطالب كه شود مي

 گام بعدي، گام به ورود از پيش و گردد تبيين آموزان دانش توان سطح با هماهنگ
 خسته كنند، مي پيدا تسلط درس محتواي بر آنان كار اين با. شود تمرين قبلي
 .»داد نخواهند دست از را مطالب سررشته و شوند نمي

 يادگيري« بود معتقد كه گردد برمي ثورندايك نظرية به ايده اين نظري مبناي
 كوچك بسيار منظم هاي گام در يادگيري ديگر، سخن به. بينشي نه است، افزايشي

 .»بزرگ هاي پرسش در نه و دهد مي رخ
 تحقيقات« .آموزان دانش عملكرد با ارتباط در پيوسته بازخورد كارگيري به: دوم

 شوند، درگير يادگيري، تجربه از پس بالفاصله عواطف وقتي كه دهند مي نشان
 سوي از. »يابد مي افزايش دقت ميزان و شود مي بيشتر سپاري خاطر به احتمال

 در آموزان دانش به است الزم نشود تلقي وقت، اتالف كالسي، كار كه اين براي ديگر
 ارائه طريق چند به پسخوراند. شود داده پسخوراند دهند، مي انجام كه تكاليفي مورد
 كار به برود، آموزان دانش سراغ كالسي تمرين جريان در تواند مي معلم. شود مي
 معلم. كند ارائه كالمي پسخوراند آنان به تكاليف، انجام حين در و بدهد نمره ها آن

 به تدريس وقت از خارج و كند جمع را تمرين هاي برگه يا كتابها تواند مي همچنين
 .بدهد نمره ها آن

 روش تواند مي كالس كل براي تدريس پاياني قسمت در كالسي تمرين مرور
 در يا شنيد سواالت برابر در را آموزان دانش هاي پاسخ توان مي. باشد سودمندي

 تا كرد درخواست گروه هر از توان مي باشد، شده تفكيك كالسي كار كه صورتي
 بايد معلم كالسي، تمرين در دهند، توضيح بقيه براي اند داده انجام كه را كاري
 80تا 60حداقل به آموزان دانش اغلب صحيح پاسخگويي يعني باال، موفقيت ميزان
 .دهد قرار هدف را مسائل از درصد

 
 :حركت .3

 ديگر عبارت به. نشود متوقف اي نقطه در كند مي تدريس كه همانطور بايد معلم
 نشان مطالعات از بعضي. كند حركت خود بر و دور حداقل يا كالس اطراف در ديگر
 معلم اگر بنابراين يابد، مي افزايش معلم حركت با فراگيران يادگيري و توجه كه داده

 آموزان دانش توجه ميزان اينكه بر عالوه كند، حركت كالس در دادن درس هنگام
 ممكن مثالً. آورد وجود به تواند مي نيز را مبحث شدن شخصي سبب شود، مي بيشتر
 صداي با و شود خيره اوست نزديك در كه آموزي دانش چشم به اتفاقي طور به است
 شوي؟ مي متوجه گويم مي كه را آنچه آيا: كند سوال او از آرام

 با و بگيرد خود به مختلفي هاي حالت تواند مي زدن قدم ضمن در همچنين معلم
 نيز فراگيرانش و خود خستگي از يكنواختي، رفع بر عالوه خود جوش و جنب

 اشارات بيانگر جوش، و جنب) 1992(وهال كتاب هاي گفته طبق« .كند جلوگيري
 اين. است...  و صدا لحن چشمي، حركات ظاهري، چهرة بدن، حالت دست، و سر
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 ديگر سويي از. دهد شكل را معلم به نسبت آموزان دانش نگرش تواند مي عوامل
 و ها حركت شود، نمي توصيه ماندن حركت بي و مكان يك در ايستادن كه طور همان
 از ها آن توجه است ممكن كه علت اين به. شود نمي توصيه نيز بسيار هاي جايي جابه
 ديميك،( »نمايد منحرف ايم گرفته كار به كه ديداري اي رسانه هر و كالس تخته

1995.( 
 را فراگيرنده حواس پنجره، بيرون به نگريستن جستجوگرانه و ميز پشت به دادن لم«

 نشستن كالس، كف به حد از بيش كردن نگاه: چون مواردي از پرهيز. كند مي پرت
 .است الزامي زبان، با لب كردن تر و لب گازگرفتن ميز، لبه در
 و ها دست كردن بسته و باز سقف، به حد از بيش نگاه ها، انگشت درآوردن صدا به

 »اند. كالس در زايد حركات از گوش، و بيني خاراندن ها، آرنج
 
 :صدا كردن زيروبم .4
 سخن پيرامون اساسي نكتة چند است بهتر شود پرداخته موضوع به كه اين از قبل 

 :آيد ميان به كالم قدرت و گفتن
 .است آدمي شخصيت معرف كالم، و گفتن سخن -
 .شود مي واقع مؤثر كالم و كلمه با انديشه قدرت -
 .بخشد مي معنا را آدمي انديشة وسعت كه است كالم -
 .باشيم شنيده خوب و خوانده خوب بايد بگوييم سخن خوب بتوانيم كه اين براي -
 او صداي زنگ حتي و نگاه چهره، در آدمي شخصيت بازتاب و دانايي فروغ -

 .هويداست
 زبان از آگاهي الگوها، به توجه مطالعه، سفر، تجربه سليقه، تحصيالت، ميزان -

 .شود مي پايدار افراد صداي و رنگ و زنگ در همه...  و عمومي اطالعات خارجه،
 .است هنر يك گفتن سخن -
 .دارد وجود رابطه دروني، آرامش و گفتن سخن نحوة بين -
 .دارد وجود رابطه ذهن، در مطلب وضوح و گفتن سخن نحوة بين -
 .دارد وجود رابطه ذهني، سريع واكنش قدرت و گفتن سخن توانايي بين -
 .دارد وجود رابطه مخاطب، و خود از گوينده پنداشت و نفس به اعتماد بين -
 .است خود روحي حالت بر گوينده تسلط نشانة كامل، و آرام تنفس -
 .است گوينده زباني دانش و سواد تسلط، از اي نشانه گويي، بداهه -
 .باشد برقرار الزم تناسب وگو گفت مورد موضوع لحن بين بايد -
 .اوست شخصيت از بخشي فردي، هر صداي -
 .كنند مي صحبت تر شمرده تر، عاقل افراد -
 داشته زبان دستور كاربرد و شناخت در اي مالحظه قابل تسلط بايد موفق گويندة -

 .باشد
 .است ارتباط مهم عناصر از يكي سكوت -
 .است گوينده غيركالمي هاي ويژگي جمله از گفتار آهنگ و لحن تأكيد، -
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 رابطه مختلف، متون و روزنامه شعر، رمان، مطالعه با فرد گفتن سخن توانايي بين -
 .دارد وجود

 .است مؤثر معنا القاي در گفتن، سخن سرعت و سخن آهنگ -
 

 مطلب اصل اما
 يكنواخت لحن. است صحبت آهنگ تغيير و صدا كردن كوتاه و بلند منظور، اينجا در

 فراگيران كه داده نشان ها بررسي. است مرده و ندارد جايگاهي تدريس در امروزه
 بازي اين و نويسند مي شود مي گفته معلم وسيلة به بلند صداي با كه را آنچه معموالً

 كليدي مفهوم يك اين است، مهم خيلي مطلب اين« چون جمالتي افسودن با صدا با
 .كند مي تر جالب را موضوع »...و است
 فهم و درك سرعت با متناسب را خود گفتار سرعت تواند مي« معلم اينكه ضمن

 خود گفتار ادامة و كرده دريافت بازخورد مخاطب از بالفاصله كند، تنظيم يادگيرنده
 .»كند تنظيم بازخورد اين به توجه با را

 سخنراني، در كه شد سوال يوناني بزرگ سخنور سقراط از پيش سال دوهزار از بيش
 ترين مهم: داد جواب سپس و كرد فكر اي لحظه چند وي چيست؟ اصل ترين مهم
 در مهم اصل دومين: شد سوال او از دوباره درنگي هيچ بي. است »ارائه« اصل

 در مهم اصل سومين شد، سوال ديگر بار. »ارائه« داد پاسخ وي چيست؟ سخنراني
 مهم ارائه نيز حاضر حال در. »ارائه« داد پاسخ بار سومين براي او چيست؟ سخنراني

 شكل عنصر چهار با ارائه در مهارت. است معلم مهارت بهترين ارائه. شود مي شمرده
 :گيرد مي

 
 صدا قدرت. الف

 نرم و آهسته قدري به آموزگاران برخي.است محتوا ارائة در مهمي عامل صدا، قدرت
 قدرت پر چنان ديگر برخي. شنيد توان نمي را سخنانشان كه كنند مي كالم اداي

 قدرتمند از هدف. شود مي آزاردهنده و آور رنجش دادن، گوش كه كنند مي صحبت
 .بشنوند را آن بتوانند كساني كه آنست صدا بودن

 
 صدا دانگ. ب

 كسي هر. شود مي ناميده گام يا دانگ كوتاهي، و بلندي نظر از صدا نوسان سطح
. شود مي مالل و خستگي موجب آن از حد از بيش عدول. دارد اي ويژه صداي دانگ

 تغيير زنند مي دامن آن به جوان آموزگاران همة معموالً كه اشتباهي واقعه اين در
 ها آن صداي نتيجه در. است كالس شرايط با شدن سازگار براي صدا دانگ دادن
 ترس صدا دهند، جاي تري كوتاه مقياس در را مذكور صداي اگر و شود مي خشن

 و تيز صدا باشد، معمول مقياس از بيش صدا دانگ اگر همچنين شود، مي برانگيز
 كرده، پيدا تصنعي حالت شده ايجاد صداي مورد دو هر در. بود خواهد خراش گوش
 .شود مي كننده خسته
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 صدا كيفيت. ج

 صداها برخي است، عواطف و احساسات نماياندن براي حساس شاخصي صدا كيفيت
 كه حالي در باشند، برنده و خراش گوش توانند مي موسيقي آالت بعضي صداي مانند
 لحاظ از. باشند نواز گوش و دلچسب زيادي مدت به حتي توانند مي ها آن از اي دسته
 :باشد دور به عيب چند از بايد معلم صدا

 .خشك و دار رگه صداي صدا، گرفتگي -
 .بلند و گرفته صداي صدا، خراشي گوش -
 .صدا بودن حلقي -
 .صدا بودن دماغي تو -
 .گفتار بودن زدگي نفس با همراه - صدا بودن زنانه نفس -
 
 صدا بندي زمان. د

 در رو، هر به. كنند مي صحبت دقيقه در كلمه130تا 120 سرعت با مردم از بسياري
 سرعت به كه كساني برخي. است بيشتري تفاوت ديگر كس به كسي از گويي، سخن

 كلمه 200 به آنها سخنگويي سرعت گاه. كنند مي صحبت بسيارسريع كنند، مي فكر
. كنند مي صحبت نيز پايين بسيار سرعت به انديشمندان برخي.رسد مي دقيقه در

 سرعتي با كه است اين كنند مي سخنراني كه كساني براي پيشنهاد ترين مهم
 .نباشند رنج در ديگران هم و باشند راحت خودشان هم كه كنند صحبت

 
 :دادن نشان و كردن .تشريح5

 :باشد دادن توضيح نوع دو داراي بايد موفق خوب كالس يك در درس ارائة
  شنيداري، ديگر و ديداري اول

 نمودارها، اُورهد، هاي طلق اساليد، عكس، از استفاده شامل ديداري دادن نشان
 به دادن توضيح نوع اين از استفاده كليدي، كلمات از فهرستي حتي و ها جدول

 دنبال را معلم صحبت محتواي و فهميده را درس ساختار تا كند مي كمك فراگيران
 دار خنده يا جدي حكايت و داستان مثال، نقل شامل شنيداري دادن نشان اما. كنند
 اتفاق خودش براي كه كند تعريف ماجراهايي از معلم شود مي توصيه اينجا در. است

 بيشتري كاربرد انتزاعي مفاهيم توضيح براي ديداري تشريح از استفاده. است افتاده
 . دارد
 .صراحت و سادگي پيوستگي،: است مؤثر توزيع يه بخشي اثر در عامل سه

 بين قوي پيوند برقراركردن و موضوع اصلي هاي رشته كردن حفظ: پيوستگي
 .است درس مختلف هاي بخش

 و دستوري نظر از صحيح و فهم قابل كوتاه، ساده، جمالت از استفاده يعني: سادگي
 .دارد وجود موضوعات بين دشواري روابط كه شرايطي در
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 منطقي و يافته سازمان كامالً بايد توضيح توضيحات، بودن روشن يعني: صراحت
 درسي مطالب از را آموزان دانش درك ميزان معلم اثربخشي غير توضيحات در. باشد

 .كنند مي فرض دارند توانايي آنچه از بيشتر
 
 :برانگيختن .6

 موضوعي به دليل اين به: گويند مي شده انجام هاي ارزشيابي در فراگيران از بعضي
 وقتي ديگر عبارت به. است بوده مند عالقه بدان معلمشان كه اند شده مند عالقه
 منتقل ديگران به را آن و داده ارزش بدان دهد، مي نشان عالقه موضوعي به معلم
 خود از درس كالس در كه معلماني. است مسري يادگيري به اشتياق يعني، كند، مي

 دانش به خودرا مندي عالقه دارند جوش و جنب و دهند مي نشان شوق و شور
 .گذارند مي نمايش به هستند آن به تدريس مشغول كه درسي و آموزان

 
 :مكث و سكوت .7

 موقع به كه آن شرط به است توجه قابل و مهم توانايي يك سخنوري، همانند سكوت
 شود مي توصيه ليكن نشده زده تخمين هرگز سكوت قدرت واقع، در. شود انجام
 بفهمند بتوانند فراگيران تا شود ساكت ثانيه 20 حتي 15 گاه تدريس، درحين معلم

 فراگير ذهني پردازش آوردن فراهم موجب سكوت ديگر، عبارت به.است گفته چه او
 .شود مي

 
 سكوت و مكث نوع چهار كاربرد

 مخاطبان تا كنيد مكث منظم طور به نكات يا جمالت پايان در: حسي مكث. الف
 غالباً. نمانند عقب جديد اطالعات دريافت و مطالب درك شنيدن، از اي لحظه حتي
 به واقع در كنيد مي حسي مكث شما كه را اي لحظه جمله، سه اداي از پس

 كردن توجه و شنيدن آمادة خود، ذهني بار تخليه تا دهيد مي مهلت شنوندگان
 بدون كه نيستند قادر عموماً شنوندگان زيرا شوند، شما بعدي نكته سه به متوالي
 موجب نتيجه در و كنند درك را پي در پي جملة سه از بيش شان ذهني بار تخليه
 . سازد مي فراهم را ها آن پرتي حواس و تشتت و موضوع از ماندن عقب

 و دقت ايجاد و توجه جلب براي قدرتي اهرم نوعي كردن سكوت يا مكث بنابراين
 .شود مي محسوب سخنراني در شنوندگان و مخاطبان تمركز

 و اثر كه كنيد بيان را حساسي و مهم خاص، نكتة خواهيد مي اگر: تعليق مكث. ب
 مكث فورا نكته، بيان از بعد و قبل به يا بگذارد باقي مخاطبان ذهن در عميقي نفوذ
 .باشند داشته را آن اهميت و درك به بردن پي فرصت اي لحظه مخاطبان تا كنيد

 در كامالً تا كنيد بيان را خاصي نكتة اهميت موكداً خواهيد مي اگر: تأكيدي مكث. ج
 در تأكيد هاي مكث از توانيد مي بماند، باقي آن اثر و كرده نفوذ مخاطبان ذهن

 .كنيد استفاده معترضه و شرطي عاطفي، امري، تعجبي، پرسشي، خبري، جمالت
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 آن به شما مخاطبان و گوييد مي كه قولي نقل يا جمله هر پايان در: پاياني مكث. د
 .شود نمايان آن عميق گذار تأثير قدرت تا كنيد سكوت و مكث هستند، آشنا

 
 :پرسيدن سؤال .8

 تدريس موضوع با آيا يعني كنند، مي فكر چه به فراگيرانتان بفهميد تا كنيد تالش
 سوال بهترين كه بدانيد و كنيد پرسش منظور اين براي خير؟ يا هستند درگير شما
 .باشد نداشته ثابتي پاسخ كه است آن

 گروه در شده هدايت متقابل گري پرسش روش از توان مي منظور اين براي همچنين
 براي كينگ اعتقاد به كه شده معرفي تعاملي هاي راپورت از يكي.كرد استفاده همتايان،
 آن كاربرد كه است مدعي وي كه است روش همين است، مؤثر انتقادي تفكر پرورش

 به شده ارائه موضوعات تا كند كمك درسي برنامة نوع هر در فراگيران به تواند مي
 رويكرد. نمايد پردازش فعاالنه را درسي مطالب ارائه انواع ساير يا ها سخنراني صورت

 گرايي ساحت شناسي معرفت براساس همتايان گروه در شده هدايت متقابل پرسشگري
. گيرد مي شكل اجتماعي تعامالت بستر در دانش ديدگاه، اين در. است گرديده معرفي
 فرايند جريان در كه هستند شناختي هاي ساخت داراي فراگيران نظريه، اين مطابق
 محيطي و اجتماعي فشارهاي هدفمند، هاي فعاليت. شوند مي فعال گرايي ساخت
 شده هدايت متقابل پرسشگري از هدف. دهند تغيير را شناختي هاي ساخت اين قادرند

 ايجاد بر مدرس تأكيد و است اجتماعي تعامالت طريق از يادگيري همتايان، گروه در
 شده متأثر ها موفقيت از يادگيرنده كه است آن در اجتماعي تعامالت و اجتماعي محيط

 .شود مي ايجاد تغيير او شناختي درساختار و
 
 :كردن تكرار و خالصه .9

 و شنوند مي را گويد مي سخنران آنچه از درصد 20 تقريبا شنوندگان كه شده ادعا
 همچنين. باشد تلويزيون و راديو در ها آگهي از بسياري مكرر پخش دليل شايد اين

 است، بهتر فراگيران يادسپاري به كالس، آخر دقيقة 5 و ابتدا كه شده زده تخمين
 .كنيد تكرار را مهم مطالب توانيد مي كالس طول در بنابراين

 
 :خنديدن .10

 را آنچه شود مي سبب بلكه كند، مي گرامي فراگيران نزد را معلم تنها نه طبعي، شوخ
 با شادي آميختن در واقع در. بياموزند بهتر را دهد ياد ها آن به خواهد مي كه

 تعريف به نيازي معلم زمينه، اين در. كند مي بخش لذت بسيار را تدريس آموزش،
 به ها آن در را خنديدن به ميل همواره تواند مي بلكه ندارد جوك و لطيفه كردن
 .آورد وجود به شادمان هاي شخصيت ها آن در و آورد وجود

 افراد رفتارهاي و افكار كه دهد مي نشان شادي با رابطه در گرفته انجام هاي پژوهش
 نگرند، مي امور به روشن ديدگاه با افراد اين. باشد مي كننده كمك و سازگارانه شاد،
 از موقع به و كنند مي تالش مستقيماً خود مسائل حل براي دارند، نيايش و دعا
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 برخوردار خاصي اهميت از زير نكات به توجه زمينه اين در. طلبند مي كمك ديگران
 :است

 را جانداران ساير به نسبت خنديدن براي فردي منحصربه توانايي ذاتاً انسان، -
 .داراست

 .خندد مي خود تنهايي زمان از بيشتر مرتبه 30 جمع، در انسان -
 .است ديگران به نسبت مثبت احساس نشانة خنده -
 پاسخ در نيز وي اطرفيان خندد، مي شخصي وقتي كه بطوري است، مسري خنده -
 .زنند مي لبخند او، خندة به
 .دارد مثبتي تأثير افراد سالمتي و نگرش بر خنده -
. آورد مي پايين را خون فشار. دهد مي كاهش را استرس قوي، و صميمانه خنده -

 قوت را مغز كاركرد. كند مي تقويت را بدن ايمني سيستم. افزايد مي را خلقي توانايي
 .دهد مي پيوند يكديگر به را افراد و است قلب سالمتي حافظ. بخشد مي

 را پيشاني ناحية سپس و كرده تحريك را مغز پاداش مركز خنده، معتقدند پزشكان -
 .شود مي منجر تفكر به عمل اين و انگيزد مي بر
 اختيار در بيشتر را جديد تجربيات جذب قدرت مغز شوخي، و خنده حالت در -

 .دارد
 زمينه اين در. گيرند مي ياد بيشتر است طبعي شوخ با توام درسشان كه فراگيراني -

 :جمله از است آمده عمل به نيز زيادي هاي پژوهش همچنين
 ».خندند مي مدت چه به و چقدر روز طي در كه است اين به وابسته افراد سالمتي«

 طبعي، شوخ و خنده كه دادند نشان پژوهشگران ساله، 22 طولي تحقيق يك در
 در شوخي كه ساختند معلوم همچنين ها آن. كند مي خوشايند را يادگيري تجربيات

 كاهش و كالس محيط بهبود دانشجويان، توجه افزايش در مؤثري نحور به كالس
 .است مؤثر امتحان اضطراب

 ».شود مي دانشجويان يادگيري ميزان افزايش موجب جمعي خندة«
 از پس اول گروه اند، شده تقسيم گروه دو به دانشجويان ديگري تحقيق در

 معمولي روش به دوم گروه و گرفتند قرار آزمون مورد خنده با توأم هاي آموزش
 نمره پژوهش، گروه اين در. شد گرفته امتحان آنان از سپس و شده داده آموزش

 .بود بيشتر دوم گروه از معناداري طور به اول گروه
 توجه و عالقه موجب كالس در خنده و شوخي ارائة كه هستند مدعي پژوهشگران

 و دهد مي افزايش را ها آن انگيزة. شود مي درس به دانشجويان و آموزان دانش
 .شود مي آنان حافظه در اطالعات تر طوالني ماندن باقي و بيشتر فهم موجب

 سخنراني يادآوري احتمال دادند، نشان پژوهشگران شده، انجام تحقيق در باآلخره و
 .است بيشتر است همراه خنده و شوخي با وقتي استاد تدريس و

 :سازي .سرمشق11
 سنج نكته و منطقي آزادمنش، دقيق، افرادي آموزانش دانش خواهد مي معلم اگر

. نمايد ارائه و كرده ايجاد خود تدريس روش در را سرمشق اين كند سعي شوند،
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 زبان بر كه حرفهايي تا گيرند مي ياد دهد مي انجام معلم آنچه از بيشتر آموزان دانش
 را اشتباهي يا داند نمي را مطلبي معلم وقتي كه است خوب خيلي لذا آورد، مي

 .نمايد عذرخواهي و كرده اعتراف شجاعانه شود، مي مرتكب
 

 :تدريس مختلف ابزارهاي از استفاده .12
 داده آموزش مختلفي ابزارهاي و ها روش با تواند مي درسي موضوع و حقيقت يك
 ارتباط تقويت و برقراري و فراگير عالقة حفظ و ايجاد موجب خوب روش يك.شود
 است بهتر لذا انجامد، مي يادگيري به نهايت در و شود مي آموزان دانش و معلم بين

 تا كند استفاده آموزشي مختلف ابزارهاي و ها روش از تحصيلي سال طول در معلم
 مختلف هاي سبك با آموزان دانش تمام بيشتر تنوع و انگيزه ايجاد بر عالوه بتواند

 .دهد پوشش را يادگيري
 :شود مي مطرح كاگان وسيله به زمينه اين در كارآمد و جذاب بديع، روشهاي از يكي

 در بايد فراگير روش اين براساس. است گذاشته يك-دو-سه را روش اين نام كاگان
 :دهد پاسخ زير هاي سؤال به سريعاً مبحث يك خاتمة درپي يا و كالس پايان

 كدامند؟ ام آموخته جلسه اين در كه مهمي موضوع سه -
 كه سؤالي دو يا دارد، بيشتر تفكر به نياز و ام شنيده جلسه اين در كه موضوعي دو -

 كدامند؟ ام نكرده دريافت برايش پاسخي ولي شده، مطرح برايم
 كسب بيشتري اطالعات آن دربارة كالس پايان از پس مندم عالقه كه موضوعي يك -

 چيست؟ كنم
 يا و جلسه آن در كه مهمي موضوع خواهد مي فراگيران از روش اين براساس معلم
 :بنويسد را است آموخته فراگير درس معين بخش يك خاتمة از پس
 بيان را موضوعات مطالب، درك ميزان براساس خود زبان به آموزان دانش اينجا در

 .شود مي مرور بار چندين تكراري صورت به هرچند مبحث و كرده
 يا و نكرده پيدا طرح مجال كه را سؤاالتي يا سؤال آموزان دانش  بعدي، قسمت در

 كيفيت وسيله بدين معلم و كنند مي مطرح را نكردند دريافت آن دربارة پاسخي
 معلم آخر بخش در و يابد مي در را فراگيران ادارك سطح و بيان روشني تدريس،
 رغبت توانسته و بوده جذاب درس از هايي قسمت يا قسمت چه شود، مي متوجه
 و نمايد جلب تر فراوان اطالعات كسب و بيشتر بررسي براي را آموزان دانش

 .كند مي پيدا خاتمه فراگيران پويش و درگيري فعاليت، با كالس ترتيب اين به

 مستقيم غير تدريس
 ها آن اختيار در كه درسي هاي برنامه براساس آموزان دانش مستقيم، غير تدريس در

 مستقيم غير تدريس. روند مي پيش گام به گام و كنند مي مطالعه شخصاً گرفته، قرار
 -تدريس فرآيند در اصلي فعاليت رويكرد اين در زيرا است محور آموز دانش تدريسي
 اهداف به آموزان دانش دستيابي براي معلم. است آموزان دانش برعهدة يادگيري
 درسي هاي برنامه او بلكه پردازد، نمي اطالعات انتقال به شخصاً وجه هيچ به آموزشي
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 آموزان دانش كه كند مي طراحي و سازماندهي اي گونه به را آموزشي هاي فعاليت و
 مستقيم غير تدريس در. بپردازند يادگيري و مطالعه به خودگردان صورت به

 كلي مشخصات. هستند ارزشيابي و تنظيم و نظارت دار عهده شخصاً آموزان دانش
 :عبارتنداز مستقيم غير تدريس

 و علمي عاطفي، تهاي پيشرف از است عبارت روش اين در آموزشي هاي هدف. 1
 .آموز دانش خود توسط يادگيري نيازهاي تعيين و آموزان دانش خودپنداري

 يا انفرادي صورت به دور راه از يا رو در رو است ممكن مستقيم غير تدريس. 2
 .گيرد صورت گروهي

 .است دهنده جهت و راهنما مرجع، گر، تسهيل نقش معلم، نقش. 3
 و اهداف تعيين به خود اغلب يا است سهيم آموزشي اهداف تعيين در آموز دانش. 4

 .پردازد مي آموزشي راهبردهاي
 .گيرد مي صورت خودارزيابي يا خودسنجي صورت به تحصيلي پيشرفت سنجش. 5

 :است رويكرد سه داراي اجرا نظر از مستقيم غير تدريس
 رخدادهاي رويكرد، اين در: درس كالس در تعاملي مستقيم غير تدريس. الف

 كند سعي بايد معلم اما افتد، مي اتفاق معلم حضور در و درس كالس در آموزشي
 انتخاب و نيازها فهم در را آنان و كند بررسي آموزان دانش نگاه دريچة از را نيازها

 و سازند عملي را خود تصميمات مؤثر طور به بتوانند آنان تا نمايد كمك راهبردها
 و معلم گاهي رويكرد اين در. كنند هدايت شخصاً را خود يادگيري تجارب
 در اما پذيرند، مي را يادگيري هاي فعاليت مسئوليت مشترك طور به آموزان دانش
 و مستقيم غير بايد ها پاداش و است ارشادي نقش يك معلم نقش مراحل تمام

 رويكرد اين. باشد آموزان دانش خود نفس به اتكا و خويش شناخت محصول و دروني
 .است گرفته نشأت مستقيم غير مشاورة حوضة در راجرز كارل هاي انديشه از

 هاي فعاليت از نوع اين: شده هدايت و ساختاري مستقيم غير تدريس. ب
 نوع اين. شود مي انجام معلم وهدايت سرپرستي با و مدرسه ًدر معموال آموزشي
 رويكرد اين در. است معروف انفرادي آموزش به بيشتر مستقيم غير تدريس رويكرد
 تجارب و مطالعه به مستقيم بطور معلم حضور بدون يا حضور با تواند مي آموز دانش

 وسيلة به آموزش شده، ساختاري انفرادي آموزش شكل ترين رايج. بپردازد يادگيري
 .است رايانه

 اي منطقه محلي، است ممكن آموزش نوع اين: دور راه از مستقيم غير تدريس. ج
 توانند نمي مختلف داليل به كه است كساني براي رويكرد اين. باشد كشوري يا و

 رويكرد اين در. دهند وفق آموزشي سخت و خشك هاي محدوديت با را خود
 مانند جديد آموزشي فناوري يا تلفني تماس از استفاده با اغلب آموزان دانش

 با اينترنت هاي شبكه از استفاده با يا و دور راه از كنفرانس و اي رايانه كنفرانس
 آموزان دانش كردن منزوي رويكرد اين عمدة مشكل. كنند برقرار ارتباط خود معلمان

 .است اجتماعي و گروهي هاي فعاليت از بسياري از ها آن كردن جدا و
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 مستقيم غير تدريس هاي روش و الگوها
 كه شود ساماندهي چنان آن بايد يادگيري موفقيت كه دارند اعتقاد آموزشي مربيان

 و اولين البته. بپردازد يادگيري و فعاليت به خود هاي توانايي براساس آموز دانش هر
 در محوري آموز دانش مفهوم پذيرفتن هدفي، چنين تحقق راه در گام ترين اساسي
 فردي، هاي تفاوت رعايت به توان مي الگو اين هاي هدف از و است آموزش و طراحي

 مهارت مطالعه، در مهارت ايجاد مطالعه، به عادت يادگيري، و عمل در استقالل رشد،
 .كرد اشاره مستقل و شده هدايت خود
 ساختار اين. دهد مي نشان خوبي به را مستقيم آموزش ساختار) 1968( كار طرح

 خصوصي، تدريس تسلط، حد تا يادگيري فردي، توان اساس بر پيشرفت: از اند عبارت
 نظام« كار طرح. سنتي آموزش با همراه مكمل هاي روش و ها تكنيك و راهنمايي

 تأثيرات نداشتن كار طرح مزاياي از يكي. شود مي نيزناميده »آموزش كردن فردي
 هدايت انفرادي آموزش شده، تجويز انفرادي آموزش رايانه، وسيله به آموزشي منفي
 و دهنده ارائه عنوان به معلم) دهنده سازمان شش( الگو اين در. است شده
 بهبود و آموزشي هاي هدف يافتن تحقق در آموزشي، محتواي دهندة سازمان پيش

 درس كالس و كتاب معلم، و دارد قاطع و فعال نقش يادگيري-تدريس فرايند
 الگو اين از استفاده براي اصلي شرط. دهد مي تشكيل را آموزشي منابع و موقعيت

 الگوي طبق تدريس، مناسب هاي شيوه و ها روش از كه است معلمي وجود
 .باشد داشته آگاهي دهنده سازمان پيش

 
 گروهي بحث تدريس روش

 از و شود مي مطرح مباحثه روش و كنفرانس روش مثل مختلفي هاي نام با روش اين
 محور يادگيرنده فعاليتي گروهي، بحث« .است موجود تدريس هاي روش ترين قديمي

 ترتيب اين به و شود، مي عرضه بحث فرايند در يادگيرندگان تجارب و ها ايده. است
 منظم و سنجيده روش گروهي، بحث روش. شود مي افزوده چالش و مشاركت بر

 توان مي باال تعاريف با. »است شاگردان عالقة مورد كه است خاص موضوعي دربارة
 :كرد بيان) شاگرد و معلم( اساسي ركن دو براي هايي فعاليت

 برعهده عمده وظيفة سه و است مطرح راهنما عنوان به معلم تدريس روش، اين در
 :دارد
 بحث قابل شاگردان، عالقة مانند موجود معيارهاي براساس معلم: ريزي برنامه. الف

 را آن و كند مي انتخاب را بحث موضوع...  و فراگيران قبلي تجارب موضوع، بودن
 .دهد مي قرار آموزان دانش اختيار در روشن اهداف صورت به
 عهدة بر بحث انجام حين در كه را هايي فعاليت تمام مرحله اين: اجرا و اداره. ب

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي ها آن ترين مهم از كه شود مي شامل را است معلم
 انحراف از جلوگيري و بحث كنترل شاگردان، رواني امنيت براي مناسب جو ايجاد

 ... . و آموزان دانش هاي گروه براي رهبر انتخاب آن،
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 در بحث مهم هاي يافته تأكيد و بحث خالصة شامل هم مرحله اين: گيري نتيجه. ج
 گروه هر دارد عهده بر را بحث كل رهبري كه معلم بر عالوه البته. است پايان

 از مستقيم طور به تواند مي گروه هر رهبر و باشد داشته اي جداگانه رهبر تواند مي
 بين در و شده انتخاب ناخودآگاه طور به بحث حين در يا شود انتخاب معلم طرف
 .است تر پسنديده دوم روش البته كه شود تعويض متناوب طور به اعضا
 اند عبارت ها آن وظايف ترين مهم و دارند قرار ها فعاليت مركز در كه فراگيران گروه

 :از
 و بحث در فعال شركت بحث، انجام از قبل پايه دانش و اطالعات كسب و آمادگي
 ... و برداري خالصه

 بهترين اما است، اجرا قابل نفر 20تا 6 تعداد با هايي دركالس تدريس روش اين
 .است نفر پنج ها گروه براي تعداد
 كيفيت ولي است سؤال مورد يادگيري كميت نظر از گرچه مباحثه تدريس روش

 روش اين در چون است آن از استفاده براي اي كننده قانع دليل درآن يادگيري
 مثل خارجي عوامل و دارد موضوع با مستقيم درگيري شاگردان فهم و درك تدريس،

 .دارند نقش يادگيري در كمتر كتاب و معلم
 

 )گروهي پژوهش(گروهي تفحص تدريس روش
 در اغلب و آموزان دانش جمعي دسته فعاليت از است عبارت گروهي پژوهش«

 .»شود مي سازماندهي مطالعه امر دادن انجام منظور به كه كوچك هاي گروه
 .كرد اشاره ثلن هربرت و ديويي جان به توان مي تدريس روش اين گذاران بنيان از

 تدريس هاي روش است حاكم دموكراسي اصل كه كشوري در كه دارد اشاره ديويي
 زيادي تأكيد گروهي كار بر روش اين در پس. باشد گروهي كار اصول برطبق بايد نيز

 و ساالر مردم هاي شيوه كنار در خودساالر هاي گروه به بيشتر آن در و است شده
 اجتماعي هاي مهارت آموزش، روش اين در. است شده داده اهميت علمي هاي روش

 معرفت بعد به كاوشگري بعد كنار در يعني شود، مي مطرح علمي هاي زمينه كنار در
 .شود مي پرداخته نيز اجتماعي

 :از اند عبارت گروهي پژوهش تدريس روش مراحل
 مذكور تدريس روش مرحلة ترين مهم شايد مرحله اين: مبهم موقعيت ايجاد. الف

 خود كنجكاوي توسط يا قبلي ريزي برنامه و معلم توسط تواند مي آن طرح و باشد
 .باشد آموز دانش

 را خود هاي كنش معلم، راهنمايي با آموزان دانش مرحله اين در: واكنش كشف. ب
 .دهند مي نشان واكنش سازمان آن به و كرده مطرح مبهم موقعيت با سازگاري براي

 سازماندهي زمينه پيش اطالعات هم مرحله اين در: سازماندهي و بندي فرمول. ج
 .شود مي داده ترتيب اي مسئله شده مطرح موقعيت به توجه با و شود مي

 به ابتدا آموزان دانش و كند مي معرفي را منابع معلم: گروهي و مستقل مطالعة. د
 .دهند مي ارائه گروه در را نتيجه و كنند مي مطالعه انفرادي صورت
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 ارزيابي را خود پژوهش فرايند آموزان دانش مرحله اين در: تحليل و تجزيه مرحلة. ه
 .دهند مي جواب را شده طرح مسئلة خود مطالعات برحسب و كنند مي
 هاي يافته از استفاده و يادگيري تعميق براي ديگر هاي فعاليت سرگيري از. ي

 به را نويسي گزارش صحيح شيوة روش اين دادن انجام از قبل بايد معلم: پژوهش
 .دهد ياد آموزان دانش
 تيم كارايي تدريس روش
 آثار به توجه با امروزه كه است همياري شيوة به تدريس نوين هاي روش از يكي

 :از اند عبارت كه است مرحله10 داراي روش اين. است برآن زيادي تأكيد آن مثبت
 آموزان دانش براي ها آن واضح بيان و معلم توسط آموزشي اهداف سازماندهي -
 ).آغازين ارزشيابي( ورودي رفتاري هاي هدف ارزيابي براي آموزان دانش ارزشيابي -
 آموزان دانش براي معلم توسط درس محتواي ارائه -
 مطالعه انفرادي صورت به را شده ارائه محتواي آموزان دانش مرحله اين در -

 .كنند مي
 ها آن و كند مي آموزان دانش از شده ارائه محتواي مورد رادر سؤاالتي معلم -
 .دهند مي پاسخ سؤاالت به انفرادي صورت به
) ها گروه در ضعيف و قوي افراد پراكندگي( متجانس صورت به را ها گروه معلم -

 هاي جواب و كنند مي بحث ها جواب مورد در گروه اعضاي و دهد مي تشكيل
 .يابند مي مشتركي

 را خود هاي جواب آموزان دانش و كند مي ارائه را سؤاالت صحيح پاسخ معلم -
 .شود مي تحصيح سرگروه توسط نيز مشترك هاي جواب و كنند مي تصحيح

 جدول اين. كند مي تكثير و نوشته نمرات ثبت جدول در را ها گروه نمرات معلم -
 اعضاي نمرة بيشترين گروه، اعضاي نمرة كمترين: است گروه هر براي نمره 5 حاوي
 بودن مؤثر« نمرة و گروه اعضاي مشترك نمرة گروه، اعضاي معدل نمرة گروه،

 نمرة اگر). مشترك ورقة نمرة - معدل نمرة - يادگيري بودن مؤثر نمرة( »يادگيري
 آموزان دانش گروهي كار كه است آن دهندة نشان باشد مثبت يادگيري بودن مؤثر

 يعني باشد منفي نمره اين اگر و است بوده ها آن فردي كارهاي از مؤثرتر
 توجه بايد و. اند بوده گروهي كارهاي از تر موفق خود فردي كارهاي در آموزان دانش
 ها گروه يادگيري بودن مؤثر نمرة در متجانس صورت به ها گروه انتخاب كه داشت
 يادگيري بودن مؤثر نمرة حسب بر گروه هر مرحله اين انتهاي در. دارد زيادي تأثير
 .شود مي بندي طبقه

 ارائه را سؤاالتي آموزان دانش فردي ارزيابي براي و كند مي منحل را ها گروه معلم -
 .كند مي

 .دهد مي ارائه آموزان دانش گروهي و فردي فعاليتهاي به را كلي بازخورد معلم -
 كه است تدريس در مشاركتي هاي روش از يكي روش اين: مسئله حل تدريس روش

 سازگار انفرادي الگوي با بيشتر را تدريس روش اين برخي گرچه. دارد زيادي كاربرد
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 از مؤثرتر گروهي صورت به روش اين كاربرد دهد مي نشان تجربه ولي اند دانسته
 .است آن انفرادي الگوي

 كشف، براي است فرايندي مسئله حل« اند آورده چنين مسئله حل روش تعريف در
 توجه بايد پس. »شوند مي منتهي حل راه يا هدف يك به كه هايي راه تربيت و توالي

 آن به رسيدن فرايند بلكه ندارد، اهميت جواب فقط مسئله حل فرايند در كه داشت
 .است توجه مورد نيز
 :شود زياد توجه بايد مورد دو به تدريس روش اين در

 .ها آن فراخواندن براي شرايطي ايجاد و آموزان دانش قبلي تجارب. الف
 .است بوده ناشناخته فرد براي قبالً كه حلي راه به رسيدن. ب
 را مسئله ها آن ذكر با كه دارد وجود مهم نظريه دو مسئله حل روش مراحل مورد در

 :كنيم مي تر روشن
 : ديويي جان ديدگاه و نظريه -الف

 .كند مي معرفي مسئله حل رابراي مرحله 5 ديويي
 مسئله، كردن مشخص. 1
 مسئله، علل كردن مشخص يا و زدن حدس. 2
 ممكن، هاي راه تمام گرفتن نظر در. 3
 مسئله، موقعيت به توجه با حل راه بهترين انتخاب. 4
 .گيري نتيجه و انتخابي حل راه اجراي. 5
 

 : پوليا جورج مدل. ب
 :گيرد مي نظر در مسئله حل براي اساسي مرحلة 4 پوليا

 رابطة و مسئله هاي خواسته و ها داده مرحله اين در: مسئله فهم و درك مرحلة. 1
 .گيرد مي قرار بررسي مورد ها آن بين

 .است ممكن هاي استراتژي و راهبردها انتخاب شامل كه ريزي طرح مرحلة. 2
 .انتخابي راهبردهاي از استفاده با مسئله حل. 3
 مراحل بررسي به آن در و دارد فراشناختي ماهيت مرحله اين: عقب به نگاه. 4

 . پردازيم مي مسئله حل براي شده طي
 صورت به مسئله حل تدريس روش مراحل مسئله حل مورد در زير نكات به توجه با

 :است زير
 و عاليق به توجه و است تدريس شروع مرحله، اين: مشكل بازنمايي يا طرح. 1

 .است ضروري آن در شاگردان قبلي هاي دانسته
 مورد در اطالعات آوري جمع به مسئله فهم از پس شاگردان: اطالعات آوري جمع. 2

 .پردازند مي مختلف منابع از آن
 . احتمالي هاي حل راه ارائه و سازي فرضيه. 3
 . فرضيات رد يا و تاييد و آزمايش. 4
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 و معلم روابط و شود مي خارج سنتي و خشك حالت از كالس تدريس روش اين در
 همراه احترام با توأم صميميت با ها گروه در باهم شاگردان روابط و شاگردان

 باال را مذكور تدريس روش بخشي اثر تواند مي زير نكات به توجه البته و. شود مي
 :ببرد

 .دهد افزايش را آن علمي بار و كند كار آن مورد در بايد مسئله ارائه از قبل معلم -
 .دارد زيادي اهميت فعاليت حين در آموزان دانش توسط مراحل ثبت -
 .كند فعاليت ها آن كنار در مشاركت شاگردان هاي گروه در تواند مي معلم -
 در. باشد مؤثر بسيار تواند مي معلمان توسط »پرسش دربرابر پرسش« قاعدة اجراي -

 آموزان دانش روزانه كارهاي از بخشي بايد مسئله حل« كه داشت توجه بايد انتها
 صورت به مسائل حل و بحث به را اي دقيقه ده زمان يك حداقل جلسه هر در و باشد

 .»دهيد اختصاص گروهي

 انگيزه
 مقدمه

 و نتيجه بدون انگيزه مبحث و مفهوم به پرداختن بدون تدريس، موضوع بحث و شرح
 بر مقدم اصلي عنوان به انگيزه مسئلة كه رسد مي نظر به مناسب لذا است ناقص

 و معلمان مربيان، توجه مورد آن برانگيختن نحوة و تدريس در مؤثر و يادگيري
 :شد گفته كه گونه همان زيرا گيرد، قرار اساتيد
 شدن عملي و اجرا شامل -شود مي ناميده تدريس معموالً كه -آموزشي فرآيند
 به. است مشخص هاي هدف سوي به فراگيرندگان هدايت براي آموزشي هاي روش
 كنترل و انگيزش رهبري، ارتباط، برقراري دربرگيرندة ها هدف اين كلي طور

 .است) كالس ادارة و انضباط برقراري(
 

 مؤثر انگيزش
 رفتار چرايي يا علت به آيد مي بر آن رايج معناي از كه طور همان انگيزش، اصطالح

 به كه كنند مي محدود عواملي به را انگيزش مفهوم شناسان روان و كند مي اشاره
 كه است آن يادگيري براي انگيزش از منظور و. دهد مي جهت و بخشد مي نيرو رفتار
 برانگيخته مسئله حل و شان فهم و درك افزايش براي دانشجويان و آموزان دانش
 .شوند

 :وسيله هم و است هدف هم نظران صاحب گفتة به
 و علمي مختلف موضوعات به نسبت خواهيم مي فراگيران از: هدف عنوان به

 . آوريم مي وجود به آن براي الزم زمينة و كنند كسب عالقه اجتماعي
 به نياز پيش يك و ورودي رفتار يا ذهني آمادگي مانند انگيزش: وسيله عنوان به و

 .آيد مي حساب
 بر هوش از بيش حتي و است يادگيري بر مقدم انگيزش، معتقدند، شناسان روان

 673000 روي بر همكارانش و والبرگ را واقعيت اين. دارد تأثير تحصيلي پيشرفت
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 رابطه تحصيلي پيشرفت و انگيزش بين كه كردند معلوم و دادند قرار بررسي مورد نفر
 .دارد وجود

 انگيزش به مربوط تحقيقات از كه نتايجي ترين مهم از يكي كه برد پي اتكينسون
 آن براي انگيزش و معين تكاليف در شده مصرف زمان بين ارتباط آمده، حاصل
 از ناشي نتايج فراسوي انگيزش، مفهوم كه شده تصريح همچنين. است وظايف
 پيشرفت هاي تفاوت توجيه در افراد تحصيلي استعداد يا هوش در موجود هاي تفاوت

 45 معموالً كه -آموزشگاهي نمرات و هوش بين همبستگي واقع در. است تحصيلي
 كه بيابيم را بسياري آموزان دانش توانيم مي ما كه است پايين آنقدر - است درصد
 .هستند بالعكس يا باال نسبتاً تحصيلي پيشرفت و پايين توانايي داراي

 انگيزشي راهبردهاي و عوامل
 و جالب ديدگاه درس، كالس در انگيزه ايجاد پيرامون اي مقاله در) 2005( ولر ماتيو

 :كند مي بيان مرحله سه در را كارآمدي
 
 تحصيل آغاز. 1

 :دارد اي ويژه تأكيد موضوع سه روي ولر اول بخش در
 زيرا كند كنجكاوي و عالقه ايجاد باشد قادر كه: جذاب اي مقدمه يا درس شروع. الف
 زيادي اهميت از آموختن آغاز و يادگيري جريان به يادگيرندگان ورود نحوة او نظر به

 .باشد ماهيگيري قالب يك مانند بايد تدريس آغاز ولر، عقيدة به. است برخوردار
 در قبلي تجربيات و درس موضوع معلم، محيط، چون عواملي: ها نگرش بر تأثير. ب

 كنترل ممكن شكل بهترين به بايد عوامل اين لذا دارد، سزايي به تأثير نگرش ايجاد
 .بگيرد شكل درستي به ها ارتباط و شود

 هنگام و يادگيري زمان در يادگيرنده اساسي نيازهاي به توجه: نيازها به توجه. ج
 را خود فراگيران احتياجات بايد معلم. است برخوردار زيادي اهميت از تدريس
 .دهد پاسخ ها آن به خود آموزش در و دريافته

 :كند مي پيشنهاد معلمان به تدريس آغاز مرحلة در ولر: انگيزشي راهبردهاي. د
 هاي مثال يافتني، دست اهداف: مانند مثبت نكات و موضوعات به توجه با را آموزش -

 .كنيد آغاز قبلي، دانش و ها مهارت شده، كسب هاي توانايي خوشايند،
 .كنيد برخورد مثبت فراگيران غلط فرضيات و انتظارات افكار، با -
 ايجاد را فراگيران موفقيت عدم زمينة است ممكن يادگيري محيط در كه عواملي -

 .نماييد تقويت را مؤثر عوامل و دهيد كاهش را كند
 در درس موضوع دريابد يادگيرنده كه كنيد ارائه و پيشنهاد را هايي فعاليت -

 .است نيازهايش چارچوب
 

  تدريس جريان در. 2
 به دادن جهت و قدرت يعني فراگير برانگيختگي آموزش جريان در: برانگيختن. الف

 طرح با را فراگيران برانگيختن زمينة بايد معلم لذا. دارد زيادي اهميت او هاي فعاليت
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 كاربردي و عجيب جديد، اطالعات ارائه مسئله، طرح مباحثه، فضاي ايجاد سؤال،
 .كند فراهم بيشتر هرچه

 جريان در را يادگيرنده ملموس و علمي تجربة بايد معلم بخش اين در: تأثير. ب
 .گيرد كار به يادگيري

 :كند مي توصيه معلمان به ولر: انگيزشي راهبردهاي. ج
 .دهد تغيير جذاب آموزش با را يادگيرنده فعاليت محتواي و روش -
 و مسئله حل مانند يادگيري، اساسي هاي فعاليت رد شركت به وادار را يادگيرنده -

 .نمايد نقش ايفاي
 استفاده آموزش در موضوعات توليد و محتوا دادن سازمان منظور به يادگيرنده از -

 .كند
 .رساند حداكثر به را يادگيرنده مشاركت و دخالت درس، اهداف چارچوب در -
 تدريس پايان. 3

 را يادگيري فرايند يادگيرنده كه يابد مي خاتمه زماني درس ولر، نظر به: پايان. الف
 .باشد كرده تكميل
 دهد، بسط و شرح بزند، مثال دهد، توضيح را موضوع خود زبان به بتواند يعني

 .نمايد تشريح كالس از بيرون دنياي در را آن كاربرد و بگيرد تصميم
 موجب يادگيرنده رفتار در ارزش و شايستگي احساس شدن پديدار: شايستگي. ب

 از پس كه است آن ولر منظور. شد خواهد بعدي هاي يادگيري در وي انگيزة تقويت
 آن به آمدن از كه باشد مطمئن و كند شايستگي احساس آموز، دانش بايد كالسي هر

 .است برده سود كالس
 بازخوردهاي واقع در. است يادگيرنده شده كسب تجربه به وابسته: تقويت. ج

 .برانگيزد وي در را بيشتر يادگيري به ميل و تقويت را او عمل شده كسب
 :كند مي توصيه ولر: انگيزشي راهبردهاي. د
 .كنيد فراهم برايش يادگيري بر فراگير تسلط منظور به را مستمر بازخوردهاي -
 .دهيد قرار توجه مورد را يادگيري وظيفة تكميل در يادگيرنده مسئوليت -
 .كنند نظاره را يادگيري طبيعي حاصل دهيد اجازه فراگيران به -
 درس و كرده تقويت را فراگيران رسيد آميزي موفقيت نتايج به يادگيري كه زماني -
 .دهيد خاتمه مثبت نحو به را
 

 آموزان دانش برانگيختن
 معلمان استفاده براي ساده قواعدي

 
 درس، در موفقيت منظور به الزم كوشش و وقت صرف براي آموزان دانش برانگيختن

 منظور به ساده قانون هشت از فهرستي ما چالش، اين با مقابله براي. است دشوار
 خاصي كالس به قوانين اين. ايم كرده فراهم آنان برانگيختن و ساختن متمركز

 .است استفاده قابل درسي هر در و ندارد اختصاص
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 مفاهيم اين. دهيد قرار تأييد مورد پيوسته طور به را درس حساس نكات: اول قانون 
 با مرتبط هاي سؤال طرح رابا كار اين ميتواند معلم. شود تكرار درس سراسر در بايد

 را آموزان دانش كه اين ضمن. دهد انجام نيز ساده امتحان يك برگزاري يا و موضوع
 .برد كار به الزم هاي زمينه در را نكات آن اميدوارانه و داده پاداش يادگيري براي

 ديداري كمك وسايل از امكان صورت در انتزاعي مفاهيم توضيح براي: دوم قانون 
 لذا هستند، محور ديدار يادگيرندگان فراگيران، از زيادي تعداد زيرا كنيد، استفاده

 ارزشمندتر نوشته يا سخنراني و كلمه صدها از تواند مي فلوچارت يا ساده نمودار يك
 .باشد

 به كه معنا بدين. كنيد استفاده استدالل و منطق از الزم زمان در: سوم قانون 
 ها آن بر درسي مواد و هستند »حقيقت« صرفا اطالعات، كه. كنيد اعالم فراگيران

 با بايد كه دارد وجود هم ديگري مباحث اطالعات، اين وراي در اما است مبتني
 يا بدهي مفهوم با فراگير وقتي حسابداري درس در مثالً. دريافت را ها آن استدالل

 شركتي با فرد بدهي اگر دريابد كه است مناسبي زمان شد آشنا »بستانكاري«
 كرده پيدا كاهش آن سرماية كه است اين آن معناي منطقي طور به يابد، افزايش

 .است
. كنيد استفاده كالسي تكاليف از جديد دروس تقويت منظور به: چهارم قانون 

 شده ارائه بحث يا سخنراني متن، خواندن درقالب جديد مفهوم يا موضوع بعدازاينكه
 اين. كنند مرور را جديد مفهوم كالسي، تكليف يك وسيلة به دهيد اجازه فراگيران به

 مفاهيم ها آن كه بياورد وجود به را اطمينان اين بايد ولي باشد كوتاه تواند مي تكاليف
 آموزان دانش كه افتد مي اتفاق زماني ها يادگيري از بسياري. اند فهميده را اساسي

 مراجعه خود دفترچه يا كتاب به. كنند كار باهم كوچك هاي گروه در يابند مي اجازه
 از بخشي تكاليف، اين اگر. بپرسند سوال معلمشان از تكاليف انجام زمان در و كرده
 .بخشد مي بهبود را كالس در توجه ميزان باشد درس طرح

 تا كنيد كمك فراگيران به كنيد مي تدريس جديدي موضوع كه زماني: پنجم قانون 
 .دهند پيوند خود قبلي هاي آموخته با را تازه مطالب

 روشن را ها آن معناي و تعريف ابتدا در را تازه اصطالحات و واژگان: ششم قانون 
 .دارند مشكل درس قسمت اين با ها آن اغلب زيرا كنيد

 در است ممكن مآبانه رئيس رفتار. كنيد رفتار احترام با آموزان دانش با: هفتم قانون 
 در شيوه اين به آموزان دانش از خيلي ولي شود واقع مؤثر اردوها و نظامي تمرينات

 تا دهيم منزلت آنان به كه است اين قاعده لذا دهند، نمي مناسبي پاسخ درس كالس
 .برند كار به را خود تالش بهترين

 كه معنا اين به. داريد نگه استاندارد حد باالترين در را آموزانتان دانش: هشتم قانون 
 ديگر سوي از. كند مي تامين را او نظر مورد استاندارد سطح فراگيران از معلم نظارت

 تحليل، و تجزيه كاربرد، فهم، دانش،( بلوم شناختي سطوح براساس درس ارائه نحوة
 و انتظار كننده تعيين سطوح اين چارچوب در معلم هاي پرسش و) ارزيابي و تركيب

 .اوست استاندارد
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 هنرستاني آموزان دانش برانگيختن براي راهبردهايي
 يادگيري براي فراگيران كه است اين هنرستان هنرآموزان از بسياري عمومي شكايت

 دارند، را هنرجويان برانگيختن قصد هنرآموزان، كه حالي در هستند الزم انگيزه فاقد
 در. بگذارد كالس جو بر مثبتي تأثير تواند مي يادگيري به ها آن مثبت نگرش زيرا

 از دارد، ها آن هاي فعاليت بازده و هنرجويان يادگيري بر اساسي تأثير انگيزش نتيجه
 برانگيختن به است وابسته ديگري گر مداخله رويكرد هر يا آموزش موفقيت رو، اين

 از بسياري وجود، اين با. كالسي هاي فعاليت در او مشاركت يا يادگيري به هنرجو
 زيرا. ندارد واقعيت اين اما دارند هنرجويان انگيزش بر كمي تأثير معتقدند هنرآموزان

 انگيزشي تأثير منفي، يا مثبت صورت به شود مي انجام كالس در كه هركاري تقريباً
 .كند مي ايجاد هنرجويان بر خاصي

  هنرجويان، نيازهاي تابع انگيزه كه دهند مي توضيح انگيزش، موضوع در پژوهشگران
 در بايد هنرآموزان بنابراين است، وي تعلق احساس و شايستگي كنترل، راستاي در

 ها حوزه اين در را خود فراگيران نيازهاي درس، كالس آموزش هدايت و طراحي
 راهبردهاي از فهرستي آوردن فراهم مطلب اين از هدف. دهند قرار توجه مورد

 را تعلق و شايستگي كنترل، بتوانند تا است متوسط دورة معلمان براي انگيزشي
 و داخلي رويكردهاي شده تهيه مختلفي منابع از كه فهرست اين. آورند وجود به

 .است داده قرار توجه مورد را خارجي
 

  انگيزشي راهبردهاي
 
 انتخاب فهرست كردن فراهم .1

 جريان بر كنند احساس تا دهد مي امكان ها آن به فهرست اين كردن فراهم
 كند مي كمك ايشان به نيز و برند مي سود خود عاليق از دارند، كنترل شان يادگيري

 مدرسه امور در ها جنبه از بعضي هرچند. برسند شايستگي به نيازهايشان براساس تا
 بعضي در اما التحصيلي، فارغ براي نياز مورد هاي درس مثل هستند، مذاكره قابل غير

 براي الزم مواد كالس، رويه كالسي، مقررات دربارة گيري تصميم مانند ها فعاليت از
 مانند و جمعي يا فردي كار نحوة يا و تكاليف تكميل و انجام نحوة علمي، كارهاي

 .كنند شركت تصميمات در توانند مي ها اين
 
  پيوستگي احساس ايجاد براي آموزان دانش به كمك .2

 به كمك مشاركتي، يادگيري مشورتي، هاي برنامه از توان مي احساس اين ايجاد براي
 از ممكن اقدامات از تعدادي اينها. كرد استفاده ها آن به دادن مشورت و ها كالسي هم

 تغيير اندكي ايجاد واقع در.است كالس گرم محيط پرورش و ايجاد براي معلم سوي
 دربارة آموز دانش احساس نحوة بر عميقي تأثير تواند مي آموز دانش معلم تعامالت در

 ايجاد منظور به كه است آن از حاكي پيشنهادات. آورد وجود به او وظايف و كالس
 از. كنيد صدا كوچك نام با ابتدا همان از را ها آن آموز دانش در پيوستگي احساس
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 حال در شما بفهمند ها آن كه طوري به. نماييد استفاده فعال دادن گوش هاي تكنيك
 كار زمان در. باشيد داشته چشمي ارتباط ها آن با هستيد، ايشان به دادن گوش
 .هستيد پيشرفتشان متوجه دريابند تا كنيد تأييد را عملكردشان گروهي كار يا فردي

 
 .   كنيد تدريس قياسي .3

 درس هاي مثال به سپس و كنند مي ارائه ابتدا در را نتيجه معلمان وقتها بعضي
 لذت خود، كشف از و برده پي كنيد مي تدريس آنچه به فراگيران پردازند، مي
 چنين اطالعات يا شواهد ها، داستان ها، مثال با درس كردن آغاز عوض در. برند مي

 بخواهيد آموزان دانش از توانيد مي قياسي روش در اما آورد، نمي وجود به را اي روحيه
 اين. بپردازند ديگران نتايج ترسيم به يا و كنند بيان را شده كسب اطالعات معناي
 .شود مي ها آن انگيزه افزايش و توجه حفظ سبب موارد،

 
 .دهيد توضيح را اصول .4

 عملكرد در فعاليت يك چگونه و چرا بدانند كه هنگامي دبيرستاني آموزان دانش
 براي است شان عالقه و آينده اهداف راستاي در ها اين يا و است مهم دبيرستانشان

 فعاليت يا شغل يك براي الزم هاي مهارت: مثالً. شوند مي برانگيخته بسيار يادگيري
 .جمعي و فردي زندگي هاي مهارت يا و شغلي

 
 .باشند موفقيت منتظر تا كنيد كمك آموزان دانش به .5

 را شكست انتظار كنند مي تجربه را درسي هاي دشواري كه آموزان دانش از بسياري
 آموز دانش وقتي لذا. دهند مي نسبت سرنوشت و شانس به را موفقيت و كشند مي

 مدرسه به نسبت و بوده انگيزه بدون درسي كارهاي در نباشد موفقيت منتظر
 انتظار ايجاد منظور به آموزان دانش به كمك براي. كنند نمي پيوستگي احساس
 :دهند انجام را زير اقدامات بايد معلمان موفقيت

 باشد؛ داشته مناسبي انسجام كه كنند ارائه را آموزشي. الف
 دهند؛ نشان خودرا باالي انتظار ها، فعاليت و كلمات وسيلة به. ب
 بدهند؛ را عملكردشان ارزيابي و بررسي اجازه ها آن خود به آموزش از بعد. ج
 را خود موفقيت شانس فعاليت، افزايش با دريابند تا كنيد كمك آموزان دانش به. د

 .دهند افزايش
 
 .دهيد آموزش را يادگيري راهبردهاي .6

 افزايش آن مهم فوايد از يكي و است بسيار آموزشي راهبردهاي يادگيري فوايد
 ازآن حكايت يادگيري راهبردهاي از بسياري واقع در. است آموزان دانش انگيزش

 .است تدريس آغاز مرحلة مستقيم، انگيزش دارد،
 
 .بياموزيد را هدف تعيين آموزان دانش به .7
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 يا مستقل طور به آموزان دانش وقتي است داده نشان پژوهشي، مطالعات از بسياري
 كاركردشان و شوند مي برانگيخته كنند، مي دخالت هدف تعيين در معلم با مشاركتي

 به هدف تعيين براي الزم هاي فعاليت آموزش دقيق طور به بنابراين. يابد مي افزايش
 بر مثبتي تاثير تواند مي ها آن به اجتماعي و علمي هاي هدف تعيين اجازه و فراگيران
 شامل اهداف تعيين. بگذارد ها آن انگيزش

 نيازها؛ و ها توانايي سنجش. الف
 دسترس؛ قابل اهداف روشن و سريع انتخاب. ب
 اهداف؛ به رسيدن براي نياز مورد هاي گام يا ها فعاليت شناسايي. ج
 .شده كسب نتايج از مراقبت. د
 مديريت هاي تكنيك از استفاده .8

 مورد تواند مي آموزان دانش انگيزش افزايش براي متنوعي مديريتي هاي تكنيك
 .مديريتي خود و اي پته اقتصاد مثبت، پاداش مانند مواردي. گيرد قرار استفاده

 
 انگيزشي راهبردهاي ديگر .9
 با توانند مي معلمان كه دارد وجود راهبردها از زيادي تعداد فوق، موارد كنار در

: شامل راهبردها اين از اي نمونه. دهند افزايش را فراگيران انگيزة ها آن از استفاده
 هاي رويه از استفاده كردن، طراحي آموزان، دانش شدن درگير براي بودن مشتاق

 با دربارة اطمينان كسب مرتبط، آموزشي مواد و عاليق از استفاده متنوع، آموزشي
 كالسي هاي فعاليت اينكه دربارة آموز دانش از بازخورد كسب تكاليف، بودن معني

 اختصاص فراگير هاي فعاليت به بازخورد تر سريع هرچه تأمين رود، مي پيش چگونه
 .آموز دانش سوي از شده انتخاب محتواي به كالس گاه به گاه دادن

 
 انگيزه بي آموزان دانش برانگيختن

 كه نداريد را آن قصد قطعاً زيرا كنيد، بيان روشن و واضح را خود درس اهداف .1
 هدف از آگاهي ديگر سوي از. باشند اطالع بي تدريس در شما هدف از هنرجويان

 .آورد مي وجود به را ها آن انگيختگي خود سبب
 حضور كالس در كه هنرجوياني يادگيري به تشويق: كالس در حضور به تشويق .2

 حضور كالس در كردن تجربه براي بايد ها آن من نظر به است سخت بسيار ندارند
 در و كتاب در را اطالعات اين صورت اين در زيرا اطالعات، كسب براي نه كنند پيدا

 .آورند دست به توانند مي نيز منزل
 كه را آنچه و گيريم مي ياد دهيم، مي انجام كالس در كه آنچه از بگوييد ها آن به

 .شود مي ما وجود از بخشي تدريج به دهيم مي انجام
 تجربيات بودن معنادار و عالقه بر تاكيد .3

 بودم كالسي هنرجوي من اگر كه است اين بپرسيد خود از هميشه بايد كه سؤالي
 نباشد راحت خيلي شايد سؤال اين به دادن پاسخ چرا؟ و بياموزم چه داشتم دوست
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 اين از استفاده. كند مي كمك من به بسيار تدريسم، نحوة و درس طراحي در اما
 .شد خواهد فراگيران توجه جلب و يادگيري شدن معنادار موجب شيوه

 غيرعادي هاي روش كارگيري به و كارها انجام منظور اينجا در: غيرعادي تدريس .4
 مثالً. نگرفته قرار استفاده مورد قبالً كه است هايي روش از گيري بهره بلكه نيست

 اشياء دربارة هايي مثال يا و المثل ضرب از استفاده موضوع، دربارة هايي داستان نقل
 .موضوع به نزديك

 شادي با تواند مي اما است جدي كار يك يادگيري هرچند: يادگيري كردن بانشاط .5
 بيشتر باشد لذت و نشاط با توأم يادگيري كه صورتي در هنرجويان. باشد توأم لذت و

 ايشان پيشرفت موجب طبعاً و كرده فراهم را ها آن انگيزشي سبب زيرا آموزند، مي
 .شود مي

 بسيار بخشي آينده عامل تواند مي تشويق): الزم صورت در( هنرجويان از تقدير .6
 .گيرد قرار توجه مورد پيش از بيش است الزم كه باشد نيرومندي

 براي شما كه بدهيد را اطمينان اين خود هنرجويان به: آموزش كردن شخصي .7
 هنرآموزي كه دريابند وقتي هنرجويان. هستيد جا آن در ها آن يادگيري به كمك
. كنند مي پيدا خواندن درس براي بيشتري انگيزة هاست آن تحصيل مراقب

 .است كالس از خارج در درسي مطالب مرور از مؤثرتر روش اين از گيري بهره
 علت اين به موضوع يك به نسبت هنرجو انگيزش اوقات گاهي: بودن سرمشق .8

 رغبت شما اگر بنابراين. است گرفته قرار هنرآموزش توجه مورد موضوع آن كه است
 نيز هنرجويان ميزان، همان به بدهيد نشان خود از مهم موضوعات به نسبت زيادي

 .شد خواهند برانگيخته
 موضوع اين هنرجويان به بايد: بدهيد هستند چه آن از باالتر هويتي هنرجويان به .9

 احساساتي داراي و داريم قرار موقعيت يك در همه ما« كه شود يادآوري همواره
 كسب درسي موضوع و رشته از كه تجربياتي كنيم سعي بايد .هستيم مشترك

 كه كنيم تأكيد بايد. دهيم نسبت بيرون دنياي در تري بزرگ شرايط به كنيم مي
 زندگي در ارتباطات تقويت و شخصي رشد خودآگاهي، رشد سبب ما علمي اطالعات

 قدرت. بشناسد را خود هاي ضعف و ها قوت بايد عرصه دراين هنرجويي هر ».شود مي
 مشاركت اجتماعي زندگي در و آيد فائق خود هاي ضعف بر و كند تقويت را خود

 داشته خويش تحصيلي رشتة از تري بزرگ تصوير هنرجويي هر بايد بنابراين نمايد،
 .باشد

 
 مؤثر انگيزش راهبردهاي

 : شود مي مطرح مؤثر انگيزش زمينة در ها راه بهترين عنوان به زير اصولي
 
 :توضيح و عالقه: اول اصل 

 به ما وقتي. كنند مي عمل بهتر باشند مند عالقه موضوع به كه هنگامي هنرجويان
 سخت كردن كار از باشد سرگرمي يا و علمي مطلبي خواه باشيم، مند عالقه موضوعي
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 هنرآموزان محتوا، با عالقه و ارتباط ايجاد به نياز با همراه. بريم مي لذت زمينه آن در
 آن مستلزم اين و بفهمند را موضوع بتوانند هنرجويان تا كنند ارائه را توضيحات بايد

 .كند برقرار ارتباط آموخته قبالً آنچه و جديد مطلب بين بتواند هنرجو كه است
 
 :او يادگيري و هنرجو براي شدن قائل احترام و اهميت: دوم اصل 

 براي دلسوزي فقدان و عالقگي بي با توأم هنرستان در تدريس اوقات گاهي متأسفانه
 اين مانند دادن درس زمان در هنرآموزان از بعضي. است همراه او يادگيري و هنرجو

 دادن درس خوب. است بد بسيار ها آن تدريس كنند، مي اجرا بالماسكه كه است
 و خيرخواهي به نياز تدريس. ترساند را هنرجو نبايد لذا ندارد، سختگيري به نيازي

 كه برسند باور اين به هنرجويان تا كند تالش بايد همواره هنرآموز. دارد دوستي نوع
 .است يادگيري قابل مطلب

 
 :مناسب بازخورد و ارزيابي: سوم اصل 

 كه است متفاوتي هاي شيوه و ارزيابي متنوع هاي تكنيك از استفاده شامل اصل اين
 اصل اين. كنند مي اثبات را درسي موضوع بر خود مهارت و تسلط هنرجويان آن طي

 شامل بلكه. ندارد ارتباطي سنجد مي را هنرجو وار طوطي حافظة كه هايي روش با
 .انگيزند مي بر مؤثر يادگيري براي را هنرجو كه است بازخوردهايي

 
 : هوشمندانه چالش و روشن اهداف: چهارم اصل 

 همچنين ها آن. كنند مي وضع هنرجويان براي را بااليي معيارهاي مؤثر، هنرآموزان
 .برآيند آن پس از بايد هنرجويان و كردند بيان را روشني اهداف

 
 :فعال شدن درگير و كنترل استقالل،: پنجم اصل 

 وي در را مطلب به عالقه و يادگيري موضوع بر هنرجو كنترل احساس خوب تدريس
 ارائه هنرجو فهم سطح در مناسب يادگيري تكليف خوب هنرآموزانِ. كند مي تقويت

 ارائة از و گيرند مي نظر در خاصي فرد عنوان به را يادگيرنده هر ها آن. نمايند مي
 .كنند مي خودداري كلي معيارهاي
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كشي مقدماتي نقشه  

 
 
 

 



 

 1واحد يادگيري

 
 با را هنرجو كه است فصلي، )كشي مقدماتي نقشه( كاري نازك كتاب از اول فصل
 آشنا، گيرد مي قرار استفاده مورد ساختمان در كه معماري 1 فازهاي  نقشه انواع
با كمترين  ساده وهايي  در ساختمان راها  نقشه ترسيم و قرائت توانايي و كند مي

اين توانايي و اطالعات كسب شده . آورد مي فراهم ارو در يك طبقه جزئيات 
ها  چند طبقه و مجتمعهاي  معماري ساختمانهاي  است براي ترسيم نقشهاي  مقدمه
 . كه در يازدهم به تفضيل به آن پرداخته خواهد شد بزرگ

 ارائه با هنرآموز و بوده نظر مورد هنرجو و هنرآموز بين بيشتر تعامل فصل اين در
 پرسش طرح با هنرجو و كند مي ايجاد هنرجويان ذهن در را سواالتي، فيلم و تصاوير

 آن در آمده به وجود اشكاالت رفع و ترسيم به اقدام هنرآموزان راهنمايي با و
 . نمايد مي

 تواند مي كالس در دوستانه و صميمي محيطي ايجاد، موثر تعامل به رسيدن براي
 .باشد رهگشا

 چند وسايل از استفاده و است توجه مورد عملي و علمي جنبه دو درس اين در
 تدريس مورد آنچه ازهايي  ماكت ارائه و تهيه و مختلف تصاوير دادن نشان واي  رسانه

 .بود خواهد موثر، گيرد مي قرار
 ساير يونوليت و، چوب، به كمك هنرجويان رشته و با استفاده از مقوا يداگر بتوان

ايجاد نگهباني كه برش افقي روي ساده چهار طرف نما نظير اتاق يك اتاق ، مصالح
براي ارائه توضيحات در ترسيم پالن و معرفي انواع خطوط  تهيه نماييد، شده است

 موجود در پالن مفيد و موثر خواهد بود.
 و گردد برگزار آزموني، شده بيني پيش تمرينات و ها فعاليت انجام ضمن جلسه هر در

 و تمرينات همچنين. گيرد قرار ارزيابي مورد منزل تكاليف و كالسي ترسيمات
 .شود مشخص، گيرد مي قرار ارزيابي مورد كالس بعدي جلسه در كه منزل تكاليف

 در مهارت كسب و توانايي ايجاد سبب منزل و كالسي مستمر تمرينات انجام
 . گردد مي مقدماتي كشي نقشه

 ارائه جامعي و كامل فني مشخصات و اطالعات كه هايي هنقش شامل فصل اين
 حداقل به مجريان خطاي و بالتكليفي و تر ساده كار اجراي شوند مي سبب، كنند مي

 و مصرفي مصالح حجم بودن مشخص با همچنين. برود باالتر كار كيفيت و برسد
 درست گيري تصميم و ريزي برنامه داشتن سبب آن اجراي و مصالح تهيه هزينه

 .گردد مي
 ساختمانهاي ولي كرد اجرا نقشه برگ چند ارائه با را كوچك خانه يك بتوان شايد
 .دارند ها نقشه انواع از برگ هزاران به نياز اجرا جهت پيچيده و بزرگ
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 :بود خواهد بخش نه شامل فصل اين
 معماري هاي نقشه 1-1
 نقشه زبان 1-2
 نقشه تهيه مراحل 1-3
 معماري هاي نقشه انواع 1-4
 ساختمان عملكردي اجزاي 1-5
 طبقات پالن ترسيم 1-6
 نما ترسيم 1-7
 مقاطع ترسيم 1-8
 موقعيت و بام پالن 1-9
 

 .شود مي آشنا آنها كاربرد و معماري هاي نقشه با هنرجو: اول بخش در
 نقشه از كاملي تجسم، ترسيمي و نوشتاري يها روش آموزش با هنرجو: دوم بخش در

 .نمايد مي منتقل كامل طوره ب را طراح ايده و كند مي ارائه را نظر مورد
 و كرده درك را تصاوير انواع و تصاوير ايجاد چگونگي، تصوير مفهوم: مسو بخش در

 .گيرد مي فرا را يك هر ترسيم نحوة
 و... و برش، نما، پالن شامل بعدي دو هاي نقشه باكليه هنرجو: چهارم بخش در

 .شود مي آشنا معماري بعدي سه هاي نقشه
 در ساختمان مختلف هاي قسمت و اجزاء كاربرد و عملكرد با آشنايي: پنجم بخش در

 .شود مي انجام بخش اين
 معرفي و گذاري اندازه نحوه و آن اجزاي كليه با پالن ترسيم هنرجو: ششم بخش در

 .گيرد مي فرا را. .. و شمال و قبله جهت و ارتفاعي هاي كد و فضاها
 شده مطرح الزم هاي گذاري كد و گذاري اندازه و نماها انواع ترسيم: هفتم بخش در

 .است
 چگونگي با را ساختمان يك )مقاطع( ها برش انواع ترسيم نحوه: هشتم بخش در

 .است شده بيان. ..و گذاري كد و گذاري اندازه
 .آموزد مي را بام پالن و موقعيت پالن ترسيم هنرجو: نهم بخش در
 تا شود مي محول هنرجويان به بيشتري يها فعاليت همواره فصل اين از بخش هر در

. دهد انجام منزل در را بيشتري يها تمرين بتواند، آنها كالسي درون يها فعاليت ضمن
 هنرجويان درکشی  نقشه مهارت شكوفايي و تجربه كسب سبب بيشتر تمرينات انجام
 اين.است جلسات تمامي در و كالسي و منزل تكاليف ارائه بر اكيد توصيه لذا. گردد می

 هدايت با كه شده بيني پيش هنرجو همراه كتاب و كاري نازك كتاب در ها تمرين
 و شكلها،  فعاليت اين در كه است آن شايسته. گردد مي معرفي و انتخاب، هنرآموز

 در، ايشان توسط شده انجام كارهاي تماميو  شود توصيه هنرجويان به يكسان قالبي
 . بگيرد بر در نيز را نهايي ارزيابي از بخشي و شده گرفته تحويل دوره انتهاي
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 مقدمه
 و فني ضوابط و كند تعريف را معماري كشي نقشه و رسم ،هنرآموز، كالس ابتداي در

 هاي نقشه نمايش حين در و نمايد معرفي را آن از استفاده مورد نمادهاي و المللي بين
 كاربرد و تهيه ضرورت همچنين. كند بيان را آنها كاربرد، شده ترسيم معماري

 ساختمان يك صحيح و دقيق اجراي جهت را نقص بي و كامل معماري هاي نقشه
 و جزئيات و اطالعات با اي نقشه داشتن با شك بدون. دهد توضيح هنرجويان براي

 .آورد مي پديد ساختمان مطلوب اجراي براي مناسبي بستر، كامل توضيحات
 ابزارهاي كمك با و دستي روش به كار شيوة با هنرجو است الزم فصل اين در

 معماري هاي نقشه، دارد كامل آشنايي آنها از نگهداري نحوه و كاربرد با كه ترسيمي
، گردد مي ارائه درس اين در كه ترسيم اصول فراگيري با رو اين از. نمايد ترسيم را

 :بتواند بايد هنرجو، بخش اين رفتاري هاي هدف در كه شود مي بيني پيش
 .ببندد كار به را ترسيمي ابزارهاي -1
 .بچسباند ميز روي بر را كاغذ -2
 .نمايد بيان را ترسيمي خطوط انواع كاربرد -3
 .كند ترسيم مختلف مدادهاي با را خطوط انواع -4
 .نمايد رسم كاغذ روي بر را مشخصات جدول و كادر -5
 برد. بكار و بداند را معماريهاي  نقشه در كاربرديي ها مقياس -6
 .دهد توضيح را آنها كاربرد و ببرد نام را معماريهاي  نقشه انواع -7
 .كند رسم كامل بطور را ساختمان يك پالن -8
 .دهد انجام را گذاري كد و گذاري اندازه و فضاها نامگذاري، ترسيمي پالن در -9
 .نمايد ترسيم را ساختمان مختلف نماهاي -10
 .نمايد ترسيم را نقشه رويهاي  اندازه و ارتفاعي كدهاي -11
 .نمايد رسم را بندي شيب و بام پالن -12
 .نمايد ترسيم را موقعيت پالن -13
 1( در و هفته در ساعت 4 براي ـ معماريهاي  نقشه رسمـ  فصل اين تدريس زمان

 به توجه با را خود درس طرح تواند مي هنرآموز. است شده طراحي )هفته در جلسه
 درس طرح با مطابق و نموده بندي زمان، اصلي كتاب در موجود هاي فصل سر

 .نمايد آماده را خويش درس طرح، شده ارائه كهاي  نمونه
 

 
 نمونه طرح درس -1جدول 
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 واحد ريسدت جهت هنرآموز: هنرآموز تخصصي و اي حرفه هاي صالحيت
 هنرآموز چنين هم و باشد عمران يا معماري كارشناس بايد حداقل ،مذكور يادگيري

 نرم و مطلب ارائه افزارهاي نرم انواع با و بوده كامپيوتر از استفاده به مسلط بايد
 .باشد داشته كامل آشنايي فيلم نمايش افزارهاي

 : بداند فصل اين تدريس از قبل است الزم محترم هنرآموز كه نكاتي
 نوين و شيوة فعال تدريسهاي  نگارش اين فصل از كتاب بر اساس روش ،

محتواي اين فصل بيشتر تصويري است و مطالب . صورت گرفته است
تئوري به شكل نمايش فيلم و با كمك نرم افزارهاي مختلف ارائه گرديده 

 . است

 تهيه مراحل، نقشه زبان، معماريهاي  نقشه شامل كه بوده بخش 9 داراي فصل اين
، طبقات پالن ترسيم، ساختمان عملكردي ياجزا، معماريهاي  نقشه انواع، نقشه

 . است پاياني يها تمرين و موقعيت و بام پالن، مقاطع ترسيم، هانما ترسيم
 هاي  اين فصل با ارائه چند تصوير از نقشههاي  شروع تدريس در بخش

خواهد بود و  )پاورپوينت( ترسيم شده و نمايش پرونده ارائه مطلب
ه كه با پاسخ هنرجويان بهايي  پرسش هنرآموز محترم در ادامه با طرح

مطرح شده به ي ها پاسخصورت انفرادي و يا گروهي همراه است با اصالح 
 .پردازد مي بيان توضيحات تكميلي در ارتباط با موضوع بحث

 و در هر مرحله از  آموزش در اين فصل به شيوه پرسش و پاسخ هست
 به صورت تئوري، درسكه با توجه به موضوع ، تدريس با انجام تمريناتي

كه هنرآموز ، بيني شده پيش )ترسيم( و اغلب به شكل عملي )سوال(
ها  هنرجويان را به حل و انجام آنها  محترم بايد با توجه به دستورالعمل

 .هدايت نمايد
 هنرجو بايد به صورت انفرادي پاسخگو بوده و در ، از تدريسهايي  در بخش

ضمن باال ، اين عمل. فعاليت نمايد ،دو نفرههاي  مواردي به شكل گروه
تعهد و ايجاد ارتباط را در ، احساس مسئوليت، بردن سرعت در يادگيري

ضمن روشن نمودن ، بنابراين هنرآموز محترم. هنرجو تقويت خواهد نمود
از هنرجو بخواهد كه همگروه خود را انتخاب و در تمامي مراحل ، موضوع

 .مل داشته باشندانجام تمرينات با يكديگر فعاليت كا
 انجام تمرينات و پاسخگويي ، هنرآموز در كليه مراحل تدريس، الزم است

، چه به صورت انفرادي و چه گروهي، به سواالت و انجام كار ترسيم
 .نمايد گذاري ارزشيابي تكويني را انجام داده و نمره

 آموزشي وجود داردهاي  از بستهاي  مجموعه، به همراه اين فصل از كتاب ،
كه هنرآموز در زمان و موقعيت آن بايد مطابق با آنچه كه در اين كتاب 

افزارهاي مربوطه را  و نرم ها عمل نموده و فيلم، راهنما بدان اشاره شده
شود به جهت اهميت  مي ضمناً تاكيد. جهت تدريس به كار بگيرد
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حتما به هنرجويان ، برداري از مطالب گفته شده در اين فصل يادداشت
برداري نموده و  از مطالب درسي يادداشت، ري شود كه حين تدريسيادآو

 .بنويسد، در كادري كه به اين منظور در كتاب گنجانده شده
 كالس و در مدت  درها  فعاليتسواالت و ، بيني شده انجام تمرينات پيش

چنانچه . زمان تدريس و يا در زمان انجام كار عملي تعيين شده است
توان به  مي، در زمان كالس پايان نپذيرفت، شده بيني پيشهاي  فعاليت

در صورت انجام كار بيشتر نيز . عنوان تكليف در منزل به هنرجو داده شود
 .شود كه به كتاب همراه خويش مراجعه نمايند مي از هنرجويان خواسته

 نهمانجام تمريناتي كه در بخش ، ارزشيابي پاياني اين فصل بر اساس 
تواند مطابق با  مي صورت پذيرد و هنرآموز، همين فصل تعريف شده

شايستگي فرد را در اين درس تعيين ، جدولي كه در همين راهنما آمده
 .نمايد

 
 پالن تاسيسات مكانيكي – 1شكل 
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 پالن تاسيسات برقي – 2شكل 

 معماريهاي  نقشه
 بيان راها  آن كاربرد، معماريهاي  نقشه معرفي ضمن، بايد هنرآموز، جلسه ابتداي در

 استفاده نحوة و نموده معرفي را نقشه ترسيم در نياز مورد وسايل و ابزار سپس. نمايد
 است توضيح به الزم. دهد آموزش كار اصلي ابزارهاي عنوان به را آن از نگهداري و

 ولي است گرديده اشاره وسايل اين اغلب به سازي ناساختم كتاب اول فصل در كه
 .گردد يادآوري مجدداً براي مطالب اين است بهتر مطلوب نتيجه داشتن براي

، دهد انجام تدريس حين در بايد هنرآموز كه را اقداماتي، شده سعي كتاب اين در
 . دنماي اشاره مرحله به مرحله

 تدريس مراحل
 بخواهد هنرجويان از بايد ايشان، هنرآموز توسط معماريهاي  نقشه معرفي از قبل -1
 بيان را نهاآ كاربرد و مشاهده را معماري هاي نقشه )1-1( بخش به مربوط تصاوير تا

 .كند
ورود هنرجو به موضوع درسي و ارزيابي اولية ، هدف از اين مرحله از تمرين: تذكر
پاسخگويي به اين تمرين بر اساس محفوظات و . توسط هنرآموز است، ايشان

 .گيرد مي تجربيات قبلي هنرجو صورت
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 و كامل معرفي جهت را )1( پاورپوينت فايل بايد هنرآموز، بعد مرحلة رد -2
 نكات از نيز هنرجويان و كرده ارائه هنرجويان براي معماريهاي  نقشه با آشنايي

 .نمايند برداري يادداشت، مهم
 

 بررسي را )1( مرحلة در، خودي ها پاسخ نتايج تواند مي، درس به توجه ضمن، هنرجو
 .نمايد كنترل و
 

 ): 1فايل پاورپوينت (
 آنها كاربرد و معماريهاي  نقشه

 
 
 

، معماريهاي  نقشه از تصاويري حاوي، پوشه يك )1( پاورپوينت فايل با همراه
 ضمن هنرآموز كه است ضميمه برقي تاسيسات و مكانيكي تاسيسات، سازه

 . شود مي داده نمايش نيز تصاوير اين، ساختمان يكهاي  نقشه راجع اوليه توضيحات
 .شود كه اين پوشه همواره بايد با فايل پاورپوينت همراه باشد مي يادآوري •
اجرايي هاي  از نقشهاي  پاورپوينت شامل نمونه عناوين درسي موجود در •

 .است ...سازه و، مختلف نظير معماريهاي  ساختمان در رشته
 و زمينه در ساختمانهاي  نقشه از تصاويري نمايش ضمن هنرآموز همچنين

 هر كاربرد و نامگذاري نحوه و دليل خصوص در توضيح ارائه به مختلفهاي  رشته
 از آينده هاي بخش در پرسش شكل به بخش اين توضيحات. پردازد ميها  آن از كدام

 نموده گوش دقت با را مطالب كه بخواهيد هنرجو از بنابراين. شود مي خواسته هنرجو
 كادري، هنرجو اصلي كتاب در منظور بدين. نمايند برداري يادداشت را مهم نكات و

 .است شده بيني پيش هنرجو يادداشت جهت
 انواع، تمرين بخش در كه خواهد مي هنرجويان از هنرآموز، بعدي مرحلة در

 .دهند توضيح را هركدام تشخيص و نامگذاري نحوه و ساختمان اجراييهاي  نقشه
 اجراييهاي  نقشه انواع با آشنايي جهت به، درس ارائه و پاورپوينت نمايش از پس

 بخش اين سواالت به انفرادي صورت به خود هنرآموز هدايت با هنرجويان، ساختمان
 توسط شده ارائه مطالب و معلم تدريس اساس بر ها پاسخ يافتن. دهند مي پاسخ
 توضيحات، پاورپوينت نمايش بخش در بايد هنرآموز بنابراين. گيرد مي صورت ايشان
 .باشند داشته را سواالت به پاسخگويي توانايي هنرجويان نمايدتا ارائه جامعي و كامل

دقيقه به هنرجويان فرصت خواهد داد تا به  5هنرآموز به مدت : دستورالعمل •
 .سواالت پاسخ دهد

بايد به ابزارهاي مورد نياز در كارگاه اشاره نموده و از ، همچنين هنرآموز •
، هنرجويان خواسته شود كه ابزارهاي مورد نياز را تهيه نموده و در جلسه بعدي

 .همراه داشته باشند

نمايش 
 پاورپوينت
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 صورت به خواهد مي هنرجويان از هنرآموز، سواالت پاسخ بررسي جهت سپس •
 .دهند شفاهي پاسخ سواالت از يك هر به انفرادي

، دقيقه 5 مدت زمان، جهت پاسخگويي به صورت شفاهي: دستورالعمل •
 .شود مي بيني پيش

الزم است هنرجويان را ، هنرآموز جهت پيشبرد هر چه بهتر درس: دستورالعمل •
 .به گروههاي دو نفره دسته بندي نمايد

 از شفاهيهاي  پرسش صورت به خود همگروه با هنرجويان از يك هر، است الزم
 .بپرسند را سواالت، يكديگر

 بيني پيش، گروهيهاي  جهت پرسش، دقيقه 5مدت زمان : دستورالعمل •
 .شود مي
 غلط و صحيح يها پاسخ تعداد، گروهي شكل به پاسخ و پرسش از پس بايد، هنرجو

 .بنويسد ارزيابي خود جدول در را خود
 

 ارزيابي خود جدول
ي ها پاسخ تعداد

  غلطي ها پاسخ تعداد  صحيح

 
 .است آن نقشه تهيه، ساختمان اجراي در گام نخستين •
 .شوند مي ترسيم گروه و زمينه چهار در ساختمان اجراييهاي  نقشه •
 .شود مي شروع E حرف با نقشه نامگذاري، برقي تاسيساتهاي  نقشه در •
 استفاده معماريهاي  نقشه ترسيم جهت 256 نشريه و ISO استاندارد از •

 .شود مي
 

 
 )معماريهاي  نقشه( فيلم نمايش -1
 كليهاي  دقيقه 3 انيميشن يك نمايش با هنرآموز، درس از كوتاه بندي جمع يك در

 .نمايد مي بندي جمع و خالصه را جلسه اين در شده ارائه مطالب
 تواند مي گذشت كه مطالبي ازاي  خالصه ارائة از پس هنرآموز بخش اين در

 نام كه بخواهد آنها از و داده هنرجويان به را زير تصوير. نمايد ارزيابي را هنرجويان
 . نمايد بيان مختصر طور به را آن كاربرد و بنويسند راها  نقشه از يك هر
 بيني پيش، دقيقه 5 مدت زمان، جهت پاسخگويي به سوال: دستورالعمل •

 .شود مي
تواند برگه را قبل از شروع كالس و به تعداد  هنرآموز مي: دستورالعمل •

 .هنرجويان تكثير و آماده نمايد
-------------------------------------------------------------------------- 

  دقيقه 5: مدت    :هنرجو خانوادگي نام و نام

فعاليت 
 1كالسي 

نمايش 
 فيلم
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 زبان نقشه 1-2
 .آماده نمايدطرح درس اين بخش را مطابق با نمونه ، هنرآموز محترم •

 تدريس مراحل
 توضيحاتي را ارائهها  در نقشه زبان مورد استفاده مورد دراي  مقدمه با هنرآموز

 . كند مي
براي آنكه بتوان ساختمان را مطابق نظر و ايده طراحان و كارفرما اجرا : زبان نقشه

. دادهماهنگ را در اختيار عوامل اجرا و نظارت قرار كرد بايد اطالعات درست و 
 مك دو زبان ترسيمي و نوشتاري بيانآن با كهاي  ساختمان و نقشهيك اطالعات 

و گاهي  روش براي انتقال اطالعات ساختمان استترين  زبان ترسيمي اساسي. شود مي
و زبان نوشتار بخش اساسي و  يك تصوير و يك نقشه به اندازه صدها كلمه كارايي دارد

هاي  عهده دارد و ترسيمات اجرايي بدون يادداشت را برها  مهم انتقال اطالعات در نقشه
با استفاده از . ناقص است، فني و ارائه توضيحات و نوشتن عنوان و مشخصات مصالح

بنابراين زبان نوشتار و . توان كارايي سيستم را افزايش داد مي عالئم به جاي كلمات
 فني دارند.زبان ترسيم در كنار يكديگر نقش اساسي در انتقال اطالعات 

 شود مي بيني پيشدقيقه  5، االتؤمدت پاسخ به س: دستورالعمل. 
 را آنها و داده تطبيق خود همگروهي پاسخ با را خود پاسخ هنرجو بايد سپس 

 .نمايند كنترل
 دقيقه به هنرجويان فرصت خواهد داد تا  5هنرآموز به مدت : دستورالعمل

 .را كنترل نمايد ها پاسخ
 

 است ساختمان اطالعات انتقال براي وسيله ترين اساسي، ترسيمي زبان. 
 زبان عهده بر ها نقشه در اطالعات انتقال سيستم مهم و اساسي بخش 

 .است نوشتاري
 همان كاربرد زبان ها  نقشه و عالئم اختصاري در نقشه گذاري اندازه

 . است نوشتاري

 مراحل تهيه نقشه 1-3
 درس اين بخش را مطابق با نمونه آماده نمايد طرح، هنرآموز محترم. 

 تدريس مراحل
از مرحله ايده و تفكر طراح و ها  سير و مراحل تهيه و ترسيم نقشه مورد در هنرآموز

 كند. مي يحاتي را ارائهضاجرا تو جهتها  كارفرما تا ارائه نقشه
 ادي را مراحل زي، تا احداثريزي  روند احداث هر ساختمان از طرح و برنامه

اعم از اين مراحل گروههاي زيادي  يك از در هر. گذارد مي پشت سر
با . نمايند مي استادكاران و كارگران همكاري، ها تكنسين، مهندسان

فعاليت 
 2كالسي 
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شناخت اجمالي روند احداث يك بناي ساختمان و آشنايي با جايگاه و 
كشي  شما را در آموزش نقشه، مراحل فوق در هر يك ازكشي  وظايف نقشه

 يارياي  حرفههاي  همكاري موثر با تيم طراحي يا اجرايي و انجام رسالت و
 نمايد. مي

 شرايط زمين، كنندگان مشخصات ساختمان بر اساس نيازهاي استفاده ،
فرهنگي و ، اجتماعي، مطالعات اقتصادي، ميزان بودجه، موقعيت منطقه

 شود. مي فني تعيين
 ها همچنين كميت و تعداد و نوع فضا، با تعيين مشخصات ساختمان

پس از هماهنگي با كارفرما و . گردد مي كيفيت و اصول طراحي نيز معين
 شود. مي اوليه تهيههاي  طرح و نقشه، توسط مهندس

 اوليه و با اعمال نطرات طراح و هاي  با استفاده از نقشه، نقشه كش
فاز يك را هاي  نقشه، استانداردها و ضوابط موجود و با كمك مهارت خود

 كند. مي ترسيم
 فاز يك فاقد مشخصات دقيق مصالح و نكات فني اجرايي استهاي  نقشه .

) اجرايي( فاز دوهاي  براي تهيه و ترسيم نقشهاي  اساس و پايهها  اين نقشه
، معماري، اجرايي سازههاي  براي ترسيم نقشه. مختلف استهاي  در رشته

يك در اختيار هر كدام  فازهاي  نقشه، تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان
نياز ، فاز دوهاي  تهيه و ترسيم نقشه. گيرد مي الذكر قرار گروههاي فوق از

 كشي فاز يك دارد. به تجربه و مهارت بيشتري نسبت به نقشه
 هاي  كشي در تهيه نقشه نقشه مهارت در، در مرحله اجراي ساختمان

مراحل مختلف چون ساخت و متره و برآورد هاي  نقشهو  مراحل اجرايي
 .است كار در قبل يا پس از انجام كار بسيار موثر

 
 .صفر هستند فازهاي  مقدماتي همان نقشههاي  نقشه •
 .باشد مي فاقد مشخصات دقيق مصالح و نكات فني جهت اجرا، يكفاز هاي  نقشه •
 شود. مي جزئيات نيزهاي  شامل نقشه، دوفاز هاي  نقشه •
شوند و براي  مي ترسيم 1:200يا  1:100به طور دقيق با مقياس كه هايي  نقشه •

نحوه تنظيم فضاها و تناسب آنها و نمايش محوطه ، نمايش چگونگي ساختمان
كلي را هاي  گيرد و فقط اندازه مي سازي اطراف ساختمان مورد استفاده قرار

آن  يبر روپالن مبلمان نيز ، همچنين براي درك و قضاوت بهتر. دهد مي نشان
 . شود مي ترسيم

 
 اشاره پالن  به مدادهاي مورد نياز جهت ترسيم هنرآموز: دستورالعمل

 .نمايد
 در اختيار هنرجو قرار  چند نقشه ترسيم شده راهنرآموز : دستورالعمل

 و ترسيم نمايد.روي آن كپي  از روي آنها با مقياس جديد ازتا . دهد

فعاليت 
 3كالسي 



 

 53 

 مشخصات جدول ازاي  نمونه

 معماريهاي  نقشهانواع  1-4
آماده  معماري)هاي  (انواع نقشهطرح درس اين بخش را با عنوان ، هنرآموز محترم

 .نمايد

 تصاوير دو بعدي (ارتوگرافيك) 1-4-1
 كاربرد و نحوه ترسيم ، دو بعدي ساختمانهاي  يري از نقشهبا نمايش تصاو

استفاده در همچنين انواع خطوط مورد . و مفهوم هر كدام را توضيح دهيد
 . نظر شكل و ضخامت تعريف كنيد از ساختماني راهاي  نقشه

 به و مختلف معماريهاي  نقشه درها  آن نقش و خطوطانواع  شناخت 
 اهميت حائز بسيار خطوط انواع رسم در مناسب مداد از استفاده، آن دنبال
 اين در هنرآموز اينرو از. است معماريهاي  نقشه مهم اركان از و بوده

 چگونگي و معماري نقشه در خط انواع با را هنرجويان، درس از مرحله
 .نمايد مي اشاره را ترسيمي مهم نكات و نموده آشنا، يك هر صحيح ترسيم

 ممتد نازك، نحوه ترسيم و كاربرد هر كدام از خطوط ممتد ضخيم ،
در خط چين را ، مسير برش)مختلط ضخيم (، محور)مختلط نازك (

 . به هنرجويان بياموزيدبا ابعاد متفاوت هاي  كاغذ
 

 
 كاربرد انواع خطوط – 2جدول 
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 با ابعاد مختلفهاي  ضخامت خطوط ترسيمي دركاغذ – 3جدول 

 

 
 مختلفهاي  نحوه ترسيم خطوط با شكل – 3 شكل

 
 گذاري روي نقشه و با مقياس اعالم شده نقشه ديوارها را بدون اندازه هنرجويان از

  .ترسيم نمايند مجدداً
 
 

 
هنرجو ، ها نقشهكدام از  در اين فعاليت بدون ارائه توضيح در چگونگي ترسيم هر

و  گذاري كپي كردن از روي نقشه و بدون اندازه به صورترا فقط ها  ترسيم نقشه
 انجام دهد. گذاري كد

 

فعاليت 
 1عملي 

فعاليت 
 2عملي 
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 اشاره پالن هنرآموز به مدادهاي مورد نياز جهت ترسيم : دستورالعمل
 .نمايد

 در اختيار هنرجو قرار  چند نقشه ترسيم شده راهنرآموز : دستورالعمل
 تا از روي آنها با مقياس جديد ازروي آن كپي و ترسيم نمايد.. دهد

 تصاوير سه بعدي 1-4-2
 يزومتريكا سه بعدي ساختمان نظيرهاي  با نمايش تصاويري از نقشه ،

بيروني و هاي  از قسمتاي  دو و سه نقطه، هاي يكپرسپكتيو، ابليك
به ارائه توضيحاتي در باره نحوه نمايش سه بعدي ساختمان ، داخلي

 .پرداخته شود

 
 تصوير سه بعدي بيروني ساختمان – 4شكل 

 
 تصوير سه بعدي داخلي ساختمان – 5شكل 
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 ايزومتريك ساختمان نظير سه بعديهاي  با نمايش تصاويري از نقشه ،
بيروني و هاي  از قسمتاي  دو و سه نقطه، پرسپكتيوهاي يك، ابليك
به ارائه توضيحاتي در باره نحوه نمايش سه بعدي ساختمان ، داخلي

 پرداخته شود.

 اجزاي عملكردي ساختمان 1-5
  بهتر . به نام بردن اجزاي عملكردي ساختمان اكتفا شده است كتابدر

آنها و با روش پرسش و پاسخ و به كمك  كدام از صوص هراست در خ
 . برسندمناسب هنرآموزان محترم هنرجويان به پاسخ 

 كنند.نويسي  خالصه هنرجويان از توضيحات ارائه شده در كالس 
ضمن تامين دسترسي مناسب به خانه بايد به خوبي حريم : ورودي ساختمان -1

همچنين بايد زيبا و فاقد فضاهاي . داخلي خانه را از فضاهاي عمومي جدا كند
ورودي بايد دسترسي . باشد گرما و گرد و غبار، اضافي بوده و مانع نفوذ سرما

هاي  نشيمن و پلهاتاق ، پذيرايي، نظير آشپزخانهها  مناسبي به ساير قسمت
 طبقات داشته باشد.

اتاق نشيمن . مهمترين قسمت خانه و محل زندگي خانواده است: اتاق نشيمن -2
آفتابگير بودن اتاق . ساير فضاها مستقل است و حالت خصوصي دارد لب ازاغ

 برخوردار است.اي  اهميت ويژه از نيزنشيمن 
، ديگر ساختمان شاملهاي  اين فضا ارتباط بسيار نزديكي با قسمت: غذاخوري -3

توان در  مي فضاي غذاخوري خصوصي را. پذيرايي و اتاق نشيمن دارد، آشپزخانه
 كرد. بيني پيشاز آشپزخانه اي  گوشه

اتاق نشيمن و پزيرايي بايد ارتباط ، غذاخوري، آشپزخانه بايد با ورودي: آشپزخانه -4
 . مناسب و راحتي داشته باشد

به عنوان يك فضاي خصوصي و از مهمترين فضاهاي ساختمان كه : اتاق خواب -5
ساكت  خواب در قسمتهاي  بهتر است اتاق. استبراي استراحت افراد خانواده 

حياط و داراي ديد و  بالكن و، حمام، بهداشتيهاي  خانه و در نزديكي سرويس
 منظره زيبا و آفتابگير باشد.

 پاركينگ بايد در. ساخته شود فضاي اصلي نيزتواند جدا از  مي اضاين ف: پاركينگ -6
 نزديك خيابان طراحي شود.

توان  مي، نياز باشددر منازلي كه داراي فضاهايي بيش از تعداد مورد : اتاق كار -7
 فضاهايي را براي استفاده در اوقات فراغت يا انجام كار در نظر گرفت.

 حمام -8
 سرويس -9
داراي فضاهاي ، شده تواند عالوه بر فضاهاي ذكر مي يك خانه: ساير فضاها -10

باشد كه براي استفاده در شرايط خاص يا افراد خاص مورد استفاده  ديگري نيز
 . قرار گيرد
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هنرجو ، ها نقشهكدام از  در اين فعاليت بدون ارائه توضيح در چگونگي ترسيم هر
و  گذاري كپي كردن از روي نقشه و بدون اندازه به صورترا فقط ها  ترسيم نقشه

 انجام دهد. گذاري كد
باالي در ورودي خط چين رسم ، 3فعاليت  در: 1تفاوت اين فعاليت با فعاليت عملي 

و  وجود دارد سقفروي تراس  1در نمرين . نشان دهنده شكست سقف استشده و 
 .سقف وجود نداردروي تراس  3در تمرين 

 
نيازنيست و هدف استفاده صحيح ازمقياس و ترسيم  گذاري در اين تمرين هم اندازه

شكل كلي نقشه ترسيم . درست و رعايت ضخامت خطوط مطابق جدول ارزشيابي
 به مقياس توجه نشود)( به صورت زير است شده

 
 

مقياس و ترسيم  نيست و هدف استفاده صحيح از نياز گذاري در اين تمرين هم اندازه
شكل كلي نقشه ترسيم . درست و رعايت ضخامت خطوط مطابق جدول ارزشيابي

 به مقياس توجه نشود)( شده به صورت زير است

 

فعاليت 
 3عملي 

فعاليت 
 4عملي 

فعاليت 
 5عملي 
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مقياس و ترسيم  نيازنيست و هدف استفاده صحيح از گذاري در اين تمرين هم اندازه
شكل كلي نقشه ترسيم . درست و رعايت ضخامت خطوط مطابق جدول ارزشيابي

 به مقياس توجه نشود)( .شده به صورت زير است

 
 

1و با مقياس  گذاري شكل و بدون اندازه با استفاده از
50

 نقشه ترسيم شود. 

 .و ترسيم پله و مسير پله مورد نظر است گذاري كد
 است. پالن مبلماناز اي  اين نقشه نمونه

 

1و با مقياس  گذاري شكل و بدون اندازه با استفاده از
50

 نقشه ترسيم شود. 

 .و ترسيم پله و مسير پله مورد نظر است گذاري كد
 از پالن مبلمان است.اي  اين نقشه نمونه

 

فعاليت 
 6 عملي

فعاليت 
 7عملي 

فعاليت 
 8عملي 
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 ترسيم عناصر در باالي صفحه برش
هاي  نظير شكست. خطوط موجود در باالي صفحه برش را نام ببرد انواع آموزهنر

و ها  درگاه هاف سقف كاذب و كانالها،  بالكن، آمدگي سقف سقف ناشي از پيش
 . .... زير سقف وهاي  داكت

در مورد منطبق شدن خطوط باالي صفحه برش و خطوط اصلي نيز توضيحاتي را با 
 ارائه مثال ارائه كند.

بودن سقف تر  عنوان مثال انطباق خط كف تراس و سقف روي آن يا عقب يا جلوه ب
اختيار در  كه با نظر هنرآموزهايي  نسبت به كف توضيح داده شود و يا ساير مثال

 هنرجو قرار گيرد.

 عالمت شمال و جهت قبله 
توسط هنرجويان ترسيم ، نمادهاي معرفي شده در كتاب شود تعدادي از مي پيشنهاد

 گردد.

 اصول و مراحل ترسيم پالن  1-6-3
پالن ، عنوان فعاليت كالسيه و ب 8با استفاده از كروكي موجود در فعاليت عملي 

 و با ارائه توضيحات توسط هنرجويان ترسيم شود.اي  مرحله به صورتساختمان را 

 در پالن گذاري اندازه 1-6-4
هنرجويان اقدام به تكميل پالن ترسيم شده در مرحله ، با ارائه توضيحات هنرآموز

 كنند. گذاري قبلي به همراه اندازه
 :گذاري اصول اندازه

 تواند انجام شود. مي تكي، متوالي و موازي گذاري هاي اندازه با روش گذاري اندازه
جزئي هاي  ، اندازهگذاري متوالي دارد. در اين اندازه گذاري بيشترين كاربرد را اندازه

گيرند و اندازه كلي نيز در رديف ديگري و  مي دريك امتداد و در كنار يكديگر قرار
 آيد. مي ت پديداي خلو شود. با اين روش نقشه مي جزئي ترسيمهاي  نزديك اندازه

 نوشتن اندازه:
به ها  بايد در باال و نزديك خط اندازه باشد و جهت نوشته گذاري اندازههاي  نوشته

 نحوي باشد كه از پايين يا سمت راست نقشه قابل خواندن باشد. 
شود.  ط لبه) و (خط اندازه) استفاده ميخ(هاي  گذاري از دو نوع خط به نام در اندازه

 شود. مي رعايت نكات زير توصيه گذاري اندازهبراي خطوط 
 ممتد و در نزديك موضوع مورد نظر خط لبه و خط اندازه بايد با خطوط باريك و -

 ترسيم شوند.
خط لبه بايد عمود بر خط اندازه ترسيم شده و كمي بيشتر از محل خط اندازه  -

 ادامه يابد.
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 از شود.در صورت امكان بايد از ترسيم خطوط لبه و اندازه احتر -
خط اندازه بايد ممتد باشد و اندازه در باالي آن نوشته شود به جز مواردي كه  -

 نوشتن اندازه در داخل خط اندازه ضروري باشد.
خط اندازه  به عنوانها  نبايد از خطوط محور، خطوط مرجع و خطوط شكل -

 خط لبه به كار برد. به عنوانتوان  مي طوط رااين خ استفاده شود.
 

1 با مقياسمطابق صورت سوال نقشه 
20

 شده است. گذاري ترسيم و اندازه 

 
 

1 مطابق صورت سوال نقشه با مقياس
50

 شده است. گذاري ترسيم و اندازه 

 

فعاليت 
 9عملي 

فعاليت 
 10عملي 
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1 مقياسمطابق صورت سوال نقشه با 
20

 شده است. گذاري ترسيم و اندازه 

 

 معرفي كف پنجره
 

در كالس با نمايش صفحه فرضي پالن و محل تقاطع اين صفحه با عناصر ساختماني 
نظير ديوار، ستون، در، پنجره و عدم تقاطع با عناصري نظيرسكو و پله نحوه ترسيم 

 توضيح دهيد.خطوط نما و خطوط برش را 
 

 

فعاليت 
 11عملي 

فعاليت 
 12عملي 
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فعاليت 
 13عملي 
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فعاليت 
 14عملي 



 
 

 64 

 

 

 
 

 
 

فعاليت 
 15عملي 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم فصل

برداري با وسايل ساده نقشه   

 
 
 



 

 67 
 

 2يادگيري واحد

 برداري با وسايل ساده نقشهشايستگي 
 

 مقدمه
 

براي انجام هر نوع فعاليت عمراني در هر منطقه اي الزم است ابتدا نقشه اي از آن 
ادامه براي اجراي  منطقه تهيه شده و طرحِ مورد نظر بر روي آن ترسيم گردد. در

پروژه بايد اين طرح بر روي زمين ايجاد گرديده و مرحله به مرحله كنترل گردد؛ تا 
 زماني كه پروژه پابرجاست نيز بايد كنترلِ آن انجام شده تا پايداري آن كنترل گردد؛

 وظيفة نقشه بردار است.  ـ و البته كارهاي ديگرتمامي اين كارها ـ 
ن كه آشنايي اوليه با يكسري از كارهاي نقشه برداري ايجاد در اين فصل به دليل آ

اولية نقشه برداري با وسايل ساده آموزش داده شده كه از آن به هاي  گردد، فعاليت
 شود. مي با وسايل ساده نام بردهبرداري  عنوان مساحي و نقشه

شود، دانستن  مي از آنجايي كه از نقشه برداري به عنوان هندسة كاربردي نيز نام برده
 مفاهيم اولية هندسه به عنوان پيش نياز اين واحد يادگيري الزامي است.

 استاندارد عملكرد
 

وسايل  از استفاده پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود با
 مطابق نما قطب و گونياي مساحيـ  ترازنبشيـ  ژالنـ  سادة مساحي مانند متر

 زمين نقشة و مساحت كشور برداري نقشه سازمانهاي  دستورالعمل و 119 نشريات
 آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايند. دست به را

با وسايل ساده و روش  برداري نقشهنكاتي در مورد تدريس درس  -الف 
 تدريس آن:

نوين تدريس هاي  علمي جديد و روشهاي  و پژوهشها  در تاليف اين فصل به دانسته
توجه ويژه اي شده كه در ادامه و براي آشنايي و راهنمايي شما هنرآموزان محترم 

 گردد. مي ذكرها  اهم آن
مطابق  –تا حد امكان  –الزم به ذكر است كه سعي شده دروس تاليف شده 

كمي ها  نوين باشد؛ بنابراين ممكن است در شروع كار، تدريس با اين روشهاي  روش
شد ولي اميد است پس از مدتي آموزش و تدريس، موارد براي هنرآموزان سخت با

 مطرح شده شامل يادگيريِ بهتر و موفق تري شود. 
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تدريس، تدريس باكيفيت، تدريسِ هاي  مطالبي مانند پيش نيازهاي تدريس، ويژگي
سبك تدريس، فناوري تدريس، اصول تدريس، هرم يادگيري،  خوب، تدريسِ موفق،

مستقيم، نقش انگيزه در تدريس بهتر،  تدريس غيراي ه مستقيم، روش تدريس غير
عوامل و راهبردهاي انگيزشي، برانگيختن دانش آموزان بي انگيزه و تدريس بدون 

) در ابتداي كتاب راهنماي هنرآموز Teaching without talkingحرف زدن (
شود؛  مي سازي ذكر شده كه مطالعة آنها اكيداً به هنرآموزان محترم توصيه ساختمان

 چرا كه سعي شده تا روش تدريس اين فصل بر آن مباحث استوار باشد.
 بودجه بندي زماني -ب

جلسه) طراحي  2ساعت در هفته ( 4از آنجايي كه زمان تدريس اين فصل براي 
 گردد مطابق جدول زير اجرا گردد: مي گرديده است پيشنهاد

هاي  شده و هفته هفته آورده 12الزم به توضيح است كه جدول طرح درس در 
 گردد. مي با نظر هنرآموز محترم اجراـ  در صورت وجود داشتن اضافي ـ

 
 عنوان شماره جلسه هفته

1 
1 

هاي الزم براي انجام عمليات  نكات ايمني و مهارت 1 - 2
 نقشه برداري ساده

 هم ارتفاع كردن 2 - 2

  1فعاليت عملي  

  2فعاليت عملي   2

2 

 در نقشه برداريگيري  اندازه 3 - 2 3

4 
 فاصلهگيري  اندازه 4 - 2

 (تعيين طول متوسط قدم) 3فعاليت عملي  

3 
 (تعيين فاصله با رول فيكس) 4فعاليت عملي   5

 (متر)گيري  نوارهاي اندازه  6

4 
 فاصله افقي به روش غيرمستقيمگيري  اندازه  7

مايل در  (تعيين فاصله افقي و 5فعاليت عملي   8
 شيب دار)هاي  زمين

5 
 زاويه در نقشه برداري  5 – 2 9

 زاويه افقي با قطب نما)گيري  (اندازه 6فعاليت عملي   10
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6 
زاويه افقي با قطب نما گيري  (اندازه 7فعاليت عملي   11

 و كنترل آن)

زاويه افقي با متر و گيري  (اندازه 8فعاليت عملي   12
 كنترل آن)

 (به دست آوردن ارتفاع ساختمان) 9فعاليت عملي   14و  13 7

8 
 تهيه نقشه با وسايل ساده  6 – 2 15

 (برداشت به روش تقاطع دو طول) 10فعاليت عملي   16

 تعيين مساحت  7 – 2 18و  17 9

 20و  19 10
(تعيين مساحت قطعات زمين با  11فعاليت عملي  

 استفاده از رابطه هرون)

11 
 مساحت با استفاده از پالنيمتر تعيين  21

هاي  ذوزنقههاي  تعيين مساحت با استفاده از روش  22
 هم ارتفاع و سيمپسون

 24 و 23 12
 پياده كردن طرح با وسايل ساده  8 – 2

(پياده كردن به روش تقاطع دو  12فعاليت عملي  
 طول)

 
 بودجه بندي مكاني -پ

در حياط مدرسه و كلية فعاليت هاي كالسي در مكان انجام كلية فعاليت هاي عملي 
بصري و مكان انجام امور رايانه اي مانند تايپ،  ـ كالسِ درسِ داراي امكانات سمعي

 در سايت رايانه است.
 

 اهميت گروه بندي و طريقة انجام آن -ت
فعاليت هاي مساحي و نقشه برداري بايد به صورت گروهي انجام شود؛ دليل آن نيز 

نياز به همكاري چندين ها  توضيح ندارد، چرا كه براي انجام هر كدام از آن نيازي به
نفر است. بنابراين الزم است تا هنرجويان را با اين موضوع آشنا نموده و اين نكته را 

گوشزد نماييد كه اگر در گروهي حتي اگر يك نفر كارش را درست انجام ها  نيز به آن
 مي شود.ندهد، عمالً كارِ درستي انجام ن

شود گروه هاي چهار نفرة متجانس تشكيل دهيد؛ به اين معني كه افراد  مي پيشنهاد
توانيد پس از شناخت اوليه  مي پخش شوند. براي اين منظورها  قوي و ضعيف در گروه
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ها  را در چهار طبقه، كالسه بندي (سيدبندي) نموده و از خود آنها  از هنرجويان، آن
 ايشان را انتخاب نمايند.بخواهيد تا همگروهي ه

الزم به ذكر است كه در فعاليت هاي كالسي نيز بهتر است اعضاي هر گروه در كنار 
هم قرار گرفته و به سواالت مطرح شده در كتاب درسي به كمك يكديگر پاسخ 

 دهند.
 زاييسينرژي يا هم اف

م افزايي به نكتة ديگري كه در كارِ گروهي وجود دارد، سينرژي يا هم افزايي است؛ ه
 كنند، اثري به وجود مي اين معني است كه وقتي چند نفر با هم در يك كار همكاري

آيد كه از مجموع اثر هر كدام از عناصر بيشتر است؛ يعني برآيند نيروي جمعي از  مي
 جمع تك تك نيروها بيشتر است. براي توضيح بيشتر به فرمول زير دقت كنيد:

يا  –با يكديگر مشاركت كنند، انرژي آزاد شده از اين افراد نفر در يك فعاليتي  nاگر 

n به مقدار –به عبارتي فرصت هاي يادگيري  n−2

2
كند؛ به عنوان  مي افزايش پيدا 

فرصت  2آيد كه  مي فرصت يادگيري به وجود 6نفر در يك گروه باشند،  4مثال اگر 
 از مجموعِ كارِ تكي بيشتر است؛

n n− − −
= = =

2 24 4 16 4 6
2 2 2

  

 فوايد كار گروهي: 
برابر را  2افزايش سرعت يادگيري: يادگيي گروهي قابليت افزايش سرعت تا  -1

 دارد؛
و ها  از هم آموختن دانش آموزان: آموزش از همساالن و به زبان خود آن -2

 افتد؛ مي همچنين تعامالت فردي و اجتماعي در كار گروهي اتفاق
 در جمع همساالن يگروه به راحت ياعضا ي: تمامرانيفراگ ةهم يريدرگ -3

 ند؛يتوانند صحبت كرده و مشاركت نما مي
در  يشوند ول مي استرس: دانش آموزان در حضور معلم دچار استرس كاهش -4

 استرس وجود ندارد؛ نيجمع همساالن ا
شده و  يتعامالت اجتماع جاديباعث اها  : مشاركت در بحثشتريب يدوست جاديا -5

 كند؛ مي دارتريرا بهتر و پاها  يدوست
كه  رنديگ مي ادي انيهنرجو يگروه يشركت در اجتماع: در كارها يبرا يآمادگ -6

مخالفت كنند، در چه  يحرف بزنند، در چه مواقع يچگونه حرف بزنند، چه زمان
از  يباشند، چگونه استدالل كنند و موارد ريانتقاد كنند، چگونه انتقاد پذ يمواقع

 .ليقب نيا
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 :آمادگي هنرآموز قبل از تدريس گروهي
 هنرآموزان محترم خودشان بايد كارِ گروهي را قبول داشته باشند؛ -1
به هنرجويان بياموزيد كه كارِ گروهي، بيشتر تعهد است تا احساسات؛ يعني با  -2

 قضيه به طور منطقي برخورد كنند؛
عوا كشيده قوانيني وضع كنيد تا كارِ گروهي به سمت هرج و مرج و توهين و د -3

نشود؛ براي اين منظور الزم است تا چگونه صحبت كردن و چه زماني صحبت 
 كردن را به هنرجويان تمرين دهيد؛

با تك تك هنرجويانِ سركش صحبت كرده و توجيهشان كنيد كه چه  -4
انتظاراتي از او داريد و او بايد چه كارهايي را انجام داده و چه كارهايي را انجام 

ن منظور الزم است همزمان هم صريح باشيد و هم مهربان (مانند ندهد؛ براي اي
 يك پدرِ دلسوز)؛

از آن جايي كه هنرجويان زرنگ دوست ندارند با ديگران كار كرده و در يك  -5
صحبت ها  خواهند همة كارها را خودشان انجام دهند، با آن مي گروه باشند و

د؛ همچنين او را توجيه كرده و نقش هاي مهم در گروه را به او پيشنهاد دهي
كنيد كه گروه به كمكش احتياج دارد، فكر نمره نباشد، نمره اش خوب است و 

 فعاليت گروهي بهترين آموزش براي اوست.
 

 و ارزشيابي آن هاها  نحوة اجراي فعاليت -ث
موارد  –كه هدف فني و حرفه اي است  –در مورد ارزشيابي از فعاليت هاي عملي 

 گردد: مي زير پيشنهاد
 شوند. تقسيم نفره چهار هاي گروه به كالس هر هنرجويان سال ابتداي در  -1
 انتخاب خود ميان از سرگروه عنوان به را نفر يك گروه افراد عملي، كار هر براي  -2

 .شوند سرگروه نوبت به بايد افراد همة است گفتني كنند؛ مي
 : از اند عبارت سرگروه وظايف  -3

 حاضر افراد فهرست تهية -الف
 برگرداندن و انبار از ها آن تحويل نياز، مورد تجهيزات و وسايل فهرست تهية -ب
 گروه افراد كمك با كار پايان از انبارپس به ها آن
 تعداد به آن تكرار بر تاكيد و نظر مورد عملي كار انجام نحوة بر نظارت -ج

 ساير عامل، مقام در ترتيب به كه گروه اعضاي براي نوبت تعيين و گروه اعضاي
 .بگيرند اختيار در آن دادن انجام براي را گروه اعضاي

 عهده به را عملي كار يك انجام مسئوليت كه است كسي عامل(عامل  وظايف  -4
 )گيرد مي
 گروه؛ افراد از يك هر وظيفة تفهيم و بيان و گروه افراد بين كار تقسيم -الف
 آن؛ كامل انجام تا عملي كار كنترل و گروه افراد هدايت -ب
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 منظور به عملي كار پايان در گروه افراد ي بقيه به آن ارائة و اطالعات ثبت -ج
 كار؛ گزارش تهية

 گروه؛ افراد كمك به ها آن كارگيري به ي نحوه و وسايل از مراقبت -د
 گروه افراد وظايف  -5

 شده؛ واگذار وظايف وانجام كار عاملِ و سرگروه هاي توصيه به كامل توجه -الف
 كارها؛ درست انجام در تالش و اخالقي و انساني مسائل رعايت -ب
 بهتر هرچه دادن انجام براي آنها با همكاري و گروه افراد ساير با هماهنگي -ج

 عملي؛ كار
 هر در عملي فعاليت هر براي گروه افراد كل كار گزارش تهيه براي همكاري

 كتاب؛ فصل
بر كار ها  كافي در همة فعاليتشود نظارت  مي گذاري: توصيه نمره نحوة  -6

ها  هنرجويان انجام شده (ارزشيابي تكويني) و مطابق موارد زير نمرة تك تك آن
  تعيين شود:

 گرفته عامل فرد كه اي نمره از است عبارت عملي كار براي فرد هر ي نمره -الف
 گروه ميانگين نمرة عالوه به
 صورت اين به كه است نمره 10 در هر فعاليت حداكثر عامل فرد ي نمره -ب

 :شود مي محاسبه
 نمره 2 كار روش درستي 
 نمره 2 كار انجام سرعت 
 نمره 2 دقت و صحت ميزان 
 نمره 2 گروه سرپرستي و هدايت 
 نمره 2 وسايل حفاظت و ايمني مسايل رعايت 
 نمره 10 جمع 

 نظر به بنا توانند مي محترم هنرآموزان و است پيشنهادي طرحي محاسبه اين:  نكته
 دهند تغيير را آن خود

 گروه افراد از يك هر ي نمره مجموع از است عبارت گروه ميانگين ي نمره -ج
 .گروه افراد تعداد بر تقسيم اند، بوده عامل كه هنگامي

 هر يعني دارد؛ بستگي گروه افراد ساير ي نمره به فرد هر ي نمره ترتيب اين به
 را ديگران كار بايد گيرد مي قرار مجري يا عامل مقام در وقتي گروه افراد از يك
 نيز او خود نمرة تا كند كسب بيشتري نمرة گروه تا بكوشد و كند تلقي خود كار

 بيشتري نمرة اگر كه آموزند مي تدريج به هنرجويان اساس، اين بر. يابد افزايش
 و ها كاستي ساختن برطرف و خود گروه افراد تقويت در بايد ناگزير خواهند مي
 .بكوشند بهتر كار

از هنرجويان خواسته شود تا گزارش كارشان را براي گرفتن نمره ارائه دهند و  -7
حتماً گزارش كار را بررسي كرده، اشكاالتش را معلوم نموده و نمرة آن را نيز در 

 نظر بگيريد.
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موارد مطرح شده در بندهاي باال را براي هنرجويان توضيح داده تا در كسب  -8
 فق تر باشند.نمرات مو

براي هر فعاليت چك ليستي تهيه كرده و مطابق آن نمرات هنرجويان را  -9
 ارزشيابي كنيد.

 
 اهميت تهية گزارشِ كار -ج

گزارش نويسي بخش مهمي از عمليات مساحي و نقشه برداري است و در تمامي 
بايد به طور دقيق، كامل و جامع نوشته شود؛  –چه كوچك و چه بزرگ  –ها  فعاليت

اگر در فعاليت عملي اي گزارش كار وجود نداشته باشد، به منزلة آن است كه كاري 
انجام نشده است چرا كه روش كار، وسايل استفاده شده، شرح محاسبات، مشكالت، 

توان نمي ها  گردد و بدون دانستن آن مي جمع بندي و نقشة كار در گزارش كار ذكر
قضاوتي در مورد آن كار داشت. در گزارش كار تمامي جوانب و جزئيات كارِ انجام 

گردد؛ به همين دليل الزم است هنرآموزان محترم نسبت به نوشتن  مي شده ذكر
گزارش كار توسط هنرجويان حساسيت به خرج داده و حتماً با دقت آن را مطالعه 

 نموده تا در كارهاي بعدي اصالح گردد.كرده و ايرادات را براي هنرجويان معلوم 
 چارچوب (فرمت) گزارش كار

الزم است پس از انجام هر فعاليت عملي، گزارشي از كارِ انجام شده را بنويسيد. چرا 
توان گفت كاري  مي كه اگر در مورد فعاليت انجام شده نتوانيد مستنداتي ارائه كنيد،

 نمي خورد. انجام نشده است؛ يا كارِ انجام شده به درد
خواهشمند است مطلب باال را بارها و بارها به هنرجويان گوشزد كرده و خودتان نيز 
در هر جلسه پيگير گزارش كار بوده و به طور دقيق آن را مورد مطالعه قرار دهيد تا 

 هنرجويان اهميت نوشتن گزارش از فعاليت انجام شده را درك كنند.
  چند دليل براي نوشتن گزارش كار 
 به ديگران بگوييم كه چه كاري انجام داده ايم؛ -1
اگر دوباره خواستيم اين كار را انجام دهيم، با مراجعه به گزارش كار متوجة  -2

 طريقة انجام آن شويم؛
 سازماندهي نمودن و نظم دادن به فعاليت انجام شده؛ -3
يك  تمرين مهارت يادداشت برداري و گزارش نويسي كه از جمله مهارت هاي -4

 شهروند موفق است.
 
  چارچوب اين گزارش بايد شامل چه مواردي باشد (يعني چه مطالبي و به چه

 ترتيبي در گزارش كار ذكر شود):
 عنوان؛ شامل: -1

 گزارش موضوع
 نويسندگان يا نويسنده نام
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 گروه افراد اسامي
 عمليات انجام تاريخ
 كار انجام محل

 گزارش كنندگان دريافت نام
 مقدمه؛ -2
 جمله از. آيد مي شده انجام چه آن از) جزئيات بدون( كلي ديد يك بخش اين در

 كار. هدف كار و روش
 وسايل مورد نياز؛  -3

 شود. مي در اين بخش وسايل مورد استفاده شده و تعداد هر كدام يادداشت
 شرح انجام كار؛ -4

 كه اطالعاتي و جزئيات تمام همراه به كار انجام روش از كاملي در اين بخش شرح
 .شود مي آورده است شده آوري جمع

 شرح محاسبات؛ -5
 اعداد و جداول همة همچنين و عملي كار به مربوط محاسبات ي كليه بخش اين در

 .شود مي ارائه شده يادداشت
 مشكالت حين انجام كار؛ -6

شود تا با  مي نوشته عمليات حين در موجود مشكالت از فهرستي قسمت اين در
 بتوان در فعاليت هاي بعدي عملكرد بهتري داشت.ها  كردن آنبرطرف 

 جمع بندي و نتيجه گيري؛ -7
جمع بندي اي از كارِ انجام شده را در اين  ايد، داشته عمليات از كه هدفي به توجه با

قسمت نوشته و مشخص نماييد كه آيا به هدف خود رسيده ايد يا خير و اگر به هدف 
چه بوده است؛ همچنين اگر راه حل هاي بهتري براي رسيدن نرسيده ايد، داليل آن 

 به اهداف مورد نظر داريد، در اين بخش ذكر نماييد.
 در ضمن نتايج كلي فعاليت را نيز در اين قسمت بنويسيد.

 پيوست ها؛ -8
 استفاده نموده ايد.ها  شامل كروكي و هر نوع فرم يا اطالعاتي كه از آن

  شود هنرجويان را به سايت رايانه برده و از  مي توصيهالزم به توضيح است كه
بخواهيد تا گزارش كارشان را تايپ نمايند. در ادامه گزارش را چاپ نموده و ها  آن

 در صورتي كه زمان كافي در اختيار داشتيد مطالعه بفرماييد.
 اليت اگر بتوانيد طوري برنامه ريزي كرده كه گزارش كار را بالفاصله بعد از انجام فع

 دريافت كنيد، مطمئن باشيد كه يادگيري بهتر و مؤثرتري اتفاق افتاده است.
  اگر در ارائة گزارش كار توسط هنرجويان در جلسات اوليه جديت بيشتري به خرج

دهيد، نوشتنِ صحيح و كامل گزارش كار براي هنرجويان تبديل به عادت شده و در 
 اهيد شد.ادامة سال تحصيلي زحمت كمتري را متحمل خو
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 استفاده از مؤلفه هاي بستة آموزشي -چ
در اين درس سعي شده تا حتي االمكان از بسته هاي آموزشي استفاده شود. در مورد 

 بسته هاي آموزشي در بخش تعاريف اين راهنما صحبت به ميان آمده است.
 

 رعايت نكات ايمني -ح
 »اول ايمني، بعد كار«

بارها براي هنرجويان ذكر نموده تا متوجه اهميت آن شوند؛ حتماً شعار باال را بارها و 
چرا كه عمليات مساحي و نقشه برداري معموالً در شرايط سخت و در مكان هايي 

بيشتر است؛ مجموعه اي از عوامل ها  شود كه امكان وقوع خطر در آن مي انجام
و ها  ازهطبيعي و عوارض و اشياي مصنوعي ساختة دست بشر مانند ماشين آالت، س

 تأسيسات در محيط كار، خطرآفرين هستند.
توان براي رعايت ايمني و اصول اولية آن در عمليات نقشه  مي در مورد كارهايي كه

اين فصل صحبت شده و همچنين در كتاب همراه  1 – 2برداري انجام داد، در بخش 
ها  را به آن هنرجو نيز مطالبي در اين زمينه آورده شده كه الزم است نظر هنرجويان

 جلب نماييد.
 جواب به سواالت و توضيحات مربوط به فعاليت ها -خ

همان طور كه در ابتداي فصل دوم كتاب ذكر گرديد، هدف اين فصل اين است كه 
وسايل سادة  از استفاده پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر شوند با

 نشريات مطابق نما قطب و گونياي مساحي -ترازنبشي  – ژالن - مساحي مانند متر
 به را زمين نقشة و مساحت كشور برداري نقشه سازمان دستورالعمل هاي و 119
 آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايند؛ دست

در اين فصل سعي شده تا تمامي موارد گفته شده در فصل مساحي كتاب 
عنوان مثال در مورد بحث جمع بندي شده و تكميل گردند. به سازي  ساختمان

 هم ارتفاع و سيمپسون ذكر گرديده است.هاي  ذوزنقه تعيين مساحت، روابط هرون و
يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه مباحث مطرح شده در اين  همچنين

فصل، همه، پيش نيازهايي براي يادگيري بهتر فصول ديگر است، كه سعي شده به 
 برآورده شود.ها  آنطور كامل و جامع نيازهاي 

 اي  تواند انگيزه مي در ابتداي فصل شكلي از كار با شيلنگ تراز آورده شده كه
 براي شروع كار باشد.
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 برداري ساده نكات ايمني نقشه –1 –2
 الف) شناخت محيط كار:

 هاي اوليه و رعايت نكات ايمني: ب) آشنايي با كمك
مبحث با هنرجويان مطرح شده و خواهشمند است در ابتداي فصل حتماً اين 

بازگو شود؛ اگر خاطره اي نيز در موارد ها  توضيحات ذكر شده در اين بخش براي آن
بخواهيد اگر در جايي گم شده ها  بازگو نماييد يا از آنها  مطرح شده داريد براي آن

 يند.اند يا نياز به كمك هاي اوليه داشته اند، تجربياتشان را براي ديگران بازگو نما
 
  يا فيلم مربوط به آن را براي هنرجويان  خطرات احتمالي در حين كارپاورپوينت

بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و ها  ارائه كرده و از آن
نكات مهم آن را يادداشت برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس 

 بصري باشد. –درس داراي امكانات كامل سمعي 
 

  يا فيلم مربوط به آن را براي  حين كار رعايت مسائل ايمني درپاورپوينت
بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن ها  هنرجويان ارائه كرده و از آن

بحث كرده و نكات مهم آن را يادداشت برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم 
 بصري باشد.ـ است كه كالس درس داراي امكانات كامل سمعي 

  و فيلم هاي ذكر شده در كتاب راهنماي معلم ها  پاورپوينتالزم به ذكر است كه
در دست تهيه بوده و اميد است به موقع به دست هنرآموزان محترم و حتي 

 هنرجويان برسد.

 ج) آشنايي با كار گروهي:
تأكيد بر كار گروهي فراموش نشود؛ به هنرجويان يادآوري كنيد كه اگر حتي يك نفر 

 به خوبي انجام نخواهد شد. در گروه كار نكند، عمليات
در ميان گذاشته و ها  دهي گروهي نيز مطالب مقدماتي را با آن در مورد طريقة نمره

 تأكيد نماييد كه نيمي از نمرة هر فرد مربوط به نمرة گروه است.
  يا فيلم مربوط به آن را براي هنرجويان ارائه كرده و از  ر گروهيكاپاورپوينت

بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و نكات مهم آن ها  آن
برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس درس داراي  را يادداشت

 بصري باشد.ـ امكانات كامل سمعي 

جلب  يديكل ميرا به مفاه انيبخش، توجه هنرجو نيا يخواهشمند است در ابتدا
 نيبخش با ا نيكه در ا دييگوشزد نماها  را با هم مرور كرده و به آنها  نموده و آن

فصل و مطالب آن  نيا اموزند،يرا ن ميمفاه نيآشنا خواهند شد و اگر ا ديجد ميمفاه
 اند. نگرفته اديرا 

نمايش 
 پاورپوينت

نمايش 
 پاورپوينت

نمايش 
 پاورپوينت
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 ميرا به مفاه انيقبل، توجه هنرجو ةدر جلس ياست قبل از شروع هر بخش بهتر
كه  دبخواهيها  آن از و كرده جلب –خواهند آموخت  ندهيآ جلسة در كه – يديكل

داشته باشند؛ البته از آن  گردي منابع در چه و كتاب در چه –بر آن مطالب  يمرور
توان  يكار را نم نيا نجا،يدر ا ود،ش مي اول درس داده ةبخش در هفت نيكه ا ييجا

 انجام داد.

 ارتفاع كردن هم –2 –2
و مرحله به  انيبخش را به كمك هنرجو نياست مطالب مطرح شده در ا خواهشمند

گر و راهنما  ليتسه ديبا سيگونه از تدر نينقش هنرآموز در ا د؛يمرحله جواب ده
 ديمنظور با نيكه در ذهن دارد سوق دهد؛ بد يرا به سمت جواب انيبوده و هنرجو

 نيو مداوم ب وستهيپ يانيجر يعني ؛با هنرجو برقرار كند ينينابيارتباط از نوع ب
به ها  و سوق دادن آن انيمشاركت دادن فعال هنرجو يبه عبارت ايهنرجو و هنرآموز؛ 

بلكه  د،يشود كه جواب را هنرآموز نگو مي ديروش تأك نيسمت جوابِ مورد نظر. در ا
 .ابدياو، هنرجو به جواب دست  ديمف به موقع و يها ييبا راهنما

اين مبحث توجه دادن هنرجويان به اين موضوع كه در بسياري از كارهاي  در
ساختماني مسأله هم ارتفاع كردن مهم است مد نظر بوده و سواالت نيز در همين 

 را با هنرجويان به بحث بگذاريد.ها  راستا طرح شده اند كه خواهشمنديم تمامي آن
كتاب سواالتي در زمينه ارتفاع و مبناي ارتفاعات طرح شده كه هدف  56صفحه  در

از آن توجه دادن به اين موضوع است كه مبناي ارتفاعات بستگي به نظر فرد دارد 
 ولي بايد خودش نيز در يك ارتفاع قرار داشته باشد.

مهمي كه در اين بخش وجود دارد تعريف خط تراز است كه به صورت زير  تعريف
 شود: مي تعريف

 تراز خطي است كه تمامي نقاط واقع بر آن داراي يك ارتفاع باشند. خط
ميدانيد كه مباحث مختلفي در اين زمينه قابل بحث هستند كه در صورت  البته

ي چون سطوح مبنا، ژئوئيد، امتداد را مطرح نماييد (مباحثها  توانيد آن مي صالحديد،
شاقولي، سطح تراز، ارتفاع، ارتفاع مطلق و نسبي و ...) ولي هدف در اين بخش فقط 

 آشنايي با مبحث هم ارتفاع كردن است.
كتاب و در زير شكل ظروف مرتبطه هدف آشنايي هنرجويان با  56ادامه صفحه  در

تدا با ذكر چند سوال موضوع مطرح طريقه هم ارتفاع كردن با شيلنگ تراز است كه اب
 شود. مي شده و در ادامه به توضيح كار با آن پرداخته

كار با دستگاه تراز ليزري مطرح شده كه اميدواريم با تهيه اين  2-2انتهاي مبحث  در
 اين موضوع به عنوان درس اصلي ذكر شود.ها،  دستگاه در هنرستان

كه ابتدا آب را در داخل ظرفي ريخته و يك سر  كردن شيلنگ تراز بهتر است در پر
شيلنگ را در آن فرو كرده و از سر ديگر، آن را بمكيد تا حبابي داخل شيلنگ قرار 

، داخل آن، حباب نماييدنگيرد چون ممكن است اگر شيلنگ تراز را با شير آب پر 
 كار كنيد. ستيوارد شده و نتوانيد با آن به در

 نكته
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 برداري نقشهدر گيري  اندازه -3-2
 در نقشه برداري عبارتند از :گيري  انواع اندازه

 فاصله (طول)گيري  اندازه .1
 زاويهگيري  اندازه .2
 اختالف ارتفاعگيري  اندازه .3

 پردازيم: ميها  چند نكته مهم در اينجا قابل بحث است كه به آن
سه گيري  گيرد با اندازه مي نكته اول: تمامي كارهايي كه در نقشه برداري انجام

كميت گفته شده قابل انجام است. خواهشمند است اين نكته را به هنرجويان گوشزد 
 .نماييد

مختلف به خصوص در زمينه هاي  نكته دوم: امروزه و با پيشرفت علوم در زمينه
تعيين موقعيت و ناوبري، كميت چهارمي نيز به اين سه كميت اضافه شده كه همان 

 است. البته بحث در اين زمينه از حوصله اين كتاب خارج است.» زمان«
اختالف گيري  ارتفاع در نقشه برداري وجود ندارد بلكه اندازهگيري  نكته سوم: اندازه

ارتفاع مد نظر ما است. چرا كه هميشه بايد سطح مبنايي براي تعيين ارتفاع داشته 
 باشيم كه به معني تعيين اختالف ارتفاع است.

چهارم: تعيين اختالف ارتفاع همان تعيين فاصله است ولي در جهت شاقولي و  نكته
 نه افقي.

 
توجه ها  در انتهاي اين مبحث چند نكته مهم ذكر شده كه خواهشمنديم به آن

 وافري نماييد؛ نكاتي مانند:
 جواب قطعي نداريم.گيري  در اندازه 
 وسايل، هاي  حدوديتبستگي دارد به روش اندازه گيري، مگيري  جواب اندازه

  دقت شخص، محيط كار، تعداد تكرار مشاهدات و ...
 همان صحت و پراكندگي مقدار مشاهدات همان دقت گيري  درستي اندازه

 است.
 است كه در آن كليه اصول اي  گيري صحيح و دقيق اندازهگيري  اندازه

كوچك رعايت شده و خطاي آن در مقايسه با مقدار واقعي بسيار گيري  اندازه
 باشد.

 
يا فيلم مربوط به آن را براي هنرجويان  دقت و صحت در نقشه برداريپاورپوينت 

بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و ها  ارائه كرده و از آن
نكات مهم آن را يادداشت برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس درس 

 بصري باشد. –داراي امكانات كامل سمعي 
 

  

 نكته

نمايش 
 پاورپوينت
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 گيري فاصله اندازه -4-2
 لطفا مطابق كتاب درسي عمل شود.

 انتهاي اين بخش جلب نماييد:در ضمن توجه هنرجويان را به نكته مهم 
 »شود، منظور فاصله افقي است. مي در نقشه برداري هر جا صحبت از فاصله«

 فاصله افقي به روش مستقيمگيري  اندازه
 الف) قدم انساني (قدم اتالونه)

توضيح داده شده كه از هنرجويان سازي  روش كار در فصل دوم كتاب ساختمان
 مطالب مربوطه را يادآوري نمايند.بخواهيد تا با بررسي آن، 

ي مطالب گفته شده در درس توان با يادآور را نيز مي 2فعاليت كالسي 
 سازي تكميل نمود. ساختمان

 ب) رول فيكس
 لطفاً مطابق مطالب مطرح شده در كتاب عمل شود.

 ج) نوار اندازه گيري
ي واحد آن را به شود؛ يعن مي گيري، متر گفته در كشور ما اصطالحا به نوار اندازه

گيرند كه البته اين مورد جزو اصطالحات رايج و  مي عنوان اسم روش در نظر
 گيرد. مي اشتباهات متداول قرار

 فصل دوم مبحث اصول متركشيسازي  : يادآوري از كتاب ساختمان3فعاليت عملي 
است الزم است تا دوباره نكته: از آنجايي كه مبحث خطا در نقشه برداري بسيار مهم 

 بر آن تاكيد شود:
يا فيلم مربوط به آن را براي هنرجويان ارائه  انواع خطاها در متركشيپاورپوينت 

بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و نكات ها  كرده و از آن
مهم آن را يادداشت برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس درس 

 بصري باشد.ـ داراي امكانات كامل سمعي 
 

به دليل اهميت خطا در نقشه برداري مبحث محاسبه خطا و بررسي آن و حذف 
كه در كتاب راهنماي هنرآموز ـ اشتباه و تعيين مرز بين خطا و اشتباه 

شود تا اگر هنرآموزي دسترسي به  مي عينا در اينجا تكرار ـ ذكر شدهسازي  ساختمان
 كتاب را نداشت بتواند اين مبحث را مورد استفاده قرار دهد:آن 

 مثال: محاسبه خطاها در متركشي
كرده و گيري  ) را چندين بار اندازهBو Aبرداري طول بين دو طرف ديوار (نقاط  نقشه

 مقادير زير را به دست آورده است.
98/47 - 53/47 - 49/47 - 48/47 - 52/47 - 47/47 - 52/47 - 49/47 

 جواب سؤاالت زير را به دست آوريد:
 )AB(بهترين مقدار براي  ABالف) محتمل ترين مقدار براي طول 

 ها گيري ب) محاسبه خطاي ظاهري براي هر يك از اندازه

نمايش 
 پاورپوينت

 نكته
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 ج) محاسبه ي خطاي متوسط هندسي و خطاي مجاز
 د) رسم نمودار خطا و اشتباه

 اهي رخ داده است يا نه؟هاي فوق اشتبگيري  ه) تحقيق كنيد كه آيا در اندازه
اندازيم.  دست آمده مي كلي براي حل اين مثال: ابتدا نگاهي دقيق تر به اعداد به راهكار
ها مشكوك به  ي طول متر نسبت به بقيه 98/47كنيد طول  طور كه مشاهده مي همان

متر) پس  سانتي 50تري دارد (حدود  رسد چرا كه با ساير اعداد اختالف بيش نظر مي
 كنيم.  ي اشتباه در نظر گرفته و از ميان اعداد حذف مي را به عنوان داده آن 

ها را با هم جمع كرده و بر  گيريم يعني آن سپس از مابقي اعداد ميانگين مي
معلوم نيست با تكرار  ABكنيم. چون مقدار واقعي طول  تعدادشان تقسيم مي

نتيجه را به عنوات بهترين  ها گيري از آن و ميانگين ABها براي طول  گيري اندازه
نمايش  � 𝑥را با  در نظر گرفته و آن ABترين مقدار) براي طول  مقدار (محتمل

 :دهيم. يعني مي
+ +…+

= =∑ 1 2i nx x x xx
n n

  

دست  ها را با ميانگين به ي خطاي ظاهري، اختالف هر كدام از اندازه براي محاسبه
 گيري برابر است با: آوريم. به عبارتي خطاي ظاهري هر اندازه مي

= −i iv x x  
دست  ي زير به دهند از رابطه نمايش مي 𝑒𝑞را با  خطاي متوسط هندسي كه آن

 آيد: مي

( ) ( ) ( )− + − +…+ −
= =

− −
∑ 2 2 22

1 2

1 1
i n

q
v x x x x x x

e
n n

  

دهند  نمايش مي 𝑒𝑚𝑎𝑥را با  خطاي مجاز كه همان مرز بين خطا و اشتباه است و آن
 شود: محاسبه مي 𝑒𝑞برابر كردن  ±5/2نيز از 

/  = ±2 5max qe e  
 روش حل:

 )98/47هاي پرت و مشكوك از مشاهدات در صورن وجود ( ي اول: حذف داده مرحله
 هاي موجود ي ميانگين از داده ي دوم: محاسبه مرحله

+ +…+
= =∑ 1 2i nx x x xx

n n
  

/ / / / / / /+ + + + + +
=

47 49 47 52 47 47 47 52 47 48 47 49 47 53
7

x  

/= 47 50x  m  
=ها ( تك اندازه ي خطاي ظاهري تك مرحلة سوم: محاسبه −i iv x x( 
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/ / /
/ / /

= − = −

= − = +
1

2

47 49 47 50 0 01
47 52 47 50 0 02

v
v

  

/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

= − = −

= − = +

= − = −

= − = −

= − = +

3

4

5

6

7

47 47 47 50 0 03
47 52 47 50 0 02
47 48 47 50 0 02
47 49 47 50 0 01
47 53 47 50 0 03

v
v
v
v
v

 

 )eqي خطاي متوسط هندسي ( مرحلة چهارم: محاسبه
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/ / / / / / /− + + + − + + + − + − + +

=
2 2 2 2 2 2 20 01 0 02 0 03 0 02 0 02 0 01 0 03

6qe  

/ /  m= ⇒ =
0 0032 0 0231

6q qe e  

 )emمجاز ( ي خطاي مرحلة پنجم: محاسبه
/  / / /= ± = ± × = ±2 5 2 5 0 0231 0 05max qe e  m  

�̅�اي از  دهد كه چنانچه اندازه اين عدد نشان مي ± 𝑒𝑚𝑎𝑥  تجاوز كند، اشتباه بوده و
كه در ابتدا حذف شد اشتباه بوده  98/47شود كه عدد  بايد حذف شود. مالحظه مي
 و به درستي حذف شده است.

 چند نكته:
 محاسبات و جلوگيري از سردرگمي و  شود براي راحتي انجام پيشنهاد مي

اشتباه، نتايج را در جدولي مطابق زير يادداشت نموده و محاسبات را از روي 
 هاي اين جدول انجام دهيد. داده

 
𝒗𝒊مربع خطاي ظاهري (

𝒗𝒊خطاي ظاهري ( )2 = 𝒎𝒊 − 𝒎�( ها  داده)𝒎𝒊( رديف 

0001/0 01/0- 49/47 1 
0004/0 02/0+ 52/47 2 
0009/0 03/0- 47/47 3 
0004/0 02/0+ 52/47 4 
0004/0 02/0- 48/47 5 
0001/0 01/0- 49/47 6 
0009/0 03/0+ 53/47 7 
 مجموع ∑= 0032/0
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 ها را  گونه مسائل داده بايد توجه داشته باشيد كه همواره در ابتداي حل اين
هاي  دادهها حذف كنيد. البته  ي داده كنترل كرده و اعداد اشتباه را از مجموعه

ها  ي خطاي مجاز در مورد آن مشكوك هم بايد حذف شده و پس از محاسبه
 قضاوت شود.

 ها در  گيري در حقيقت خطاي متوسط هندسي معياري براي دقت اندازه
قدر  چه برداري است به اين معني كه مقدار خطاي متوسط هندسي هر نقشه

ها از دقت خوبي  گيري ي اين است كه اندازه دهنده تر باشد نشان كوچك
 باشد (و بالعكس). برخوردار مي

 ها يكي در نظر گرفت چرا كه  گيري البته نبايد دقت را با درستي و صحت اندازه
ها باشد كه  گيري تواند معياري براي درستي و صحت اندازه دقت زماني مي

ها حذف  گيري ي اشتباهات و خطاهاي سيستماتيك (تدريجي) در اندازه كليه
شود كه از  ها زماني مفيد واقع مي گيري د، به عبارتي تكرار در اندازهشده باشن

ها استفاده كرده و  گيري براي اندازه هاي درست و ابزارهاي سالم روش
 اشتباهات را نيز حذف كنيم.

 طور كه در شكل زير مشاهده  دهد. همان خطاي مجاز مرز اشتباه را نشان مي
) را در وسط قرار دهيم �̅�ها ( اندازهچه مقدار ميانگين  كنيد چنان مي

 ها مطابق نمودار زير است: گيري ي مجاز اندازه محدوده

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

𝒆𝒎𝒎𝒎 𝒆𝒎𝒎𝒎 

𝒎� − 𝒆𝒎𝒎𝒎 𝒎� + 𝒆𝒎𝒎𝒎 𝒎� 

 محدودة مجاز اندازه گيري (قابل قبول)

محدودة اشتباه 
 (غيرقابل قبول)

محدودة اشتباه 
 (غيرقابل قبول)

 بين خطا و اشتباه مرز
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 به طور مثال براي مثال باال داريم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گيرد كه  ي اشتباه قرار مي دو محدوده 98/47شود عدد  طور كه مالحظه مي همان
 را در ابتداي محاسبات از مشاهدات حذف كرديم. البته آن

 توانيد از ديستومتر نيز استفاده نماييد: مي نكته: در اين مبحث
ليزري مترهاي دقيقي است كه با استفاده از اشعة ليزر، فاصله را  ديستومتر يا متر

 كند. گيري مي اندازه
 مي توانيد شكل هاي زير را نيز به هنرجويان نشان دهيد.

 
 

بخواهيد كه در ها  را به هنرجويان نشان داده و از آن فاصله يابي با ديستومترفيلم 
مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و نكات مهم آن را يادداشت برداري 

 –نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس درس داراي امكانات كامل سمعي 
 صري باشد.ب
 

 
 

 گيري (قابل قبول) محدودة مجاز اندازه

محدودة اشتباه 
 (غيرقابل قبول)

محدودة اشتباه 
 (غيرقابل قبول)

 مرز بين خطا و اشتباه
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 فيلمنمايش 
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 فاصله افقي به روش غير مستقيمگيري  اندازه
 لطفاً مطابق مطالب مطرح شده در كتاب عمل شود.

در مثال ذكر شده در اين مبحث و در بخش بحث و بررسي آن توجه هنرجويان را به 
كه هر چه زاويه شيب بيشتر شود فاصله افقي كمتر خواهد  نماييداين موضوع جلب 

 شد و برعكس (البته با فرض ثابت بودن فاصله مايل)
ذكر شده و راهنمايي مربوط به آن نيز در  5در انتهاي اين مبحث فعاليت عملي 

توانيد از عوارض شيبدار  مي پايين آن نوشته شده است. الزم به توضيح است كه
 .نماييدبراي اين فعاليت استفاده ها  ر از پلهديگري نيز به غي

 زاويه در نقشه برداري -5-2
ابتدا الزم به توضيح است كه هدف از آوردن واژگان التين در برخي از مطالب اين 

هنرجويان با اين مفاهيم و اصطالحات است تا  ) آشناييangleكتاب (مانند واژه 
شه برداري كار كنند و يا اينكه تحقيقاتي نقهاي  وقتي در آينده خواستند با دوربين

 در اين موارد انجام دهند، با اين واژگان آشنا بوده و دچار مشكل نشوند.
تعريف زاويه: قسمتي از صفحه كه بين دو امتداد متقاطع قرار گرفته باشد، زاويه نام 

 دارد.
 كنيم. ميگيري  در نقشه برداري زاويه را در صفحه افقي و قائم اندازه

در اين فعاليت هدف آشنايي هنرجويان با مجموع زواياي داخلي چند ضلعي بسته 
n) است كه از رابطه )*−2 توانيد  مي آيد كه در صورت صالحديد مي به دست 180

 آن را مطرح نماييد.
 
 

(اختالف ارتفاع باال تا پايين  هدف از اين فعاليت به دست آوردن ارتفاع ساختمان
 توانيد با استفاده از رابطه زير آن را توضيح دهيد: مي ساختمان) است كه

Δh=Dh×tan α 
زاويه شيب امتداد شيب سنج تا  αفاصله افقي شيب سنج تا ديوار و  Dh كه در آن

 باالي ديوار است.
نكته مهم اين كه بايد ارتفاع سه پايه يا ژالني كه شيب سنج را بر روي آن قرار داده 

 جمع كرده تا ارتفاع ساختمان به دست بيايد. Δhايد به دست آورده و با 

 تهيه نقشه با وسايل ساده -6-2
 

با رجوع به توان  مي الزم به توضيح است كه اين فعاليت جهت يادآوري ذكر شده و
و مبحث تهيه نقشه جواب آن را به دست آورد ولي سازي  فصل دوم كتاب ساختمان

 توان گفت كه مراحل تهيه نقشه عبارت اند از: مي به طور خالصه
 شناسايي .1

فعاليت 
 7عملي 

فعاليت 
 9عملي 

فعاليت 
 6عملي 
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 برداشت .2
 محاسبه و ترسيم .3

 هاي برداشت با وسايل ساده روش
 .نماييدلطفا مطابق كتاب درسي عمل 

تقاطع دو زاويه و قطبي جهت هاي  ت كه دو روش ديگر به نامالزم به توضيح اس
شود. در صورت صالحديد و  مي خودداريها  برداشت وجود داشته كه از ذكر آن

 را براي هنرجويان مطرح نماييد.ها  توانيد آن مي داشتن وقت،
 

 شود: مي نكته: ذكر دو مورد مقياس و اشل در اينجا ضروري است كه در ادامه گفته
 مقياس:

از آن جا كه نمي توان عوارض موجود بر روي زمين را با ابعاد واقعي روي كاغذ پياده 
كرد، بنابراين بايد همة عوارض را به نسبت معيني كوچك كنيم تا ترسيم آن امكان 
پذير شود؛ به ميزان كوچك شدن ابعاد افقي عوارضِ روي زمين به منظور ترسيم 

 . رابطة زير براي مقياس وجود دارد:شود مي روي كاغذ، مقياس گفته

مقياس =
فاصلة دو نقطه روي نقشه

فاصلة افقي همان دو نقطه روي زمين
 

=
abSc
AB

 

يا فيلم مربوط به آن را براي هنرجويان ارائه كرده و از  مقياس و انواع آنپاورپوينت 
بخواهيد كه در مورد مباحث مطرح شده در آن بحث كرده و نكات مهم آن را ها  آن

امكانات  يادداشت برداري نمايند؛ براي اين منظور الزم است كه كالس درس داراي
 بصري باشد. –كامل سمعي 

 
 اشل:

به خط كش هايي كه بر حسب مقياس معيني مدرج شده باشد، اشل يا خط كش 
 مقياس گويند؛ در اشل معموالً يك متر را بر حسب مقياس هاي مختلف نشان

بر حسب مقياس هاي ها  دهند؛ به همين جهت اشل در تبديل سريع اندازه مي
بيشتر به صورت سه تيغه (سه وجه) ها  بسيار مفيد است. اشلها  مختلف و انتقال آن

بوده و داراي شش بعد است كه هر كدام بر حسب مقياس/مقياس هاي معيني مدرج 
 اند. شده

 كش: طريقة تبديل مقياس با خط
طريقة تبديل مقياس به نقشه را ابتدا با يك مثال توضيح داده و سپس رابطة كلي را 

 :كنيم مي براي آن ذكر

نمايش 
 پاورپوينت
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با خط كش بر روي  1:500متري را در مقياس  10خواهيم طول  مي فرض كنيد كه
خواهيم بدانيم كه اندازة اين طول بر روي كاغذ را چند سانتي  مي كاغذ ترسيم كنيم؛

 متر ترسيم كنيم؛ براي اين منظور تناسب زير را خواهيم داشت:

/

=

×
= = × =

1
500 10

1 10 0 02 100 2
500

x

x  m  cm
  

سانتي متر بر روي نقشه اي به مقياس  2به مقدار يعني اگر با خط كش طولي 
 متر بر روي زمين خواهد بود. 10ترسيم كنيم، بيانگر  1:500

نكتة اول: هميشه طبق تعريف مقياس، اعداد صورت مقادير روي نقشه و اعداد  •
 مخرج مقادير روي زمين هستند.

واحدي است نكتة دوم: چون مقياس داراي واحد نيست، بنابراين جواب با همان  •
كرده ايم؛ توضيح آن كه جواب در مثال باال به گيري  كه بر روي زمين اندازه

واحد متر بوده ولي چون خط كش به سانتي متر مدرج شده، با ضرب عدد به 
 آيد. مي ، جواب نهايي به واحد سانتي متر به دست100دست آمده در 

رقم اعشار (كه همان  1تا به سانتي متر، آن را ها  نكتة سوم: پس از تبديل جواب •
دهيم؛ چرا كه دقت  مي ميلي متر است) گرد كرده و مطابق آن ترسيم را انجام

 ترسيم با خط كش در حد ميلي متر است.
مي توان رابطه اي كلي براي تبديل مقياس از روي زمين به روي كاغذ و به واحد 

 سانتي متر به دست آورد:
ضرب كرده و بر عدد مقياس تقسيم كنيد؛ در  100مقدار طول روي زمين را در عدد 

 مثال باال داريم:
×

= =
10 100 2

500
x  cm  

عدد مقياس  500ضريب تبديل متر به سانتي متر و عدد  100در رابطة باال عدد 
 است.

 تعيين مساحت -7-2
 
 

 جهت يادآوري ذكر شده است.
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 در تعيين مساحت مثلث با معلوم بودن مقدار سه ضلعرابطه هرون 
) و سپس مطابق زير عمل a,b,cابتدا مقادير اضالع مثلث را نام گذاري نموده (

 نماييد:
( )

( ) ( ) ( )

+ +
=

= × − × − × −

2
a b c

p

S p p a p b p c
  

 راه حل:
( ) ( )/ / / / /
+ + + +

= = = =
2 74 4 96 6 09 13 79 6 895

2 2 2
a b c

p  

/ / /
/ / /
/ / /

− = − =
− = − =
− = − =

6 895 2 74 4 155
6 895 4 96 1 935
6 895 6 09 0 805

p a
p b
p c

  

( ) ( ) ( )
/ / / /

/ /

= × − × − × −

= × × ×

= = 2

6 895 4 155 1 935 0 805

44 625 6 680

S p p a p b p c

 m 
 

را از رابطه هرون به دست آورده و ها  در اين گونه مسائل ابتدا مساحت تك تك مثلث
 آيد. مي مساحت كل قطعه به دستها  در انتها با جمع كردن آن

 
 
 

 تعيين مساحت با استفاده از پالنيمتر:
توان از پالنيمتر براي تعيين مساحت استفاده نمود كه نقشه آن بر روي  مي موقعي

 كاغذ موجود بوده و شكل آن بسته باشد.
 

 طريقه كار با پالنيمتر:
به صورت صاف  ،يك محدوده روي آن مورد نظر استگيري  قشه اي كه اندازه: ن1

و يا با نوار چسب آن را ها  كنيم و با گذاشتن چند وزنه در گوشه مي روي ميز پهن
توان محدوده مورد نظر را روي يك كاغذ  مي كنيم. به جاي نقشه مي روي ميز ثابت

 را روي آن انجام داد.گيري  كپي كرد و اندازه
دهيم كه به  مي طوري قرارگيري  را در خارج محدوده مورد نظر اندازه پالنيمتر:  2

محدوده را در جهت گردش عقربه ساعت به  ةآساني قلم دستگاه بتواند پيرامون هم
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بزرگتر از دايره عمل پالنيمتر گيري  دوده مورد اندازهراحتي دور بزند. چنانچه مح
باشد بهتر است آن را با ترسيم چند خط به دو يا چند قطعه تقسيم كرده و هر قطعه 

 را جداگانه اندازه گير كنيم .
 را دستگاه قلم نوك و كنيم مي گذاري عالمت را نقطه يك پهنه پيرامون روي : 3

 شيشه از قلم قلم جاي به عموماً جديد هاي دستگاه در( دهيم مي قرار آن روي
د كه روي آن يك نقطه يا دو خط خيلي نازك و موازي هم وجود دارد شو مي استفاده

و يك ذره بقين كمي باالتر از آن نصب شده است. اين تجهيزات دقت را در 
 كند .) مي زيادترگيري  اندازه

) يا فشار دادن تكمه مربوط به : شمارشگر دستگاه را با چرخاندن غلتك (چرخ 4
 آوريم. مي حالت صفر در

: بازوي قلم را به آرامي روي پيرامون سطح مورد بحث در جهت گردش عقربه  5
دهيم كه نوك قلم يا نقطه روي شيشه همواره روي خط  مي ساعت به نحوي حركت

 بايد اگر به جاي نقطه روي شيشه دو خط نازك رسم شده باشد(پيرامون پهنه باشد. 
 ).دباش داشته قرار خط دو آن بين پهنه پرامون خط همواره

 شمارشگر از راگيري  اندازه رسيد، شروع نقطه همان به قلم : هنگامي كه نوك 6
 .خوانيم مي دستگاه

اين مقدار را در . دهد مي : عدد قرائت شده مقدار چرخش غلتك پالنيمتر را نشان 7
 آيد. مي به دستضريب پالنيمتر ضرب كرده و مساحت 

 ،تابعي است از قطر غلتك يا چرختوضيح آن كه عدد قرائت شده توسط پالنيمتر 
به عبارت ديگر اگر هر يك از سه . طول بازوي قلم و مساحت پهنه مورد اندازه گيري

تغيير كند  )وسعت پهنه مورد اندازه گيري ،طول بازوي قلم ،قطر چرخ(متغير مذكور 
 هر در چرخ هر قطر. كرد خواهد تغيير دهد مي ر نشانعددي كه دستگاه شمارشگ

 شده قرائت مقدار دارند ثابت قلم بازوي كه هايي پالنيمتر در. است ثابت دستگاه
 عدد در را آن اگر يعني. است شدهگيري  اندازه اسب با وسعت پهنهمتن مستقيماً
 روي پهنه حسب بر زمين روي يا نقشه روي پهنه مساحت كنيم ضرب مشخصي

 عدد اين. آيد مي دست به معين سطح واحد يك حسب بر زمين روي يا نقشه
 .ويندگ مي پالنيمتر ضريب را مشخص

هاي  هاي منحني شكل با استفاده از رابطه ذوزنقه تعيين مساحت قطعه زمين
 هم ارتفاع و سيمپسون

 هم ارتفاع:هاي  روابط سيمپسون و ذوزنقه
براي استفاده از اين فرمول در موقع برداشت بايد ابتدا بر روي خط مبني يك عده 

هاي  جدا كرده (مطابق شكل) سپس طول )dتقسيمات مساوي زوج (مثالً به اندازه 
nyعمود  , y , y , y3 2  فرد). nگيري كرد ( را اندازه 1

 

فعاليت 
 12عملي 



 

 89 
 

 
 اين فرمول به شكل كلي زير است:

i p n
dS (y y y y )= + + +∑ ∑1 2 4
3

  

pمجموع طول عمودهاي فرد غير از  ∑iyدر آن  كه  ny , y , y∑ مجموع  1
 باشد. فاصله عمودها مي dطول عمودهاي زوج و 

 هاي هم ارتفاع فرمول ذوزنقه
هاي مساوي روي خط  وقتي دقت زيادي مورد نظر نباشد چون با جدا كردن قسمت

توان مساحت  شود كه مي هاي تقريباً ذوزنقه مي تبديل به يك عده شكلمبنا شكل 
هر يك را از روي دستور مربوط به مساحت ذوزنقه حساب كرد. فرمول زير نتيجه 

 شود. گرفته مي
n

n
y y )S d( y y y )−
+

= + + + +1
2 3 12

  

 
هاي به  منظور تعيين مساحت قطعه زميني در كنار رودخانه (مطابق شكل) اندازه به

 بينيد اين مساحت چند متر مربع است؟ دست آمده را مي

 

 مثال
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هاي هم ارتفاع و  توان از دو روش ذوزنقه اين مسئله را ظاهراً مي راهكار كلي:
شده رابطه سيمپسون حل كرد ولي چون تعداد تقسيمات مساوي فرد در نظر گرفته 

 كنيم. هاي هم ارتفاع استفاده مي توان به كار برد و از رابطه ذوزنقه سيمپسون را نمي
 روش حل:

n
n

y y )S d( y y y )

S ( )

S m

−
+

= + + + + ⇒

+
= + + + ⇒

=

1
2 3 1

2

2
0 010 10 14 18

2
420



  

 بحث و بررسي:
nhكنيد ارتفاع  همان طور كه در شكل باال مشاهده مي , h1 هاي اول و  در قطعه

 گيرد. ها صفر قرار مي بنابراين در رابطه باال به جاي آنآخر زمين صفر است. 
 مساحت قطعه زمين زير چند متر مربع است؟

 

 
 

  راهكار كلي:
توان از رابطه سيمپسون براي محاسبه  باشد مي چون تعداد تقسيمات مساوي زوج مي

گذاري  شماره 1اين قطعه زمين استفاده كرد. پس از سمت چپ عمودها را از شماره 
 بريم. كنيم و رابطه سيمپسون را به كار مي مي

 روش حل:

i p n

i

p

d S ( ( ) ( ) )S (y y y y )

y ( )

y m

 = + × + += + + +  = + = ⇒ = + + + 
 

= + =  =  

∑ ∑
∑
∑

1

2

5 7 2 14 414 52 4 33
510 4 14 7 28 56 5
3

8 6 14 160

  

 مثال


