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  اريسپاسگز
در فراينـد  . بر مـي دارد  افعانستان كشوريست كه در شرايط كنوني بسوي انكشاف و توسعهء همه جانبه گام

انكشاف پايدار، وزرات محترم معارف افغانستان پالن استراتيژيك انكشاف ملي معارف كشور را كه سعادتمندي 
از جمله برنامه هاي انكشافي كه وزرات معارف . و بهروزي جامعه در آن است با تالش متعهدانه تحقق مي دهد

تربيـهء  . مي باشد» د سيستم هاي حمايوي براي معلمان داخل خدمتپروژهء ايجا«به پيش مي برد يكي از آن ها 
معلم و انكشاف مهارت و دانش مسلكي معلمان يكي از اولويت هاي مهم براي انكشـاف كيفـت نظـام معـارف     

  .كشور شناخته شده است
تطبيق  رهبري پروژهء بيست از رياست محترم تربيهء معلم در راستاي هماهنگ سازي فعاليت ها در زمينهء  

بجاست تذكر يابد كه دست اندر كاران ايـن پـروژه از جمـع مؤسسـات     . اين برنامه صميمانه قدرداني مي نمايد
دخيل اند، تشكر نموده؛ مسؤالن اين پروژه تالش هاي اين مؤسسات را بـه   در تطبيق اين برنامه همكار كه عمالً

هاي معـارف واليـات و مـديريت هـاي معـارف       در اينجا جاه دارد كه از همكاري رياست. ديده قدر مي نگرد
مربيان محترم ما كه مجريان واقعي اين برنامهء ملـي بـوده، كليـدي    . ولسوالي هاي افغانستان اظهار سپاس نماييم

ترين نقش را در اين زمينه دارند، اين گروه واقعاً با زحمات فراوان در تطبيق با كيفيت برنامه سعي مي كنند كـه  
مخلصانه صورت گرفته، از بارگاه ايزد متعال بـراي همـه دسـت انـدركاران ايـن       سپاسگزاريشان در اينجا از اي

ما متعقد هسـتيم كـه ايـن    . برنامهء ملي استدعاي سعادتمندي و موفقيت در همه عرصه هاي زندگي شان داريم
سـتمر و مـؤثري را   برنامه با مديريت خوب كه با حمايت متعهدانهء همه تطبيق كنندگان همراه است، انكشاف م

تعهـد مـا نسـبت بـه انكشـاف معـارف از       . در خصوص مهارت ها و دانش مسلكي معلمان كشور ايجاد نمايـد 
كشور ريشه گرفته است؛ تالش مي نمايم تا اطفال كشور را در روشنايي تعلـيم و تربيـه    وريات مبرم شرايطضر

كميت وسيع و گستردهء انكشـاف  : زيكه د آن روتمندي افغانستان نوين تضمين گردد، وبه اميقرار دهيم تا سعاد
  .داشته باشد متعالي آموزشي پيوسته ارتقابه كيفيت باز هم  معارف كشور
  !به اميد موفقيت

  هارون بلوا
  مسوول نظارت و تطبيق پروژه
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  قدمهم

نگرش . اخير آسيب هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را متقبل گرديد ءافغانستان در جريان دو و نيم دهه
حركت را بسوي پيشرفت مي تواند بسوي عمران و انكشاف نشان مي دهد كه افغانستان در فضاي صلح پايدار 

 ببار آمده،هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بپيمايد تا خسارات مادي و معنوي كه در جريان سال هاي جنگ 
اقتصادي و اجتماعي انكشاف پايدار رفته جبران گردد و همچنان مبتني بر همان شالوده هاي عمراني از حيث 

  . رفته تأمين و تحقق يابد
براي رسيدن به . تعليم و تربيه يكي از عناصر سازندة اين جريان انكشافي در افغانستان به حساب مي آيد

رفاه و سعادتمندي كه تمام شاخص هاي امنيت بشري تأمين گردد رهگذر مطلوب بجز از انكشاف تعليم و 
غ نمي توان كرد، راه نيكبختي جامعه راهي قلم و كتاب است كه بايد همه فرزندان اين جامعه بي تربيه سرا

نكته كه حائيز اهميت مي باشد اين است كه عمران و انكشاف در تمام عرصه . آموزند و همچنان آموزش دهند
اف جامعه اولويت بندي بايد متناسب، متوازن و هماهنگ رشد نمايد و در مديريت انكشها و بخش هاي جامعه 

   .مدنظر گرفته شودنياز ها و ضرورت ها ژرفاً 
. در جريان شرايط ناگوار دو و نيم دهة اخير تعليم و تربيه برجسته ترين آسيب پذيري هاي را ديده است

انكشاف مديريت معارف از منظر انسجام و . در ساحات مختلف معارف مي توان مشكالت را مالحظه نمود
هاي بشري براي آوردن تغيير از جمله ساحات اساسي مي باشد كه از طريق آن دايره مشكالت بسيج قوه 

ارتقاي ظرفيت هاي مسلكي و تخصصي معلمان براي تربيه اطفال اين كشور از . معارف محدود مي گردد
ربيتي عمران و انكشاف وضعيت فزيكي مكاتب و نهاد هاي تعليمي و ت. اهميت درجه اول برخوردار مي باشد

فضاي مناسب را فراهم مي سازد تا آموزش با خاطر آرام انجام يابد، و در كل داشتن منابع پرظرفيت بشري و 
  . اقتصادي دو ركن اساسي انكشاف معارف مي باشد تا همه مشكالت در پرتو حمايت آن دو رفع و برچيده شود

وب و اساسي را در زمينه ارتقاي وزارت معارف افغانستان مبتني بر پالن استراژيك دستĤورد هاي خ
ميالدي مبني برچارچوب پالن استراتيژيك  2006پروژه بيست كه در سال . ظرفيت مسلكي معلمان داشته است

آموزش كتاب انست يك، . وزارت معارف راه اندازي گرديده در ساحات مختلف انكشاف معارف كار مي نمايد
قال آموزش فعاليت هاي حمايت از معلمان داخل خدمت و پس از آن انت )SMT(آموزش تيم اداري مكتب 
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(ITSA)  ورد هاي پروژه بيست مي باشد كه معارف افغانستان در يازده واليت كشور از آن تاكنونĤاز جمله دست
  .  مستفيد گرديده است

ه اين كتاب ب. براي مربيان مي باشد كتاب انست دوكتابي را كه در دست داريد به عنوان كتاب حمايوي 
بخش اول آنرا موضوعات جلسات تشكيل مي دهد، بيشتر اين . صورت كلي به دو بخش تقسيم مي گردد

بوده و مبني بر كتاب موضوعات انكشاف يافته است و بسياري ديگر آن كه انست دو  موضوعات در كتاب
بخش دوم . است گرديده تدوينتحليل و ، بصورت بنيادي الزم و ضروري بود، از طريق منابع مختلف گردآوري

رهنماي مربيان پالن تطبيقي . مي باشد، رهنماي براي مربيان تشكيل مي دهد موضوعكتاب را كه مربوط به هر 
سمينار آموزشي مي باشد كه مجموعه موضوعات جلسات بر اساس آن براي اشتراك كنندگان سمينار طبق پالن 

  . آموزشي مورد آموزش قرار مي گيرد
موضوعات كتاب انست . رابطه منطقي و علمي وجود دارد انست دومت يك و كتاب البته ميان كتاب انس

يك عبارت بود از مسايل عمومي پيداگوژيكي كه بصورت موفقانه تطبيق و براي معلمان محترم آموزش داده 
معلمان از طريق كتاب انست يك دانش و مهارت هاي كليدي را در زمينه عمومي مسايل پيداگوژيكي . شد
كه تكميل كننده كتاب انست يك مي باشد از نظر موضوعي شامل دانش مضمون و  انست دوكتاب . فتنددريا

باالي  انست دوولي توجه اصلي كتاب . همچنان ميتود تدريس مضامين مكتب از صنف اول الي نهم مي باشد
در رفتار تدريسي ميتودلوژي تدريس مضامين مي باشد تا تغييرات مطلوب و سازنده را از نظر ميتودلوژي 

مسوولين پروژه بيست با  انست دو،براي تطبيق پر كيفيت برنامه آموزشي كتاب . معلمان افغانستان ايجاد نمايد
مشوره با وزارت معارف، رياست عمومي تربيه معلم و كارشناسان ملي و بين المللي تعليم و تربيه بر آن شدند 

  . ت نصاب تعليمي كشور مورد تطبيق قرار دهندتا آن را در دوره هاي آموزشي با در نظر داش
مفكوره همگاني براي تهيه و تدوين مواد ، كه  كتاب انست دوبخاطر تطبيق پر كيفيت برنامه آموزشي 

بصورت موفقانه مورد تطبيق  ي براي معلمانايجاد گرديد تا از آن طريق سمينار آموزش كتاب انست دوحمايوي 
كه اكنون در دست داريد از نظر موضوعي چهار مضمون دوره ابتدائيه را از دو، انستمواد حمايوي . قرار گيرد

س اهداف كه دارد بايد در بر ميگيرد و به اسا) علوم ديني، زبان، رياضي و آداب زندگي(صنف اول الي سوم 
اد لذا مو. صنف اول الي ششم درين برنامه آموزشي شركت كنند و از آن فيض عظيم ببرنداز  همه معلمان
را پيوسته  انست دومي باشد تا اهداف علمي كتاب  كتاب انست دوبه معني وسيله تطبيقي  انست دوحمايوي 

  . تحقق ببخشد
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جامعه علم دوست و خرد پرور افغانستان تمنا دارد تا معلمان شريف افغانستان با گام هاي متين، ذهن 
اميدواريم كه . كشور  كوشش بي صبرانه نمايند روشن و بيدار، قلب پر از صفا و صميميت در راهي سعادتمندي

 معلمان كشوربراي معلمان افغانستان خدماتي را فراهم سازد تا از آن طريق  كتاب انست دوبرنامه هاي آموزشي 
از خداوند كريم و رحيم استدعا مي . انجام دهند ا در راستاي تعليم و تربيه اطفالشريف ترين خدمت شان ر

اهي را همواره باالي اين سرزمين بدرخشاند و نور خرد را بپاشاند و شخصيت معلم را با نمايم كه آفتاب آگ
  . وقار و عزت نگهدارد و اطفال اين سرزمين را آگاه و پاك طينت ببار آرد

 

  
  

 والسالم

 رفيع الدين نجات

  كننده مواد آموزشيهماهنگ 
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  معلومات و هدايات
  جهت

  »برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت دوم« انست دو وزشي كتابآم ءتطبيق برنامه
  

معلومات و هدايات براي تطبيق برنامه آموزشي كلي ترين موضوعات مي باشد كه مربيان محترم قبل از راه 
اهداف اصلي از اين . اندازي برنامه به آن توجه نموده و سپس برنامه آموزشي شان را راه اندازي مي نمايند

و هدايات اين است تا مربيان محترم معيار هاي تطبيق برنامه را از قبل بدانند و در جريان تطبيق برنامه  معلومات
برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت تطبيق پر كيفيت برنامه آموزشي كتاب . به كدام مشكل اساسي مواجه نشوند

بل بايد آنها مدنظر گرفته شود تا برنامه بستگي به يك سلسله معيار هاي دارد كه قبل از ق )انست دو( »دوم«
در ميدان عمل و تطبيق برنامه مشكالت بروز مي نمايد كه از منظر مديريت . آموزشي از كيفيت برخوردار گردد

بايد آنرا پيش بيني نمود و فعاليت ها را از قبل سازمان و منابع را مشخص ساخت تا مشكل بروز يافته رفع و 
ان محترم ما تجارب خوبي از تطبيق آموزش كتاب انست يك با خود دارند و تجارب اگرچه مربي. دفع گردد

نشان داده كه تطبيق برنامه از موفقيت برخوردار بوده است، ولي باز هم نكات عمده و اساسي را بايد در نظر 
يابد و اهداف بخش اول از صنف اول الي سوم با كيفيت بلند براي معلمان انتقال  -انست دوبگيرند تا آموزش 
  . مطلوب بدست آيد

نكات كه در ذيل تذكر گرديده حاوي معلومات الزم و هدايات ضروري براي مربيان و مسوولين تطبيق 
براي مربيان محترم الزم است كه به نكات ذيل توجه نمايند و آنرا در . مي باشد انست دوبرنامه آموزش كتاب 

ره از مشكالت غير پيش بيني شده در جريان تطبيق برنامه بروز نمايد شايد پا. جريان تطبيق برنامه مدنظر گيرند
كه از طريق روابط مديريتي سازنده و موثر در سطوح ولسوالي، واليتي و ملي حل گردد ولي باز هم بسياري 

  :مسايل در اينجا كوشش گرديده كه براي مربي توصيه گردد
  

  :كتاب انست دومعرفي  -معلومات الزم براي مربيان
به ميتودلوژي تدريس مضامين توجه مي نمايد و به  »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب  •

 دانش مضمون نيز؛

 .از صنف اول الي صنف نهم را در برميگيرد انست دوموضوعات كتاب  •
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: علوم ديني، فصل سوم: پيداگوژي، فصل دوم: فصل اول: به ده فصل تقسيم مي گردد انست دوكتاب  •
ساينس و : رياضي، فصل هفتم: اجتماعيات، فصل ششم: دري، فصل پنجم: ژبه، فصل چهارمپشتو 

 .بيولوژي: كيميا، فصل دهم: فزيك، فصل نهم: صحت، فصل هشتم

وژيكي گمتعاقب كتاب انست يك بوده و كوشش مي نمايد تا موضوعات عمومي پيدا انست دوكتاب  •
ز طريق ميتودلوژي تدريس مضامين و دانش مضمون كه در كتاب انست يك آمده بود، آنرا دراينجا ا

 .تكميل سازد

  
  :انست دو معرفي مواد حمايوي كتاب

يكي موضوعات جلسات و ديگري . داراي دو بخش عمده مي باشد انست دومواد حمايوي كتاب  •
 رهنماي براي مربيان؛

 صنف اول الي صنف سوم مي باشد؛ انست دو مربوط بهمواد حمايوي كتاب  •

 .لمان كه مصروف تدريس از صنف اول الي ششم اند بايد در اين سمينار شركت نمايندتمام مع •

البته پاره موضوعات كه در . مي باشد انست دومبتني بر كتاب  انست دودر كل مواد حمايوي كتاب  •
 .نبوده در اينجا از طريق منابع مختلف علمي گردآوري و انكشاف داده شده است انست دوكتاب 

علوم ديني، زبان، رياضي، آداب يا (ي پيداگوژيكي، همچنان چهار مضمون دوره ابتدائيه مسايل عموم •
 . جاه داده شده است انست دواز صنف اول الي سوم در مواد حمايوي ) مهارت هاي زندگي

 . سمينار آموزشي در مدت دوازده روز تطبيق مي گردد كه در هر روز چهار جلسه آموزش داده مي شود •

 

  :1111ه يي مربوط به ديپارتمنت نظارت و ارزيابيمعرفي بست
اين فورمه . فورمه حاضري در مورد حاضري افرادئيكه در سمينار شركت مي نمايند، مي باشد: حاضري •

 . براي مربيان و معلمان مدنظر گرفته شده است

                                                           

حاوي يك سلسله فورمه هاي مي باشد كه در سمينار آموزشي از آنها  CAII –ديپارتمنت نظارت و ارزيابي پروژه بيست  بسته يي مربوط به 1

براي معلومات بيشتر مربي محترم مي تواند به بسته يي مربوط به ديپارتمنت نظارت و ارزيابي كه بصورت جداگانه برايشان . استفاده مي گردد

  . ت شان را تكميل سازدداده شده مراجعه و معلوما
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ته مي اين فورمه در مورد افرادئيكه كه در سمينار شركت مي نمايند بكار گرف: فورمه ثبت معلومات •
اشتراك كننده سمينار مي باشد كه از  فرد اين فورمه دربرگيرنده يك سلسله معلومات در مورد. شود

  .شودطريق خانه پوري معلومات الزم اخذ مي 

امتحان قبل از سمينار عبارت از يك سلسله سواالت مي باشند كه قبل از سمينار : امتحان قبل از سمينار •
هدف از امتحان قبل از سمينار اين است تا از آن طريق . خذ مي گردداز اشتراك كنندگان سمينار ا

 .شناخت و ارزيابي در باره سطح دانش و مهارت هاي مسلكي معلمان حاصل گردد

در امتحان پس سمينار نيز يك سلسله سواالت مطرح گرديده تا دانش و مهارت : امتحان پس از سمينار •
 .  ينار فرا گرفته اند را مورد ارزيابي قرار دهندهاي را كه اشتراك كنندگان در جريان سم

 . اين فورمه نظريه اشتراك كنندگان را در مورد سمينار مي خواهد: فورمه اختتام سمينار •

فورمه مشاهده مربوط . زشي را مورد مشاهده قرار مي دهندفورمه مشاهده سمينار آمو: فورمه مشاهده •
 . مي باشندمسوولين نظارت واليتي و مربيان ارشد به 

  

  :رهنماي قبل از راه اندازي برنامه آموزشي -هدايات الزم براي مربيان
مربيان محترم مي توانند از طريق پالن جلسات  انست دودر قسمت راه اندازي برنامه آموزشي كتاب  •

مربوط به مسووليت هاي كاري تيم كه قبالً در تطبيق كتاب انست يك از آن استفاده كرده بودند، 
 .اده نماينداستف

معيار ها و استاندرد هاي الزم را كه در پالن  ،مربيان محترم در تعين خوشه هاي آموزشي يا كلستر ها •
 .دنجلسات مربوط به مسووليت هاي كاري تيم تذكر گرديده، مدنظر گير

  
  :آمادگي مربي براي سمينار

ي شود را دقيقاً مورد كه مربوط به صنف اول الي سوم م كتاب انست دومحترم موضوعات  انمربي •
 .دند، تا در جريان سمينار از آن خوب استفاده نماينمطالعه قرار ده

د و همچنان قبل از آغاز سمينار نمحترم موضوعات جلسات مواد حمايوي را دقيقاً مطالعه نماي انمربي •
آموزشي را د تا بصورت پركيفيت سمينار نآمده، از نظر بگذرانموضوع  رهنماي مربيان را كه پس از هر

 . مطابق به پالن پيش ببرد
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محترم قبل از قبل چارت هاي را كه در رهنماي براي مربيان هدايات داده شده است، نوشته و  انمربي •
 .دنتا در جريان سمينار به مشكل وقت و بي نظمي مواجه نشو ندتهيه نماي

، كتاب رهنماي انست دو همه وسايل مربوط به سمينار آموزشي از قبيل، چارتها، كتاب هاي انمربي •
 . ندند و پس از آن با خاطر آرام سمينار را آغاز كنرا آماده نماي.... معلم، قرطاسيه باب، ماركر

 

  :آغاز سمينار
محترم قبل از آغاز سمينار جاي يا صنف سمينار را آماده ساخته تا صنف از نقطه نظر فزيكي  انمربي •

 . تنظيم و آماده سمينار گردد

د تا سمينار ننفر تنظيم نماي 25م براي اشتراك در سمينار تعداد شامالن يك صنف را محتر انمربي •
  . آموزشي آموزنده و موثر تمام شود

د و تمام اشتراك كنندگان را بصورت منظم و نمحترم در جريان سمينار به حاضري توجه نمايمربيان  •
 .پيوسته حاضري بگيرد

را در روز اول قبل از آغاز ....  ه، قلم، پنسل، كتاب انستمحترم مواد سمينار از قبيل كتابچ انمربي •
 .دنسمينار براي اشتراك كنندگان سمينار توزيع نماي

  
  :كيفيت سمينار

محترم موضوعات جلسات سمينار را مطابق به رهنماي مربيان جلسات براي اشتراك كنندگان  انمربي •
 .آموزش مي دهد

بايد تمام جزئيات را مدنظر گيرد تا سمينار از ) اي مربيانرهنم(محترم در تطبيق پالن جلسات  انمربي •
 . كيفيت عالي برخوردار باشد

محترم به منظور كيفيت سمينار مطابق به نيازمندي ها و ضرورت هاي معلمان و شرايط محل  انمربي •
توانند تمام مثالً زماني كه مكاتب آغاز مي گردد شايد معلمان عموماً ن. دنسمينار آموزشي را راه مي انداز

روز را در سمينار شركت كنند، براي آنها الزم است كه در مكتب نيز تدريس نمايند، لذا در يك روز دو 
د تا مشكالت معلمان از نقطه نظر محدوديت وقت مدنظر گرفته نجلسه يا سه جلسه را آموزش ده

 .  د آموزش قرار گيردد تا همه جلسات مورنو در عوض طبق معمول تعداد روز ها را زياد نماي. شود
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د كه تغييرات را در رفتار نمحترم مطابق به اهداف جلسات و رهنماي ب مربيان كوشش نماي انمربي •
 .ندنتدريسي معلمان ايجاد ك
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  تقسيم اوقات براي تطبيق برنامه آموزشي 
  دوشنبه  يك شنبه  شنبه

  روز سوم  روز دوم  روز اول
  موضوعات جلسات    تموضوعات جلسا  وقت  موضوعات جلسات  وقت

8:00 – 8:40 

 

8: 40- 10: 20   

  فعاليت هاي آغازين سمينار
رهنماي براي تهيه : جلسهء اول
  پالن درسي

  

دريافت تفاوت ها و : جلسهء پنجم 9:50 -8:00
شباهت ها ميان پالن درس نمونه 
  يي و پالن درسي اشتراك كنندگان

تطبيق پالن درسي در : جلسهء نهم  9:50 -8:00
  ر جمعيتصنف پ

  وقفة تفريح  10:05 -9:50  وقفه تفريح  10:05 -9:50  وقفة تفريح  10:35 – 20 :10
دريافت تفاوت ها : جلسهء دوم  12:00 -35 :10

و شباهت ها ميان رهنماي براي 
تهيه پالن درسي مربي و ساختار 

  پالن درسي اشتراك كنندگان

مسايل عمومي : جلسهء ششم  12:00 -10:05
ايد و نظريات عق  -پيداگوژيكي

راجع به تنبه و تحسين شاگردان و 
  عملكرد ها

مشكل غير حاضري : جلسهء دهم  12:00 -10:05
  شاگردان

  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00
تعيين اهدا ف : جلسهء سوم  2:15 -1:00

  آموزشي

نف تدريس در ص: جلسهء هفتم  2:15 -1:00
  كالن يا پرجمعيت

اهداف آموزش : جلسهء يازدهم  2:15 -1:00
  علوم ديني

  وقفه تفريح  2:30 -2:15  وقفه تفريح  2:30 -2:15  وقفة تفريح  2:30 :2:15
پالن درس : جلسهء چهارم  4:00 -2:30

  نمونه يي

تهيه پالن درسي با : جلسهء هشتم  4:00 -2:30
  در نظر داشت صنوف پرجمعيت

مشكالت تدريس : هء دوازدهمجلس  4:00 -2:30
  در علوم ديني
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  تقسيم اوقات براي تطبيق برنامه آموزشي 
  پنجشنبه  چهار شنبه  سه شنبه
  روز ششم  روز پنجم  روز چهارم

  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت
ميتود : جلسهء سيزدهم  9:50 -8:00

  تدريس علوم ديني

مشكالت :  همجلسهء هفد  9:20 -8:00
  تدريس زبان

اهداف :  جلسهء بيست و يكم  9:20 -8:00
  آموزش رياضي

  وقفة تفريح  9:35 -9:20  وقفه تفريح  9:35 -9:20  وقفة تفريح  10:05 -9:50
تهيه پالن : جلسهء چهاردهم  12:00 -10:05

درسي با در نظر داشت 
علوم مشوره هاي تدريس 

  ديني

دريس ميتود ت: جلسهء هژدهم  12:00 -9:35
  زبان

مشكالت : جلسهء بيست و دوم  12:00 -9:35
  تدريس رياضي

  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00
تطبيق پالن : جلسهء پانزدهم  2:15 -1:00

  درسي 

تهيه پالن :  جلسهء نوزدهم  2:35 -1:00
درسي با در نظر داشت مشوره 

  ضمون زبانهاي تدريسي م

ميتود : جلسهء بيست و سوم  2:35 -1:00
  تدريس رياضي

  وقفه تفريح  2:50 -2:35  وقفه تفريح  2:50 -2:35  وقفة تفريح  2:30 -2:15
اهداف : جلسهء شانزدهم  4:00 -2:30

  آموزش زبان

تطبيق پالن : بيستمجلسهء   4:00 -2:50
درسي با درنظر داشت مشوره 

  ها

تهيه : هارمجلسهء بيست و چ  4:15 -2:50
پالن درسي با درنظر داشت 

  مشوره هاي تدريسي رياضي
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  تقسيم اوقات براي تطبيق برنامه آموزشي
  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  روز نهم  روز هشتم  روز هفتم
  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت

تطبيق : جلسهء بيست و پنجم  45 :9 -8:00
داشت پالن درسي با در نظر 

  مشوره ها

آموزش : جلسهء بيست و نهم  9:50 -8:00
  پالن درسي

آموزش پالن : جلسهء سي و سوم  9:45 -8:00
  درسي

  وقفة تفريح  10:00 -9:45  وقفه تفريح  10:10 -9:50  وقفة تفريح  10:00 - 9:45
: جلسهء بيست و ششم  12:00 -10:00

  اهداف و ميتود آداب زندگي

تهيه پالن :  جلسهء سي و چهارم  12:00 -10:00  تهيه پالن درسي: جلسهء سي ام  12:00 -10:10
  درسي

  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:05
تهيه : جلسهء بيست و هفتم  1:00-2:10

پالن درسي براي مضمون 
  آداب زندگي

تطبيق پالن : جلسهء سي و يكم  2:25 -1:00
  درسي

تطبيق پالن : جلسهء سي و پنجم  2:25 -1:00
  درسي

  وقفه تفريح  2:35 -2:25  وقفه تفريح  2:35 -2:25  وقفة تفريح  2:25 -2:10
تطبيق : جلسهء بيست و هشتم  4:00 -2:25

پالن درسي براي مضمون 
  آداب زندگي

تطبيق پالن :  جلسهء سي و دوم  4:00 -2:35
  درسي

 تطبيق پالن: جلسهء سي و ششم  4:00 -2:35
  درسي
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  تقسيم اوقات براي تطبيق برنامه آموزشي
  پنجشنبه  چهار شنبه  سه شنبه

  دوازدهمروز   يازدهمروز   دهمروز 
  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت  موضوعات جلسات  وقت

آموزش : جلسهء سي و هفتم  8:00-9:50
  پالن درسي

آموزش : جلسهء چهل و يكم  8:00-9:50
  پالن درسي

ارزيابي :  جلسهء چهل و پنجم  9:20 -8:00
تهيه پالن  -سمينار آموزشي

  درسي
  وقفة تفريح  35 :9 -9:20  وقفه تفريح  10:10 -9:50  وقفة تفريح  10:10 -9:50
تهيه : جلسهء سي و هشتم  12:00 -10:10

  پالن درسي

تهيه پالن : جلسهء چهل و دوم  12:00 -10:10
  درسي

ن تطبيق پال: جلسهء چهل و ششم  12:00 -9:35
  درسي

  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00  وقفه براي ظهر  1:00 -12:00
تطبيق : جلسهء سي و نهم  2:25 -1:00

  پالن درسي

تطبيق : جلسهء چهل و سوم  2:25 -1:00
  پالن درسي

تطبيق پالن : جلسهء چهل و هفتم  2:25 -1:00
  درسي

  وقفه تفريح  2:35 -2:25  فه تفريحوق  2:35 -2:25  وقفة تفريح  2:35 -2:25
تطبيق پالن : جلسهء چهلم  4:00 -2:35

  درسي

تطبيق :  جلسهء چهل و چهارم  4:00 -2:35
  پالن درسي

ارزيابي : جلسهء چهل و هشتم  4:00 -2:35
  سمينار
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  آموزش راديويي براي معلمان

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رسانه هاي چاپي، راديويي و تلوزيوني نقش اساسي را در انكشاف و توسعة 
از طريق رسانه ها مردم يك جامعه نقش خوبي را در امر توسعه و انكشاف جامعه با دولت و ساير . جامعه دارد

مبني بر نقش مطبوعات در فرايند انكشاف تعليم و تربيه، . نهاد هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بازي مي نمايند
. ي از ضرورت هاي مبرم آموزشي مي باشد در پروژه بيست جاه داده شدآموزش راديويي براي معلمان كه يك
كه يكي از موسسات همكار پروژه بيست مي باشد مورد تطبيق قرار مي  MSSاين بخش پروژه بيست از طريق 

را در يازده واليت كه پروژه بيست تطبيق مي  2آموزش راديويي براي معلمان برنامه آموزش كتاب انست . گيرد
ولسوالي بوسيله مراكز نشراتي  28برنامه هاي تعليمي و تربيتي در . ، از طريق راديو فراهم مي سازدگردد

دقيقه پخش و نشر مي گردد و موضوعات كليدي  15الي  12راديوي واليتي به زبان هاي دري و پشتو به مدت 
  .  تعليم و تربيه در بخش ميتودلوژي تدريس توضيح مي گردد

مان كشور به برنامه هاي راديوي براي معلمان به منظور انكشاف مهارت و دانش مسلكي اميدواريم كه معل
ضرورت به اين معلومات كه چه وقت برنامه هاي راديويي در ولسوالي قابل دريافت مي . شان گوش فرا دهند

، داشته باشند، تا باشد، مربيان بايد تقسيم اوقات يا پالن برنامه راديويي را با خود در ساحه كه كار مي كنند
مربيان مسوول اند كه به اشتراك .  معلومات در باره وقت نشر برنامه اي راديويي به شامالن وركشاپ داده شود

كنندگان سمينار بگويند كه هر قدر امكان داشته باشد به برنامه هاي راديويي گوش بدهند تا به سواالت پاسخ 
  . دهند
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  2ق پالن درسيرهنماي براي تهيه و تطبي
اين جلسه كمك مي كند تا اشتراك كنندگان در مورد ساختار پالن واحد درسي نكات اساسي و عمدهء را 

پالن درسي ركن عمده و اساسي نظام تدريس را تشكيل مي دهد و يكي از موضوعات اساسي مي . فرا گيرند
تربيه نشان داده است كه نقش پالن تجارب تعليم و . باشد كه در دانش پيداگوژيكي به بحث گرفته مي شود

. درسي در فرايند تدريس و آموزش دستĤورد هاي خوبي را براي معلمان و متعلمان به ارمغان آورده است
پالن درسي . بوسيله پالن معلمان توانسته اند خوب تدريس نمايند و شاگردان نيز خوب درس را فرا گيرند

كه موضوع درس، ارزيابي درس گذشته، اهداف درس جديد، نماي از فعاليت هاي تدريسي يك معلم است 
فعاليت هاي تدريس درس جديد، مديريت وقت،  استفاده از مواد درسي و مواد ممد درسي، ارزيابي درس 

از طريق پالن درسي است كه دانش، مهارت و طرز . در آن گنجانيده شده است.... جديد، تقويه و تحكيم درس
معلم مي تواند از طريق پالن به اهداف . هماهنگ در شاگرد رشد و انكشاف مي نمايدتلقي بصورت مساويانه و 

مطلوب تدريسي نايل آيد، نتايج خوبي از درس دريافت و در ذهنيت، رفتار و شخصيت شاگرد تغيير و انكشاف 
براي معلمان . پالن درسي مكانيزم انتقال ارزش هاي تعليم و تربيه در وجود شاگردان مي باشد. را رونما سازد

مهم است كه همواره براي تقديم درس هاي موثر و سازنده از پالن درسي استفاده كنند و مهارت هاي مهم كه 
يك پالن خوب و موثر داراي معيار ها . در ساختن يك پالن درسي اند در فرايند تدريس تمرين و عملي سازند

  :و صفات ذيل مي باشد
 سي گنجانيده شود و هم اهداف مشخص و جزي؛در پالن درسي بايد هم اهداف اسا •

در پالن درسي فعاليت هاي متنوع  و موثر كه بتواند دانش، مهارت و طرز تلقي را به شاگردان انتقال  •
 ؛....دهد، جاه داده شود مانند فعاليت هاي گروپي، سوال و جواب، رول پلي، بازي ها و سرگرمي ها

 وقت براي هر فعاليت مد نظر گرفته شود؛ •

براي آماده سازي شاگردان ميتوان از فعاليت هاي گوناگون استفاده نمود مثالً از سواالت باز و تحليلي،  •
 سواالت شفاهي، تحريري و غيره؛

 مواد ممد درسي مورد استفاده قرار گيرد؛ •

 سواالت مشخص براي ارزيابي درس گذشته وجود داشته باشد؛ •

                                                           

همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه اول را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند2

  .توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود



صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم        - - - - بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول        - - - - مواد حمايويمواد حمايويمواد حمايويمواد حمايوي» » » » دومدومدومدوم««««نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت بربربربر  
19 

ي درسي درس جديد در ارتباط با درس گذشته  در پالن درسي مجموعه فعاليت ها و مهارت ها •
 طراحي مي گردد؛

درس نو ساده و جالب براي شاگردان ارايه گردد نه بصورت پيچيده و مبهم كه شاگردان نتواند آنرا  •
 .برداشت نمايند

 هر فعاليت قدم به قدم بطور مفصل در پالن درسي گنجانيده شود؛ •

 دربرگيرد؛ فعاليت ها هر كدام بخشي از موضوع درس را  •

 در فعاليت ها حضور ذهني و فزيكي شاگردان در تمام ساعت درسي بايد تضمين گردد؛ •

 فعاليت ها بايد ساده و دلچسب باشد؛ •

 در فعاليت ها معلم رهنماي فعال و پر تحرك باشد، تا شاگردان نيز در جريان درس متحرك شوند؛ •

 و منظم بايد گنجانيده شود؛ در هر فعاليت تدريسي نقش معلم و شاگردان به صورت دقيق •

از سواالت . اگر فعاليت سوال و جواب باشد بايد مجموعه سوال و جواب در فعاليت گنجانيده شود •
 .از سواالت بلي و نخير كمتر كار گرفته شود. باز استفاده شود

اگر فعاليت گروپي باشد، موضوع فعاليت گروپي، چگونگي فعاليت گروپي و تمام مراحل آن  •
 ده شود؛گنجاني

 كاربرد و تطبيق درس نو در زندگي روزانه و عملي شاگردان در پالن بايد گنجانيده شود؛ •

معلمان در فعاليت نتيجه گيري و ارزيابي درس بايد معيار هاي خوبي را طراحي نمايد كه آيا دانش،  •
 مهارت و طرز تلقي شاگردان تغيير كرده يا نه؟

 ديگري را مثل كار خانگي براي شاگردان بسپارد؛ براي تحكيم درس سواالت يا فعاليت هاي •

 :در ذيل ساختار پالن درسي با تمام اجزا و اركان آن تشريح شده است
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 رهنماي براي تهيه پالن واحد درسي
.بايد تاريخ تدريس پالن نگاشته شود: تاريخ .نام معلم تذكر مي گردد :معلم   

.درينجا درجه صنف تذكر مي گردد: صنف .در اينجا اسم مضمون نگاشته مي شود :نمضمو   

در اينجاه شماره فصل و همچنان عنوان فصل : فصل
 تذكر مي گردد

.درينجا شماره درس و عنوان آن تذكر مي گردد: درس  

درين بخش براي معلم توصيه مي گردد تا منابع و مأخذ را كه در رهنمايي تهيه پالن درسي از آن استفاده كرده آنها : مأخذ
. در كتب درسي بسياري موضوعات  مغلق شايد براي معلمان كم تجربه مشكل باشد كه به آساني تدريس نمايند. تذكر دهد را

معلم بخاطر تدريس بهتر الزم است كه هدايات را از كتب تعليم و تربيه، كتاب هاي رهنماي معلم جيكا، كتب انست يك و 
.آن در تهيه پالن درسي استفاده نمايد يافت و ازكتب پيداگوژيكي و غيره  منابع الزم در 2انست   

تذكر مأخذ و منابع براي مشاهده كنندگان تدريس، ناظران و مسوولين علمي مكاتب مهم مي باشد و نشان مي دهد كه  
علم بنابر اين م. يك معلم چطور براي ساختن پالن درسي از منابع و مأخذ براي دريافت رهنمايي هاي موثراستفاده مي نمايد

:مأخذ و منابع را بصورت كامل در اين بخش جاه مي دهد  
در اين بخش . كتاب درسي را كه قرار است، موضوع آنرا براي شاگردان تدريس نمايد بصورت دقيق آن مي نگارد •

 .سطح يا سويه صنف، عنوان كتاب، فصل كتاب، شماره درس و شماره صفحه نگاشته مي شود

 .استفاده مي نمايد بايد عنوان كتاب، صفحه كتاب را نيز عالوه نمايدجيكا  (JICA)اگر از كتاب رهنماي معلمان  •

استفاده مي نمايد بايد عنوان، فصل كتاب، صفحه  2و يا انست  1در صورت ضرورت اگر از كتب مواد مطالعه انست  •
 . را نيز تذكر دهيد

 
توجه داشته باشد و همچنان آنرا در پالن درسي جاه  معلم قبل از اينكه تدريس را آغاز مي نمايد به يك بخش عمده ذيالً

:دهد  

اهداف بايد بطور مشخص، واقعبينانه، قابل حصول، قابل اندازه گيري و داراي . در اينجا اهداف تذكر مي گردد: اهداف
اي آموزشي اهداف چيزيست كه معلم در هر درس آنرا تعيين كرده و از طريق تطبيق تمام فعاليت ه. زمان بندي مشخص باشد

. كه در يك پالن گنجانيده شده به آن نايل مي گردد  

 

  :آغاز فعاليت هاي درس جديد
  مواد ممد درسي  فعاليت ها براي ارايه درس جديد  وقت 

در اين ستون براي 
نوشتن مواد 
درسي و مواد ممد 

  : يفعاليت هاي مقدمات
فعاليت هاي مقدماتي شامل احوال پرسي، تنظيم صنف، گرفتن حاضري، ارزيابي 
درس گذشته،  خلق انگيزه و آماده سازي شاگردان براي فراگيري درس جديد 

در اين ستون براي 
هر فعاليت  وقت 
تخصيص داده مي 
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درسي كه در هر 
فعاليت بكار 
ميرود، در مقابل 
آن نوشته مي 

  .شود

  .ميابشد
  
معلم با شاگردان احوال پرسي مي نمايد در باره صحت و  :احوال پرسي  .1

.سالمتي شان جويايي معلومات مي شود  
 

معلم به نظم فزيكي صنف مي پردازد و شاگردان فعال را در  :م صنفتنظي.  2
. كنار شاگردان غير فعال شاگردان كه همزمان از نظر قد در نظر گرفته شود  

 
شاگردانيكه حاضر نيستند آنها را غيرحاضر نموده متباقي  : گرفتن حاضري. 3

.شاگردان را نام نبرد  
 

بوسيله شيوه هاي ذيل كارخانگي  معلم مي تواند: ارزيابي كار خانگي. 4
.شاگردان را ارزيابي نمايد  

و ارزيابي آنها در فرصت مشخص كه معلم مي  جمع آوري كتابجه ها •
 .تواند به ارزيابي تمام كارخانگي بپردازد

معلم مي تواند ارزيابي كارخانگي را در فعاليت گروپي و يا جوره يي انجام  •
ن خودشان تبادله مي نمايد و ارزيابي يعني كارخانگي شاگردان را ميا. دهد

معلم مي تواند در اين فعاليت از . كارخانگي را براي آنها محول مي سازد
در اين فعاليت . چگونگي ارزيابي شاگردان نظارت و كنترول داشته باشد
 . قدرت تحليل و قضاوت شاگردان نيز انكشاف مي نمايد

شاگردان انجام مي دهد،  معلم نيز در فرصت كه يك كار گروپي را باالي •
درين فعاليت از وقت . كارخانگي آنها را نيز مورد ارزيابي قرار مي دهد

  . خوب استفاده مي گردد
 

در ارزيابي معلم از ميتود سوال و جواب، فعاليت  :ارزيابي درس گذشته .5
 بايد معلم. مي تواند استفاده نمايد جوره يي، گروپي و يا كدام فعاليت آموزشي ديگر

. كه همه شاگردان مورد ارزيابي قرار گرفته باشدمطمئين گردد   
 

خلق انگيزه حاوي فعاليت هاي مانند سوال و جواب، كارگروپي : خلق انگيزه .6
  . وغيره مي باشد كه بتواند تحركي را براي فرا گيري درست جديد فراهم آورد

  

  .شود
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معلم طوري اهداف و موضوع درس را تشريح مي : رفي اهداف درس جديدمع  
نمايد كه بتواند پيوندي ميان درس گذشته و جديد ايجاد كند و همچنان با روش و 
ادبيات خاصي مطرح مي نمايد تا شاگردان درست موضوع و اهداف درس جديد را 

اهداف مي توانند بفهمند و شاگردان از طريق شناخت خوب و همه جانبه موضوع و 
  .   در فعاليت هاي درسي قدم به قدم سهم فعال داشته باشند

  

  :فعاليت هاي درسي داراي ويژگيهاي ذيل مي باشند :فعاليت هاي درسي   
 فعاليت ها بايد دانش را براي شاگردان انتقال دهد؛ •

 فعاليت ها بايد مهارت هاي ذهني و عملي شاگردان را تقويه نمايد؛ •

 بايد بصورت مشرح و قدم به قدم باشد؛فعاليت ها  •

 هر فعاليت بايد بخش از موضوع درس را دربرگيرد؛  •

در فعاليت ها حضور ذهني و فزيكي شاگردان در تمام ساعت درسي بايد  •
 تضمين گردد؛

 فعاليت ها بايد ساده و دلچسب باشد؛ •

در فعاليت ها معلم رهنماي فعال و پر تحرك باشد، تا شاگردان نيز در  •
 ان درس متحرك شوند؛جري

در هر فعاليت تدريسي نقش معلم و شاگردان به صورت دقيق و منظم بايد  •
 گنجانيده شود؛

اگر فعاليت سوال و جواب باشد بايد از سواالت باز و تفكر برانگيز استفاده  •
 .شود و از سواالت بلي و نخيركمتر استفاده صورت گيرد

پي، چگونگي فعاليت گروپي اگر فعاليت گروپي باشد، موضوع فعاليت گرو •
 و تمام مراحل آن گنجانيده شود؛

 فعاليت هاي متنوع بايد بكار گرفته شود تا درس را دلچسب نمايد؛ •

 فعاليت ها نتايج خوبي را براي شاگردان بدهد؛ •

 در فعاليت ها وقت بصورت منظم تخصيص داده شود؛ •

  . شوداز مواد ممد درسي بصورت منظم در فعاليت هاي درسي استفاده  •

  

تدريس موضوع بايد با زندگي واقعي و روزانه  :رابطه موضوع با زندگي روزمره  
شاگردان از دانش، مهارت و طرز تلقي كه كسب مي نمايند، . شاگردان رابطه بگيرد

در زندگي فردي و اجتماعي شان از آن استفاده كنند، بناً در تطبيق بايد نكات ذيل مد 
  :نظر گرفته شود

انعكاسي از واقعيت هاي  يابد بايد كه در تطبيق انجام مي فعاليت هاي •
بيرون صنفي باشد، يعني فعاليت طوري اجرا و تمرين گردد كه با زندگي 
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 .روزانه اطفال رابطه بگيرد

كوشش شود كه دانش،  مهارت و طرز تلقي اطفال مساويانه رشد و  •
 . انكشاف نمايند

گي اطفال با آنها پيوند خورده در فعاليت ها از پديده ها و اشياي كه زند •
 بايد استفاده شود؛

بايد دانش و مهارت هاي كه شاگردان آنرا كسب كرده در زندگي واقعي  •
 .شان بكار گيرند

 

در مرحله تطبيق بايد اشتباهات و نواقص شاگردان اصالح گردد و  :ارزيابي اصالحي
ير فعاليت مشكالت شان درين مرحله آنها نه تنها فعاليت مي نمايند بلكه معلم در اخ

  . را حل و نواقص شاگردان را اصالح مي نمايند كه اين را ارزيابي اصالحي مي گويد
  

  . خالصه شوددرينجاه كوشش مي گردد تا مجموعه درس معلم  :خالصه
  

در اين مرحله معلم فعاليت هاي متنوع را به منظور تحكيم درس براي : تحكيم درس  
كار خانگي داراي . يد كه يكي از آنها كار خانگي مي باشدشاگردان پينشهاد مي نما

  :معيار هاي ذيل باشد
كار خانگي كه از جانب معلم ارايه مي گردد بايد براي شاگردان مشكل و   •

 دشوار نباشد؛

 كارخانگي در درجه اول از تمرينات كتاب باشد؛ •

معلم بايد وقت بررسي و ارزيابي كارخانگي را براي شاگردان مشخص  •
 ازد؛س

در كار خانگي انكشاف دانش، مهارت و طرز تلقي در شاگردان مدنظر  •
  گرفته شود؛

  كار خانگي
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  رهنماي مربيان

  فعاليت هاي آغازين سمينار

  

  معرفي اشتراك كنندگان با همديگرشان: اول

  دقيقه 10: وقت

  

  معرفي برنامه آموزشي براي اشتراك كنندگان: دوم

  دقيقه 10: وقت

  

  : ي برنامه راديويي براي معلمان بصورت شفاهيمعرف :سوم

  دقيقه 10: وقت

  :مربي ميتواند نكات ذيل را براي اشتراك كنندگان بگويد

كه  MSSيكي از بخش هاي پروژه بيست مي باشد كه از طريق  (RTT)برنامه آموزشي براي معلمان  •
  . موسسات همكار پروژه بيست است، مورد تطبيق قرار مي گيرد

را در يازده واليت كه پروژه بيست تطبيق  2ديويي براي معلمان، برنامه آموزش كتاب انست آموزش را •
 .مي گردد، از طريق راديو فراهم مي نمايد

ولسوالي بوسيله مراكز نشراتي راديوي واليتي به زبان هاي دري و  28برنامه هاي تعليمي و تربيتي در   •
 گردددقيقه پخش و نشر مي  15الي  12پشتو به مدت 

 .  موضوعات كليدي تعليم و تربيه در بخش ميتودلوژي تدريس در اين برنامه گنجانيده شده است •

لطفاً به برنامه آموزشي براي معلمان مطابق به تقسيم اوقات راديويي گوش نمائيد و موضوعات آنرا  •
 .بخاطر بسپاريد، چراكه نسبت به موضوعات آموزشي برنامه ما و شما خواهيم صحبت كرد
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و تأكيد مي نمايد  راي اشتراك كنندگان مي گويدرا ب ، موج و فريكانس برنامه راديومربي تقسيم اوقات •
 .3كه طبق اوقات معيين به آن گوش فرا دهند

 :مربي سواالت ذيل را براي اشتراك كننده گان مي دهد

 ؟ درا به نشر مي سپارموضوعات كدام و  برنامه آموزشي راديويي چه وقت پخش مي گردد �

 ؟و كدام موضوعات آن نيست ات برنامه راديويي برايتان دلچسپ استكدام موضوع �

  در كدام ساحات ولسوالي شما قابل شنيدن است و در كدام ساحات نيست؟  �

  ؟ش انست دو چه ارتباطي داردبرنامه آموزش راديويي براي معلمان با آموز �

 نمايد؟ شيوه هاي تدريس تان استفاده مينكشاف يي براي ايواز موضوعات برنامه آموزش راد چگونه  �

  :از جانب اشتراك كنندگان وضع قوانين براي سمينار: چهارم
  دقيقه 10: وقت
  

  رهنماي براي تهيه پالن درسي: اول ءجلسه
  دقيقه 100:  وقت
  

  :در اخير اشتراك كنندگان اهداف ذيل را بدست خواهند آورد: اهداف جلسه
 پالن درسي تمرين هاي مشاركتي مي نمايند؛ اشتراك كنندگان در تهيه ساختار •

 اشتراك كنندگان با كمك و مشوره همديگر پالن درسي را تهيه مي نمايند؛ •

 

  :دراين جلسه: متوقع دستĤورد
 .ساختار پالن درسي را تهيه مي نمايند يك اشتراك كنندگان •

  
 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

                                                           

3
در ضمايم مواد حمايوي آمده است، مربي محترم آنرا فوتو كاپي كرده براي تمام اشتراك كنندگان توزيع مي تقسيم اوقات شبكه هاي راديويي   

  . نمايد
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  پيكار گرو: فعاليت اول
  دقيقه 20: وقت

سواالت ذيل را مربي . موضوع اين فعاليت در مورد ساختار پالن واحد درسي مي باشد :موضوع فعاليت گروپي
  :براي اشتراك كنندگان ميدهد

 اهداف درسي چيست؟ .1

 چگونه بايد باشد؟درسي فعاليت هاي  .2

 چه نقشي دارد؟ ارزيابي درس .3

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

ام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انج
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .ننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك ك .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوع در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 .ها را پاسخ دهندكه مطابق به تحليل شان آنمي دهد فوق را سوال  ها سهمربي براي هر گروپ  .4

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 صورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ ب .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 .وعه لست را در چارت مشخص سازندمربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجم .10
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  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

ر اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن د .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

 .براي اشتراك كنندگان توضيح مي نمايد بل از قبل تهيه نمودهقمربي چارت تهيه شده را كه  .4

  
هر  .مربي هر معيار پالن درسي ذيل را خوب و درست براي اشتراك كنندگان تشريح و تحليل مي كند :نوت

جز پالن درسي را بطور جداگانه تشريح مي نمايد تا اينكه ساختار پالن درسي براي اشتراك كنندگان واضح 
  .گردد
  

  دقيقه 10: براي تشريح و تحليل معياروقت 
  :4ذيل مي باشدهاي يك پالن خوب و موثر داراي معيار 

 ؛بطور روشن گنجانيده شوددر پالن درسي بايد هم اهداف  •

در پالن درسي فعاليت هاي متنوع  و موثر كه بتواند دانش، مهارت و طرز تلقي را به شاگردان انتقال  •
 ؛....ت هاي گروپي، سوال و جواب، رول پلي، بازي ها و سرگرمي هادهد، جاه داده شود مانند فعالي

 وقت براي هر فعاليت مد نظر گرفته شود؛ •

براي آماده سازي شاگردان ميتوان از فعاليت هاي گوناگون استفاده نمود مثالً از سواالت باز و تحليلي،  •
 سواالت شفاهي، تحريري و غيره؛

 رد؛مواد ممد درسي مورد استفاده قرار گي •

 سواالت مشخص براي ارزيابي درس گذشته وجود داشته باشد؛ •

در پالن درسي مجموعه فعاليت ها و مهارت هاي درسي درس جديد در ارتباط با درس گذشته   •
 طراحي مي گردد؛

                                                           

  . مربي محترم معيار ها و صفات پالن را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه مي نمايد 4
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 هر فعاليت قدم به قدم بطور مفصل در پالن درسي گنجانيده شود؛ •

 فعاليت ها بايد ساده و دلچسب باشد؛ •

 معلم فعال و پر تحرك باشد، تا شاگردان نيز در جريان درس متحرك شوند؛در فعاليت ها  •

 در هر فعاليت تدريسي نقش معلم و شاگردان به صورت دقيق و منظم بايد گنجانيده شود؛ •

 كاربرد و تطبيق درس نو در زندگي روزانه و عملي شاگردان در پالن بايد گنجانيده شود؛ •

 .ه داده شودبايد در پالن درسي جا ارزيابي درس •

 براي تحكيم درس سواالت يا فعاليت هاي ديگري را مثل كار خانگي براي شاگردان بسپارد؛ •

  
  فعاليت گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 20: وقت
لطفاً يك ساختار پالن درسي را بسازيد و تمام اجزا و اركان پالن را در آن ساختار تشريح  :موضوع كار گروپي

  و توضيح نمايد؟
  

  :ز قبل براي مربيرهنماي ا
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .دگان معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنن

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . نندگان اعالن مي داردمربي وقت فعاليت را براي اشتراك ك .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6
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گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  مربي در جريان كار .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 

  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد 

 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 ارد، آنرا مي افزايد؛نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان د

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

 .وپي اشتراك كنندگان را تحليل كرده خالصه مي سازدمربي نتايج فعاليت گر .4

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت
  :اشتراك كنندگان مي پرسد مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد هاي عمده جلسه ما چه ها بوده؟ .3

 ؟اجراء شدكدام فعاليت ها درين جلسه  .4

 اجزاي پالن درسي را نام ببريد؟ .5

  
و ساختار پالن درسي ميان رهنماي براي تهيه پالن درسي مربي و شباهت ها دريافت تفاوت ها : جلسه دوم

  اشتراك كنندگان
  دقيقه 85:  وقت

  :در اخير اشتراك كنندگان اهداف ذيل را بدست خواهند آورد: اهداف جلسه
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اشتراك كنندگان تفاوت ها و شباهت را ميان رهنماي براي تهيه پالن درسي و ساختار پالن درسي  •
 خودشان بيان مي كنند؛

 

  :سه اين است كهمتوقع جل  دستĤورد: متوقع  ستĤوردد
 .اشتراك كنندگان لست از تفاوت ها و شباهت ها را تهيه مي نمايند •

  
 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  مطالعه خاموشانه : فعاليت دوم
  دقيقه 15: وقت

  رهنماي براي تهيه پالن درسي: موضوع مطالعه
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعا
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع را بروي چارت نوشته، بروي تخته  .1
 .نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .الن درسي را براي اشتراك كنندگان توزيع مي نمايدمربي رهنماي براي تهيه پ .2

 . مربي وقت مطالعه خاموشانه را  براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .3

 .از مطالعه خاموشانه جر و بحث مي نمايممي گويد كه پس  را مربي اشتراك كنندگان .4

 

  مطالعه خاموشانه پس ازفعاليت سوال و جواب 
  دقيقه  15: وقت

  :زيابي مطالعه خاموشانه سواالت ذيل را از اشتراك كننده گان مي پرسد مربي در ار
 يك پالن درسي از چند بخش تشكيل شده است؟ .1

 قبل از آغاز درس در پالن درسي كدام نكات بايد در نظر گفته شود؟   .2

 مي باشد؟اهداف داراي كدام معيار ها  .3
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 ارزيابي درس چيست؟ .4

 فعاليت ها چگونه بايد باشند؟ .5

 رس چگونه انجام مي يابد؟تحكيم د .6

  
  فعاليت گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 20: وقت
لطفاً تفاوت ها و شباهتها را در دو ستون چارت ميان رهنماي براي تهيه پالن درسي و  :موضوع كار گروپي

  .ساختار پالن درسي كه در جلسه قبلي تهيه نموده بوديد را دريافت و شماره وار تذكر دهيد
  

  :براي مربي رهنماي از قبل
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان 

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . باره براي اشتراك كنندگان مي دهدمربي چارت هاي ساختار پالن درسي را دو  .4

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار شان را طوري انجام مي  .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9
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  دقيقه  20 :ار گروپيارايه و بحث پيرامون نتايج ك
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

مربي چيزي براي عالوه كردن در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

 .مربي نتايج فعاليت گروپي اشتراك كنندگان را تحليل كرده خالصه مي سازد .4

  
  : گيريارزيابي و نتيجه 

  دقيقه  10: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 چه گونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد هاي عمده جلسه ما چه ها بوده؟ .3

 كدام فعاليت ها درين جلسه انجام شد؟ .4

 خودتان و رهنماي براي تهيه پالن درسي كدام ها بود؟تفاوت ها و شباهت  ها ميان پالن درسي  .5
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  5تعيين اهداف آموزشي

روابط منطقي و علمي ميان تمام اجزاي پالن . هداف پالن درسي كليدي ترين عنصر پالن درسي مي باشدا     
. سه آموزش داردتعيين اهداف پالن درسي مبني بر معيار هاي آموزشي نقش كيفي را در پرو. درسي وجود دارد

اگر اهداف درسي درست تعيين نگردد و فعاليت هاي درسي هم بصورت منظم اجراء گردد، باز هم نتيجه بخش 
اهداف درسي طوري بايد تعيين گردد كه نظر به موضوع درسي بتواند مهارت، دانش و طرز . و موثر نخواهد بود

موضوع درسي فرق مي كند، برخي عناوين از نظر اهداف درسي نظر به . تلقي را براي شاگردان انتقال دهد
بناً . موضوعي بيشتر به مهارت توجه مي نمايد و برخي ديگر به دانش و همچنان برخي ديگر به طرز تلقي

. شناخت موضوع نيز در درجه اول پر اهميت مي باشد و مبني بر شناخت موضوع اهداف درسي تعيين مي گردد
ار هاي ذيل را در تعيين اهداف درسي مدنظر گرفته و مطابق به آنها اهداف براي معلم مهم مي باشد كه معي

  .درسي را تعيين نمايد
    

  معيار هاي اهداف درسي
يعني اهداف هر درس طوري . اهداف درسي بايد واضح و روشن باشد:  اهداف بايد مشخص باشد .1

  . ابهام و پيچيدگي عملي نگردد بهوضاحت داشته  باشد تا فعاليت ها 
 يا پيمايش اهداف چنان مشخص شده باشد كه قابليت اندازه گيري: هداف بايد قابل اندازي گيري باشدا .2

اهدف نبايد چنان باشد كه شاگرد يك موضوع را بداند، فكر كند و يا باورمند شود، بلكه بايستي . داشته باشد
اگر اهداف . تغيير ايجاد نمايد بيشتر باالي جنبه هاي عملي و عيني تمركز داشته باشد و در سلوك شاگردان

. ابي كنديقابليت اندازه گيري را نداشته باشند، چگونه معلم مي تواند تغيير را در سلوك شاگرد بيبيند و ارز
بنابراين اهدف طوري طراحي گردد كه تا معلم بتواند آنرا درست ارزيابي كند كه شاگردان تا كدام سطح درس 

 .ش و طرز تلقي شان تغيير آمده استرا فرا گرفته و در مهارت، دان

. در اين معيار اهداف درسي بايد نظر به قابليت ها و منابع تعيين گردد: اهداف بايد قابل حصول باشد  .3

 . اهداف نبايد طوري طراحي گردد كه مافوق منابع بشري و مادي باشد

                                                           

5
  . مينار از آن استفاده مي نمايدمربي محترم موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه مي نمايندو در جريان س  
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نه اينكه . ها و عينيت ها باشداهداف بايد واقعي باشد يعني در چارچوب واقعيت : اهداف واقعبينانه باشد .4
  .در اين معيار اهداف جنبه عملي و تطبيقي دارد. بيشتر تصورات و خياالت دور از واقعيت ها باشد

يعني زمان . اهداف بايد در چارچوب زمان مشخص طراحي گردد :اهداف مطابق به زماني مشخص باشد .5
  . معين براي دريافت اهداف مشخص گردد

اين كلمات . مونه يي تذكر گرديده كه در نوشتن و يا تعيين اهداف از آن استفاده مي نماينددر ذيل چند كلمه ن
  .در تشخيص اهداف در قسمت دانش، معلومات و حقايق بكار گرفته مي شود

 لست گرفتن؛ •

 نام بردن؛ •

 گفتن؛ •

 تشريح كردن؛ •

 توضيح كردن؛ •

 تشخيص دادن؛ •

 جواب دادن؛ •

 معرفي كردن؛ •

 مقايسه كردن؛ •

 ؛مرتب كردن •

كلمات را كه در تشخيص اهداف در قسمت مهارتها، روابط، حل مشكل و تصميم گيري بكار گرفته مي شود  
  :عبارتند از

 بكار بردن؛ •

 استعمال كردن؛ •

 تفكيك كردن؛ •

 ارزيابي كردن؛ •

 تحليل كردن؛ •

 بنا كردن؛ •

 انكشاف دادن؛ •

 انجام دادن؛ •
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 ايجاد كردن؛ •

 حل كردن؛ •

  نوشتن يك داستان؛ •
دي را مي توان در تعيين اهداف پالن درسي بكار برد كه معيار هاي اهداف را دارا مي باشد ولي البته كلمات زيا

  . در فوق فقط چند كلمه بصورت نمونه يي تذكر گرديده است
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 رهنماي مربيان

  تعيين اهداف آموزشي: سوم ءجلسه
  دقيقه 75:  وقت

  
  :هداف ذيل را بدست خواهند آورددر اخير اشتراك كنندگان ا: اهداف جلسه

 كه چرا اهداف پالن درسي مهم مي باشد؛ نماينداشتراك كنندگان بيان  •

 كه اهداف پالن درسي داراي كدام معيار ها مي باشد؛ نماينداشتراك كنندگان بيان  •

 

  :جلسه در اين :دستĤورد هاي متوقع
 ف درسي را درست طراحي مي نمايند؛اشتراك كنندگان معيار هاي اهداف درسي را بيان كرده و اهدا •

  
 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  سوال و جواب: فعاليت اول
  دقيقه 15: وقت

مربي سواالت ذيل . موضوع اين فعاليت در مورد اهداف پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت سوال و جواب
  :را بصورت شفاهي از اشتراك كنندگان مي پرسد

  
 ارب شما اشتراك كنندگان عزيز در مورد اهداف چي است؟تج .1

 اهداف آموزشي چي است؟ .2

 اهداف آموزشي داراي كدام معيار ها مي باشد؟ .3

 چرا اهداف آموزشي مبني بر روش شاگرد محوري باشد؟ .4

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

بروي چارت نوشته بود، براي مربي پس از فعاليت سوال و جواب  معيار هاي اهداف آموزشي ذيل را كه قبالً 
  . اشتراك كنندگان به نمايش مي گذارد
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مربي محترم معيار هاي اهداف آموزشي را مطابق به معلومات مشرح كه در صفحات قبلي تذكر گرديده  :نوت
  . بود براي اشتراك كنندگان بيان مي نمايد

  
  نمايش معيار هاي اهداف 

  دقيقه 10: وقت
  

  :معيار هاي اهداف آموزشي
 اهداف بايد مشخص باشد؛ •

 اهداف بايد قابل اندازي گيري باشد؛ •

 اهداف بايد قابل حصول باشد؛ •

 اهداف واقعبينانه باشد؛ •

 اهداف مطابق به زماني مشخص باشد؛ •

  
  فعاليت گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 15: وقت
مربي براي . ين نمائيدلطفاً براي يك موضوع درسي مطابق به معيار هاي فوق اهداف را تعي :موضوع كار گروپي

  .اشتراك كنندگان موضوع درسي را مي دهد
  :مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه نكات ذيل در جريان نوشتن اهداف را مدنظر بگيرند: نوت

 موضوع درسي بايد روي چارت نوشته شود؛ •

  .تعيين گردداهداف  •
  :رهنماي از قبل براي مربي

ت ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكا
  :مطلوب نايل گردد

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .1

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .2
 .در اين فعاليت به بحث گرفته مي شودموضوع 



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

38      

 

مربي براي هر يك گروپ كتب مختلف صنف سوم را مي دهد تا اشتراك كنندگان مطابق به موضوع آن  .3
 . اهداف را تعيين نمايند

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار ( .گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .درهنمايي ميكن

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

 .بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايندسرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را  .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . رت و ارزيابي مي نمايدمربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظا .3

 . مربي نتايج فعاليت گروپي اشتراك كنندگان را مورد تحليل و نتيجه گيري قرار مي دهد .4

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  5: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 د رسيديم؟ چگونه به اهداف جلسه خو .2

 را انجام داديم كه ما را به اهداف رسانيد؟ ها كدام فعاليت .3

 دستĤورد هاي جلسه ما چه بود؟ .4

 اهداف درسي داراي كدام معيار ها مي باشد؟ .5

  



صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم        - - - - بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول        - - - - مواد حمايويمواد حمايويمواد حمايويمواد حمايوي» » » » دومدومدومدوم««««نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت بربربربر  
39 

  6پالن درس نمونه يي
اشتراك كنندگان قبالً در رهنماي براي تهيه پالن درسي . اين جلسه در مورد تهيه پالن درسي مي باشد

آنها . وضوعات عمده را فرا گرفته اند، آنها مي دانند كه يك پالن درسي داراي كدام بخش ها مي باشدكامالً  م
در . قبالً خود ساختار پالن درسي را تهيه نموده و رهنماي براي تهيه و تطبيق پالن درسي را نيز مطالعه كرده اند

نرا فرا گرفته پالن درسي مضامين مكتب را اين جلسه اشتراك كنندگان مبني بر ساختار پالن درسي كه قبالً آ
  . تهيه مي نمايند و در اخير با پالن درس نمونه يي كه از جانب مربي داده مي شود، مورد مقايسه قرار مي دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند6

  .توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود
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  7پالن درس نمونه يي

  رحيم خان: معلم   1387سنبله  28: تاريخ

 رياضي : مضمون  دوم : صنف 

 جمع اعداد دو رقمي  حاصلدار :  19درس  جمع اعدا د دو رقمي  عمليه : 3فصل 

  :مأخذ
  40، صفحه  19كتاب رياضي، فصل سوم، درس : صنف دوم 
  62تا  59كتاب رهنمايي معلمان، صفحه : صنف دوم 

  100، صفحه   6، فصل »دوم«مواد مطالعه كتاب برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت 

    :صنف بايد به مسايل ذيل توجه نمايد معلم قبل از آغاز تدريس

  :اهداف قرار ذيل مي باشند :اهداف

  ؛حل نمايندشاگردان جمع اعداد دو رقمي را  •
  ؛حل نمايندجمع اعداد دو رقمي سه خانه اي را  شاگردان •
 ؛حل نمايندشاگردان جمع اعداد دو رقمي حاصلدار را  •

دو رقمي سه خانه اي حاصلدار را تشخيص داده و حل شاگردان تفاوت جمع نمودن اعداد دو رقمي دوخانه اي،  •
 .نمايند

 .شاگردان از دانش و مهارت در زندگي روزانه استفاده نمايند •

    :اجراي درس

                                                           

7
ي بوده و كوشش گرديده تا تمام جزئيات يك درس در آن بگنجد و همچنان رهنمايي خوبي براي معلمان فراهم اين پالن به صورت نمونه ي  

  .سازد

 فعاليت زمان

مواد  درسي 
و  مواد ممد  

 در سي

  
  

  
  
  دقيقه 1

فعاليت هاي مقدماتي عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي  :يفعالعيت هاي مقدمات

حاضري، ارزيابي درس گذشته، خلق انگيزه، آماده سازي شاگردان براي ، تنظيم صنف
 .فراگيري درس جديد

معلم با مهرباني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از صحت  :احوال پرسي •
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  دقيقه 1
  
  

  دقيقه  1
  
  

  دقيقه  3
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقيقه 2
  
  
  
  

 دقيقه 2

 .دو سالمتي شاگردان جويايي معلومات مي شو

  

معلم شاگردان فعال را در . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف •
كنار شاگردان كه كمتر تحرك دارند مي نشاند، شاگردانء كه قد بلند دارند در اخير 
صنف مي نشاند و تغيرات ديگري مانند تنظيم چوكي ها وميز ها به منظور زمينه 

 .  وردسازي محيط درسي را بوجود مي آ

 

معلم محترم مي پرسد كه كي نيامده است و آنها را غير حاضر كرده و از  :حاضري •
شاگردان غير حاضرروز قبل مي پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند بيĤيند و بعد 

 .همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در مكتب مي كند

 

دان را مورد مطالعه و ارزيابي قرار معلم با دقت كارخانگي شاگر: ارزيابي كارخانگي •
بهترين ارزيابي اين است كه معلم كتابچه شاگردان را جمع آوري و پس از . مي دهد

ختم ساعت درسي در اداره برده و مورد مالحظه قرار دهد و دو باره در صنف بفرستد 
د و يا هم بوسيله كار گروپي شاگردان كارخانگي همديگر شان را يا خود بيĤور

 . حظه نمايند و معلم از جريان كار آنها نظارت نمايدمال

 

براي همه شاگردان معلم محترم  كار انفرادي سوال و جواب :ارزيابي درس گذشته  •
مي گويد كه در كتابچه هاي خود سواالت ارزيابي را كه بروي تخته نوشته است حل 

  .راي آموزش دارندنمايند و خود باالي هر كدام آنها بويژه شاگردان كه كمتر تحرك ب
  شاگردان سواالت جمع يك عددي را ميتوانند حل كنند؛ �
  شاگردان سواالت جمع دو عددي حاصل دار را مي توانند حل كنند؛ �
  ل جمع را از اول الي نهم دهند؛شاگردان جدو �

معلم بايد تمام صنف را مورد ارزيابي قرار دهد تا مطمئين شود كه همه : نوت •
 . ته اندشاگردان درس را فرا گرف

خيلي خوشحال ام كه امروز : مي گويد نموده ومعلم شاگردان را تشويق  :خلق انگيزه •
در مقابل شما بخاطر تدريس مضمون رياضي تان قرار دارم و اميدوارم درس خوبي را 

معلم با .كه برايتان ارايه ميدهم كامالً آموخته و آنرا در زندگي روزمره بكار ببريد
شاگردان حس كنجكاوي آنها را بيدار ساخته و تحرك ذهني پرسش سواالت ذيل از 

 .ايجاد مي نمايد

 اعداد براي چه مهم اند؟ و ما بايد چرا آنرا بيĤموزيم؟ �

 

  
  

حاضري و 
  قلم 

  
  
  
  
  
  
  تخته و تباشير
  
  
  
  
  
  
  
  تخته و تباشير
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  دقيقه  1
  
  
  
  
  

  دقيقه 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقيقه 3
 

  :معرفي هدف درس جديد
لم شاگردان را متوجه به اهداف درس مي سازد، معلم مي گويد كه شاگردان عزيز، لطفاً مع

اكنون ما اين را مي ! متوجه باشيد كه مسله خيلي مهم درس امروز را براي شما حاال ميگويم
فهميم كه چگونه سواالت جمع را حل كنيم، درست است؟ ما عمليه جمع اعداد يك 

خيلي توانايي  .  عمليه هاي حاصلدار را اجرا كرده مي توانيمرقمي،  دو رقمي  و همچنين 
امروز ما ميخواهيم كه عمليه جمع ! و مهارت بزرگ ايست كه شما تا اكنون پيدا نموده ايد

اعداد سه رقمي را بي آموزيم و شما بايد برايم نشان دهيد كه چگونه اين سواالت را اول 
  د، درست است؟خلق و بعد هم به طور دقيق آن حل مينماي

 

  :فعاليت باالي تختهاجراي 
از شاگردانيكه كمتر در درس سهم مي گيرند سواالت ذيل را مي پرسد، اين فعاليت  معلم

معلم باعث مي شود تا شاگردانيكه به درس متوجه نيستند فعال  بشوند و حضور ذهني 
  .شان در جريان صنف تضمين گردد

23 76  35  55  28  
+   86 

      ____  
+   85 

  ____       
+  37 

 ____        
+   45 

    ____       
+   37 

   ____        
 

پيشنهاد ميكند كه حاال يك  ،وقتيكه اين سواالت حل شد، معلم شاگردان را تشويق نموده
معلم از شاگردان مي پرسد كه . عدد دو رقمي ديگر را باال هر كدام اين سواالت مي گذاريم

  .بلي را اجرا بكنندباز هم عمليه ق
  عدد يك ها را در ستون يك ها بنويسيد؛: قدم اول  •

  عدد خانه ده ها در ستون ده ها بنويسيد؛: قدم دوم •

حاصل جمع اعداد خانة يك ها در ستون يك ها و حاصل جمع خانه : قدم سوم •
 ده ها در ستون ده ها بنويسيد؛

 

  : فعاليت شفاهي
ن مي پرسد تا از طريق تمرين شفاهي جمع اعداد ا از شاگردامعلم سواالت شفاهي ذيل ر

وقتيكه معلم سواالت را بيان مي دارد، يكي از شاگردان . دو رقمي سه خانه اي تحكيم گردد
اعداد را بروي تخته مي نويسد، همه شاگردان متوجه تخته شده مفهوم سواالت را درك مي 

  .كنند و شاگردان يكا يك به حل سواالت مي پردازند
  ما چند دانه چوب داريم؟. دانه 26و جاويد هم  39چوب دارم، احمد  16من  )1
آنها چند دانه لوبيا . دانه 18و حفيظ  29دانه لوبيا دارد ، كريم اهللا  34محمد نبي  )2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تخته و تباشير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تخته و تباشير
  

 



صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم        - - - - بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول        - - - - مواد حمايويمواد حمايويمواد حمايويمواد حمايوي» » » » دومدومدومدوم««««نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت بربربربر  
43 

  دارند؟
ما چند . افغاني دارد 28افغاني دارد و داود  38افغاني دارم ، برادرم  15من  )3

 افغاني داريم؟

شاگرد كار هاي خانگي رياضي  14تاب را مي خوانند، تن از شاگردان متن ك 11 )4
شاگرد رسم مي كشند، چند شاگرد كار هاي مكتب  12ايشان را انجام مي دهند، 
  شان را انجام مي دهند؟ 

  دقيقه 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فعاليت جمعي
  :ات ذيل را مد نظر مي گيردمعلم براي انجام اين فعاليت نك

  معلم وقت اين فعاليت را براي شاگردان اعالن نمايد؛ •
، 17، 16، 15معلم كار جمعي را براي شاگردان مي فهماند او برويي تخته اعداد  •

را مي نويسد و  براي شاگردان مي گويد كه  29و  28، 27، 26، 25، 19، 18
 . با همديگر كار نمايند به تخته نگاه كنند و عمليه ها را در گروپ ها

اعداد را از . شاگردان همه مطابق به نوبت در يك قطار به طرف تخته ميروند •
را  17شاگرد اول عدد دو رقمي مثالً . لستيكه معلم نوشته بروي تخته مي نويسند

را در زير اعداد مطابق به خانه يك ها و ده ها  29مينويسد، شاگرد دوم عدد 
. در پاين عدد دومي مي نويسد+ را با عالمه  26عدد مينويسد و شاگرد سوم 

اين دوره . شاگرد چهارم جواب آن را مطابق به ستون يك ها و ده ها مي نويسد
 .ادامه مي يابد تا وقتيكه همه شاگردان يكبار نوبت خود را بگذرانند

معلم اين پروسه را مواظبت نمايد و در صورت ضرورت اگر چيزي اشتباه مي   •
 ا اصالح مي كند؛شود آنر

 در اخير معلم نتايج و يا دستĤورد اين فعاليت را براي شاگردان توضيح نمايد؛ •

  معلم براي شاگردان مي گويد كه نظم و نوبت را مراعات نمايند؛ •

  
  
  تخته و تباشير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  دقيقه  8

  بازي با كارت: موضوع فعاليت
  :نظر مي گيردمعلم قبل از انجام اين فعاليت نكات ذيل را مد  

 معلم موضوع اين فعاليت را براي شاگردان بيان مي نمائيد؛ •

 معلم شاگران را به گروپ هاي چهار يا پنج نفري تنظيم مي نمايد؛ •

  معلم وقت را براي شاگردان اعالن مي كند؛ •
  .گروپ ها سرگروپ، ناظر بر وقت و منشي خود را در قدم اول تعين مي كنند •
تابچه براي هر گروپ كارت هاي را مي سازند كه در شاگردان از اوراق عادي ك •

  .نوشته شده باشد 29تا  25و  19تا  15آن اعداد دو رقمي بين 

  
  

اوراق ، قلم و 
  چوكي
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جوره  5كارت ها را بطور جوره يي  عليحده مي كند كه مجموعاً  گروپسر  •
منشي نتيجه جمع اعداد دو رقمي نوشته شده در روي هر دو . كارت مي شود

  15+17=  32: طور مثال كارت را ثبت مي كند، به 
وقتيكه اين فعاليت ختم شد هر گروپ را بگويد كه كارت ها را در سه گروپ  •

شاگردان را بگويد كه عمليه هاي جمع را به مانند تمرين . سه كارته تنظيم كنند
  .قبلي  اجرا كنند و منشي آنها را ثبت كند

صورت ضرورت معلم باالي همه گروپ ها رفته كارشان را نظارت مي كند در  •
 .به ايشان كمك مي كند

  . معلم نتايج اين فعاليت را براي شاگردان بيان مي نمايد •

  
  
  
  
  
  
 

  
  دقيقه 3

  
  
  
  
  
  
  
 4 

 دقيقه 

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره
معلم موضوع را با زندگي روزانه شاگران پيوند مي دهد، و فعاليت را طوري طراحي نمايد 

. ه شاگردان از دانش و مهارت هاي كه فرا گرفته در زندگي روزانه از آن استفاده نمايندك
معلم از طريق مشاهده تمرينات و كار هاي عملي در صنف است كه تصديق مي نمايد كه 
آيا شاگردان توانايي حل سواالت جمع اعداد دو رقمي حاصلدار را پيدا نموده اند يا خير؟ 

  :به طور مثال
افغاني ميدهد،  49هللا يك جوره بوت ضرورت دارد كه پدراو برايشاحمدا �

شما بگويد كه جمعاً . افغاني برايش مي دهند 69و برادر بزرگش  38مادرش 
 چند افغاني مي شود؟

نمره  78نمره گرفته ، در مضمون رياضي  89كريم درمضمون آداب زندگي  �
جمع نمرات سه  نمره گرفته شما حاصل 88گرفته و در مضمون علوم ديني 

 .مضمون وي را بگويد

در ارزيابي اصالحي نكات ذيل را معلم مدنظر مي گيرد و انجام مي : اصالحي ارزيابي
  .دهد

  جدول ذيل را بروي تخته نوشته و براي شاگردان آنرا توضيح مي دهد؛ .1
 .شاگردان را مي گويد كه يك يك نفر نزد تخته بروند و سواالت را حل نمايند .2

اگرد اشتباه مي نمايد، معلم در نخست بويسله شاگردان ديگر در حل اگر كدام ش .3
 .سوال مي پردازد و در صورت ضرورت نيز خود با آنها همكاري مي نمايد

 مضامين رياضي علوم ديني زبان مجموع

 احمد   88 98 77 ؟

 جاويد 78 79 99 ؟

  
قلم و 

  اوراق
  
  
  
  
  
  
  
  تخته و تباشير
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  رهنماي مربيان

 فريد 67 59 98 ؟

  
نه سواالت اعداد دو رقمي حاصلدار را شاگردان عزيز حاال ما دانستيم كه چگو: خالصه

 .حل نمايم و آنرا در زندگي روزانه خود كار گيريم

در تحكيم درس معلم كارخانگي براي شاگردان مي دهد تا موضوع را كه  :درس حكيمت كار خانگي

  .به نكات ذيل توجه مي نمايد معلم در ارايه كار خانگي. فرا گرفته اند بيشتر تقويه گردد
 مراجع مي نمايد؛ 62تا  60معلم شاگردان را به تمرينات كتاب درسي صفحات  .1

 در باره سواالت معلومات كافي براي شاگردان مي دهد؛ .2
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  پالن درس نمونه يي: چهارم ءجلسه
  دقيقه 90:وقت
  

  : ي توانند كهدر اخير جلسه اشتراك كنندگان م :جلسه هدف

 ؛را انكشاف و تهيه نمايند پالن درسي •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 اشتراك كنندگان پنج پالن درسي را تهيه مي نمايند؛ •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 45: وقت

  

  :پالن درسي مي باشد كه نكات ذيل بايد مدنظر گرفته شودموضوع فعاليت تهيه  :موضوع فعاليت گروپي

 مربي پالن ساخته شده درس نمونه يي را قبل از قبل براي اشتراك كنندگان نمي دهد؛ •

 را مي سازند؛ پالن درسييك اشتراك كنندگان همه به گروپ ها تقسيم شده  •

ميان پالن درسي خودشان و  هدف از تهيه پالن درسي اين است كه در فعاليت بعدي اشتراك كنندگان •
 پالن درس نمونه يي كه از جانب مربي برايشان داده مي شود تفاوت ها و شابهت ها را بيابند؛

جمع اعداد دو رقمي  -درس نزدهم -فصل سوم -صنف دوم -مضمون رياضي(موضوع پالن  •
 ؛)1385چاپ  – 40صفحه  - حاصلدار

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام 
  :مطلوب نايل گردد
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مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .ده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كنن .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( ، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 

  دقيقه  30 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :آيدمربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل 

 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . يج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايدمربي محترم نتا .3

مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً غور و بررسي كرده و همچنان در اخير  .4
 .فعاليت نظريات اصالحي اش را ارايه نمايد

 

  ارزيابي و تحليل

  دقيقه  10: وقت

  :گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد مربي در ارزيابي و نتيجه

 جلسه ما چه بود؟هدف  .1
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 چگونه به هدف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد جلسه ما چه ها بوده؟ .3

 ؟بوديدنكات اساسي را در پالن درسي تان گنجانده كدام  .4

 كدام نوع فعاليت ها را در پالن درسي تان مدنظر گرفته بوديد؟ .5

 بق به ساختار پالن درسي بوده است؟فعاليت هايتان مطاكدام  .6

 

  دريافت تفاوت ها و شباهت ها ميان پالن درسي نمونه يي و پالن درسي اشتراك كنندگان :پنجم ءجلسه

  دقيقه 110:وقت
  
  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان مي توانند كه :جلسه هدف

 د؛تفاوت ميان پالن درسي خودشان و پالن درسي نمونه يي را تشخيص مي دهن •

 

  :جلسهدر اين  :دستĤورد هاي متوقع

 لست از تفاوت ها و شباهت ها را تهيه مي كنند؛ •

 

 دقيقه 10: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  مطالعه خاموشانه : موضوع فعاليت دوم
  دقيقه  20: وقت

  پالن درسي نمونه يي: مواد مطالعه
  

  : رهنمايي از قبل براي مربي
م فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و مربي قبل از انجا

  :نتايج مطلوب نايل آيد

 .مربي پالن درس نمونه يي را براي همه اشتراك كنندگان توزيع نمايد .1
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 .در باره پالن درس نمونه يي معلومات همه جانبه براي اشتراك كنندگان دهد .2

 .روع به مطالعه نماينداشتراك كنندگان ش .3

 .مربي آغاز و ختم وقت فعاليت مطالعه خاموشانه را در نظر بگيرد .4

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه تفاوت ها و شباهت ها ميان پالن درسي خودشان و پالن  .5
  .درس نمونه يي ياداشت نمايند تا در فعاليت بعدي پيرامون آن فعاليت گروپي انجام دهند

  

  دقيقه 20: جواب پس از فعاليت مطالعه خاموشانهسوال و 

  :مربي سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اجزاي پالن درس نمونه يي كدام ها مي باشد؟ •

 قبل از فعاليت كدام نكات مدنظر گرفته شده است؟ •

 اهداف پالن درسي كدام ها بود؟ •

 فعاليت ها بود؟چند فعاليت درين پالن درسي گنجانيده شده بود؟ و كدام  •

 ارزيابي درسي چگونه انجام شد؟ •

 

  كار گروپي: فعاليت سوم

  دقيقه 25: وقت

لطفاً تفاوت ها و مشابهت ها را ميان پالن تهيه شده خودتان و پالن درس نمونه يي در  :موضوع فعاليت گروپي

  .و شماره وار تذكر دهيد تشخيص تمام بخش هاي پالن

  :رهنماي از قبل براي مربي

قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و  مربي

  :نتايج مطلوب نايل آيد

مربي اعضاي گروپ ها را دو باره تنظيم نمايد و برايشان مي گويد كه هر اعضا كه قبالً پالن درسي را  .1
 د و تشكيل گروپ بدهند؛ساخته بودند دوباره هم گروپان شان را بي يابن
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موضوع فعاليت بروي فليپ چارت نوشته شود و بايد همه اشتراك كننده گان موضوع فعاليت را بدانند  .2
 .كه چه را به بحث مي گيرند و يا چه را انجام مي دهند

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .3
 )براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكندگروپ را 

 .گروپ ها طوري كارشان را انجام مي دهند كه همه اعضا مساويانه در فعاليت هاي گروپي سهيم شوند .4

 .مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي ميكند .5

 .را اعالن ميكند مربي در جريان كار گروپي زمان باقي مانده .6

  

  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

 .سرگروپ به طور خالصه نتايج فعاليت گروپي را براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايد .1

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .2

ليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً غور و بررسي كرده و همچنان در اخير مربي محترم نتايج فعا .3
 . اصالحي اش را در باره تفاوت ها و شباهت ها بيان مي نمايدفعاليت نظريات اش 

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ فهد .1

 چگونه به هدف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد جلسه ما چه ها بوده؟ .3

 جلسه ما عملي گرديد؟ در كدام فعاليت ها  .4

 ميان پالن درس تهيه شده و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ چه مشابهت ها .5

 ميان اين دو پالن به نظر مي رسيد؟ها چه تفاوت  .6
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  8888مسايل عمومي پيداگوژي
در اين جلسه سه موضوع مهم به بحث گرفته مي . سه پيرامون مسايل عمده پيداگوژيكي مي باشداين جل

  :شود كه قرار ذيل اند
  
 :ها عملكرد و شاگردان تحسين و تنبه به راجع نظريات و عقايد

 توهين و زدن آيا هست؟ چه زدن و تنبه آيا ميدانيد كه تأثير نمايم؟ مي تنبه را شاگردان چرا !گرامي استادان

 نخواندن درس نادرست شاگردان از قبيل اعمال اصالح براي والدين و قانوناً مجاز است؟ چرا معلمان شاگردان

 كار اين به معلمان اگر ضمن در گيرند؟ و مي كار زدن و روش هاي چون تحقير، توهين  از يا بازي گوشي

 مره روز زندگي در اعمال اين از و اند قبول قابل و شان درست اعمال كنند كه مي فكر شاگردان ننمايند، توجه

تأثيرات منفي بر روحيه و روان شاگردان بجاه گذاشته و اطفال را از فرايند انكشاف  عمل اين. مي كنند استفاده
بدون شك معلم مسووليت كنترول شاگردان را دارد ولي اين كار اساساً از طريق فشار،  .شخصيت باز ميدارد
براي كنترول و همچنان انكشاف شخصيت شاگردان و  لذا. ي شاگردان صورت نمي گيردتهديد و خشونت باال

تحسين مي باشد كه از آن طريق بايد با  و تشويق آنها راهي شريف و انساني كه وجود دارد دايمي اصالح
وزش در برخي اوقات شاگردان به اساس مشكل رفتاري معلمين از مكتب دلسرد و از آم. شاگردان رفتار شود

معلمين ديده شده كه براي كنترول و مديريت شاگردان از روش هاي نادرست استفاده  بعضي. متنفر مي شوند
 اين گويد مي شاگردان هاي كه مسووليت شاگردان نيست مي گمارند مثالً به كار مي نمايند، آنها شاگردان را به

يا برو يك ساعت بيرون از صنف ! كن اكپ يا برو جاروب بيĤور و صنف را جاروب و! كاپي كن را ورق چند
  !در زير حرارت آفتاب بي ايست چرا كه كار خانه گي را انجام نداده يي

شاگردان، آنها را متوجه به خطا ها و اشتباهات  نامطلوب اصالح اعمال معلم ناگزير مي باشد كه براي 
 شاگرد بجاي اينكه بايد معلم .ملي گرددكاري شان بسازد و اين كار نبايد با روش هاي خشن تنبه كننده منفي ع

بايد گفت . آنها را راه درست و نيك نشان دهد و براي آنها خوبي را از بدي تفهيم نمايد مالمت و تحقير كند را
كه هدف از تشويق تنها اين نيست كه هر كار ناچيز و حتي ناپسند شاگردان تشويق شود، اين كار در انكشاف 

از  از بدي، كار پسنديده را راهي انكشاف شاگرد اين است كه خوبي را. ميگذاردشخصيت شاگرد اثر منفي 

                                                           

8
همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند  

  . نار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شودتوصيه مي گردد كه جلسه سمي
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معلمان از نظر رفتاري بايد فرق ميان . ناپسنده  از طريق روابط كامالً انساني معلم و شاگرد برايش معرفي شود
ري شاگردان به تحسين شاگردان عبارت از رشد قوه هاي ابتكار و استعداد هاي فط. ن و تنبه را بداننديتحس

تحسين استعداد و انرژي ذاتي شاگردان را بكار مي اندازد تا آنها دقيقاً در فرايند انكشاف . جهت مثبت مي باشد
تنبه عبارت از عملي مي باشد كه شاگردان از طريق آن متوجه اعمال نامطلوب شان . شخصيت قرار گيرند

و لت و كوب كردن نيست بلكه اعمال نفوذ مثبت در تنبه سالم به معني جزا دادن و تحقير كردن . ميشوند
 . شاگردان از طريق نشان دادن راه درست براي زندگي شان ميباشد

در تعليم و تربيه . معلمان مي توانند از طرق مختلف استفاده نمايند تا شاگردان را مورد كنترول قرار دهند
براي . رشد و انكشاف قرار خواهد گرفت جديد روش هاي خوبي مطرح گرديده كه شخصيت شاگرد در پروسه

در ذيل چند رفتار نمونه يي . رهنمايي هاي الزم براي معلمان ارايه نموده است 2رفع اين مشكل كتاب انست 
  :سالم را ياد آور مي شويم

 

بايد براي شاگردان اين مسلة مهم را فهماند كه غلطي شما قابل تحمل مي باشد اما براي رفع آن نيز  .1
ت هم دارند، چراكه مسووليت معلم دور ساختن اخالق، گفتار و اعمال ناپسند از شاگردان مي مسوولي
 .باشد

o شاگردان همواره در جريان تدريس مورد مراقبت و ارزيابي معلم قرار گيرد؛ 

o با شاگردان كه اشتباه و غلطي مي نمايند بايد مالقات هاي خصوصي انجام يابد؛ 

 .بدانند را ديگران قحقو و خود حقوق بايد شاگردان .2

o  ،براي شاگردان گفته شود كه شما شاگرد هستيد و براي تمام معلمان مكتب دوستداشتني مي باشيد
براي شان تأكيد شود كه مكتب جاي براي تعليم و تربيه است و بايد به دروس خود توجه نمايند و 

 . از نصايح و هدايات كتاب در زندگي شان استفاده كنند

o گفته شود كه معلم مقام ارزشمندي است، معلم كسي مي باشد كه همه افراد جامعه  براي شاگردان
كه در تمام سطوح و مقامي قرار دارند بوسيله معلم تعليم و تربيه ديده اند، تمام تحصيلكردان و 

همه بوسيله معلم آموزش ديده و به آن مقام رسيده ... علما، دانشمندان، مديران، كارمندان، طبيبان
بناً معلم قابل احترام مي باشد و بايد شاگردان به هدايت هاي مهربانانه و دلسوزانة معلم گوش . اند

 .  فرا دهند و نسبت به آن عمل كنند

 .شود سپرده شان قدرت و توان مطابق بايد شاگردان براي وظايف .3

 .در شاگردان روحيه اعتماد به نفس از طريق فعاليت هاي عملي تقويت گردد .4
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مفاهمه بكاررود و فضاي دلچسب تدريسي ايجاد گردد كه باعث رشد  خوب هاي رتمها بايد .5
و مهرباني صحبت شود و هميشه كوشش گردد كه  به شفقتبا شاگردان . شخصيت شاگردان شود

 .اشتباه آنها با گفتار هاي پر از صميميت و شفقت رفع گردد نه با زور، تهديد و تحقير

 ؛گيردو گوناگون صورت تدريس بصورت فعاليت هاي متنوع  .6

 درسي استعمال گردد و معلم آمادگي قبلي داشته باشد؛ مواد .7

باشد تا شاگردان باديدن الگوي مجسم تعليم وتربيه يعني معلم خوب   شخصيت نمونة خود بايد معلم .8
 .به كمال معنوي نايل آيند

و به مشكالت فرد فرد  معلم شاگردان را مورد احترام و شفقت قرار دهد، به نظريات ايشان گوش دهد .9
 .ايشان رسيدگي نمايد

  
  :تدريس در صنف كالن يا پرجمعيت

اين يك واقعيت . يكي از موضوعات عمده در پيداگوژي موضوع تدريس در صنف پر جمعيت مي باشد
افغانستان، تدريس اطفال با مشكالت زيادي مواجه ميشود، مثالً برخي مكاتب مختلف است كه در مناطق 

مناسب، چوكي و ميز، تخته، مواد درسي، مواد ممد درسي و يا معلمين متخصص و باتجريه صنوف درسي 
نفري  100الي  50به اساس نداشتن امكانات وسيع شاگردان در يك صنف جمع مي شوند و اين تجمع . ندارد

س تعداد حتي در نظام تعليم و تربيه عنعنوي طبق اصول تدري. تأثيرات را در روند تدريس بجاه مي گذارد
نفر تعين شده بود، در حاليكه در تدريس و نظام جديد معارف بايد تعداد شاگردان در  40و  30شاگردان 

اين رقم را بدليل آن گفته اند كه شاگردان بايد از طريق فعاليت هاي متنوع و . نفر باشند 20مكاتب حد اكثر 
ي مناسب آموزش و پرورش براي شاگردان گونه گون در فرايند انكشاف ذهني و رفتاري قرار گيرند وفضا

بدون شك در . البته ازجمله برجسته ترين مشكالت، پر جمعيت بودن صنف در دوره ابتدايه ميباشد. ايجادگردد
نفري كه ظرفيت مكاني مناسب براي شاگردان ندارد ، چطور ميتوان تدريس را آغاز نمود؟  100يا  80صنف 

رهنماي هاي الزم براي معلمين افغانستان  »دوم«تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء براي رفع اين مشكل كتاب 
نخست اينكه چه تعداد شاگردان در اين صنف . دو نكته را بايد معلمين مدنظر قرار دهند 9.ارايه نموده است

و  درس را فرا مي گيرند و ثانياً چه موضوعي بايد برايشان تدريس شود كه مبني بر موضوع فعاليت مناسب

                                                           

9
  .استفاده نمايد 4و  3صفحات  – 2انست براي جزيات بيشتر  مي توانيد از كتاب  
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اين دو شاخص عمده دقيقاً باعث آفرينش فعاليت هاي متنوع در صنوف پر . عملي انتخاب و تطبيق شود
  :معلم بايد نكات عمده ذيل را در صنوف پرجمعيت مد نظر بگيرد. جمعيت مي باشد

 تنظيم صنف از نظر فزيكي؛ .1

o  گردان خرد سال و قد معلم بايد شاگردان بزرگ سال يا قد بلند را به عقب صنف انتقال دهد و شا
 .كوتاه در صفوف اول صنف قرار دهند

o  چوكي و ميز هاي كه بصورت غيرمنظم قرار گرفته و باعث اشغال جاي زياد شده، بايد درست
 .تنظيم گردد

o معلم راهي براي رفت و آمد صنف داشته باشد تا تمام شاگردان را درست نظارت و ارزيابي نمايد  . 

 ي محيطي قابل دسترس؛استفاده از مواد ممد درس .2

بكار گيري فعاليت هاي متنوع از قبيل فعاليت هاي گروپي، راه اندازي انواع بازي ها نظر به موضوع  .3
 .درسي، فعاليت هاي جوره يي، رول پلي، سوال و جواب باز وتفكر بر انگيز وغيره بكار گرفته شود

o نفر  براي  12الي  10ضاي گروپ را در فعاليت گروپي مي توان تعداد اعضا را افزايش داد مثالً اع
 .هر گروپ تعين نمود

o  در فعاليت هاي گروپي مي توان تشريك مساعي را از طريق قابليت هاي آموزشي شاگردان و
 .توانايي هاي ذهني و عملي ايشان مد نظر گرفت

ات موضوع پارة از فعاليت ها قابليت اجرايي بيرون از صنف را دارند مثالً براي اينكه در مضمون دني .4
چون وضو نمودن را فرا گيرند مي توانند در بيرون از صنف در كنار جوي يا دريا يا چاي آب اين 

 .فعاليت را بطور عملي اجرأ نمايند

براي فرا گرفتن شمارش اعداد مي توان از خود شاگردان به عنوان افراد كه خود به نوعي تجسم از  .5

 .كميت اند، استفاده نمايند

اگرچه از نظر . 10ه در صنوف پر جمعيت مي توان فعاليت هاي زيادي را راه اندازي كردبايد گفت اينك
فزيكي شايد محدوديت جاي وجود داشته باشد ولي معلم بايد از طريق استفاده از مواد ممد درسي، خود 

زشي را تطبيق شاگردان، چوكي و ميز به عنوان اسباب، استفاده از فعاليت هاي متنوع فوق الذكر ميتود جديد آمو
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حتي در صنوف پرجمعيت اين فعاليت هاي . نمايند و شاگردان را در فرايند فعاليت هاي آموزشي سهيم سازند
  .متنوع آموزشي قابليت عملي را دارند

  
 : مشكل غير حاضري شاگردان

يكي از موضوعات اساسي ديگر كه مديران و معلمان همواره نگران آن هستند، مشكل غير حاضري 
اين مشكل را ميتوان در چارچوب دانش پيداگوژي و همچنان دانش مديريت . 11دان در مكاتب مي باشدشاگر

در افغانستان اين مشكل در نقاط مختلف كشور ديده ميشود و مهم است كه تدابير الزم و . مورد مطالعه قرار داد
 حاضر صنف شاگردان نصف گراسوالي پيش مي آيد كه . خوبي براي افزايش كمي و كيفي تحصيلي اتخاذ نمود

گيرد؟ شاگردانيكه حاضري منظم و پيوسته ندارند از دروس منظم مكتب مستفيد  صورت چطور تدريس باشد
نميشوند و همچنان برنامه هاي آموزشي تعداد زيادي از شاگردان حاضر در صنف و برنامه تدريسي معلمان را 

  .دچار مشكل مي سازند
عوامل دروني . مكتب در پيوند عميق با ساير ابعاد زندگي آنها مي باشدمشكل غير حاضري شاگردان در 

يعني عالقمندي شاگردان، آمادگي ذهني، توانايي و قابليت هاي دماغي و روحي ، مشكالت فردي از قبيل 
بيماري، كسالت و افسردگي و همچنان عوامل بيروني چون مشكالت بي امنيتي در ساحه، ميزان فقر و مشكالت 

ادي خانواده ها، دوري راه، كمبود منابع آموزشي، نبود معلمين مسلكي، تدريس عنعنوي و يا روش هاي اقتص
خشن معلم، مصروفيت شاگردان در فعاليت هاي شخصي از قبيل زراعت و مالداري، دكانداري و ساير حرفه ها 

د به مسايل كلي اجتماعي و براي اينكه مشكل شاگردان را مورد بررسي قرار دهيم باي. تأثيرات عمده دارند
پاره از مشكالت . اقتصادي جامعه و همچنان به ابعاد پيداگوژيكي و مديريت شاگردان در مكاتب توجه كنيم

دقيقاً در بستر شرايط ناگوار اجتماعي و اقتصادي و سياسي زاده مي شود و پاره ديگر معلول شرايط داخل 
ه اگر مشكل ريشة داخل مكتبي داشت بايد به سراغ مسايل اين نكته حائز اهميت است  ك. مكتب مي باشند

پيداگوژكي و مديريت مكتب رفت، و آنراموردتوجه قرارداد و اگر مشكل رابطه به ديگر عناصر زندگي داشت 
لذا براي كاهش غير حاضري . آن را نيزميتوان از طريق فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و نيروي مردمي حل كرد

  :ن راهكرد هاي مختلف را در پيش گرفت كه ذيالً بصورت نمونه يي معرفي مي گرددشاگردان مي توا
 

 تشويق شاگردان براي فراگيري درس و تفهيم آنها از ارزش تعليم و تربيه؛ .1

                                                           

   6 -5صفحات   -2تاب انست ك11



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

56      

 

 عوامل كه باعث افزايش غيرحاضري شاگردان مي گردد؛  دريافت جهت شاگردان اولياي با تماس .2

كرد كه احساس حقارت نمايند و  مجبور خواستن معذرت به درا در هنگام اشتباهات نباي شاگردان .3
 افسرده و غمگين شوند و از مكتب فاصله گيرند؛

غير حاضري شاگردان بايد بصورت دوستانه با ايشان در ميان گذاشته شود نه اينكه آنهارا مورد مجازات  .4
 . جسمي قرار دهيد

اهل ايشان كه باعث افزايش غير حاضري از رفقا و دوستان نا  شاگردان كردن دور امكان صورت در .5
 .شاگردان مي گردد

 

 نظارت باالي اطفال ايشان تا اينكه آنها مورد داشتن توجه جهت شاگردان اولياي رهنمائي و كمك .6

 .قرار بگيرند خوب

 .شاگردان روزمره زندگي در آن عملي استفاده و درس دادن ارتباط .7

 .براي حاضري منظم در مكتب و تشويق آنها بصورت جمعي شاگردان كردن لين .8

 هم از جداگانه صنف در را حاضر غير شاگردان گروپ موقتي حل بشكل استادان ضرورت صورت در .9

 وقت عين در و كنند تدريس مكرراً را درسي موضوعات گروپ اين به و نمايند تنظيم ايشان صنفان

 .تشويق نمايند حاضري به را آنها

 و آسان را درسي عمومي موضوعات ار هاي منطقوي آغاز مي گردد،اوقات كه ك در توانند مي استادان .10
  .نگردند متحمل را زياد نقصان حاضر غير شاگردان حجم نمايند تا كم

 غيرحاضري از صنف بيرون تدريس هاي فعاليت و دروس نمودن دلچسپ تفريحي، هاي سرگرمي .11

 .كنند مي پيدا عالقه مكتب و صنف با شاگردان در نتيجه و كند مي جلوگيري

استفاده از شوراي انكشاف مكتب نيز بهترين منبع خوب براي تقويه حاضري شاگردان مي گردد، چرا  .12
كه اين شورا با مردم و جامعه و شخصيت هاي اجتماعي رابطه منظم دارد و از طريق فعاليت هاي 

 .اجتماعي رقم غير حاضري شاگردان را كاهش خواهند داد

 .يد مد نظر گرفته شودمشكالت امنيتي ساحه نيز با .13

 .مشكالت دوري راه نيز بايد مورد توجه مديران و معلمان مكتب واقع شود .14
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  رهنماي مربيان
  عقايد و نظريات راجع به تنبه و تحسين شاگردان و عملكردها: ششم ءجلسه
  دقيقه 115:وقت
  

  :تشخيص مي دهند كهاشتراك كنندگان در اخير جلسه اين موضوع را  :اهداف جلسه
 تنبه چه تأثيرات منفي باالي انكشاف شخصيت شاگران دارد؛ •

 تحسين چه تأثيرات سازنده و مثبت باالي انكشاف شخصيت شاگردان دارد ؛ •

 براي دور نمودن شاگرد از اعمال ناپسند و اشتباهات چه تدابير را بايد گرفت؛ •

  
  :دستĤورده هاي جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 ؛تهيه مي نمايندم تنبه و تحسين را مفاهيلست از اشتراك كنندگان  •

 چارت بيان مي كنند؛ رفع اشتباهات شاگردان بروياشتراك كنندگان تدابير الزم را براي  •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
 :رهنماي از قبل براي مربي

فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف  مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام
  :مطلوب نايل گردد

 .مربي موضوع، اهداف و دستĤورد متوقع جلسه را براي اشتراك كنندگان معرفي مي نمايد .1

مربي براي همه اشتراك كنندگان مي . (مربي موضوع فعاليت را براي اشتراك كنندگان بيان مي نمايد .2
 .)ع آن در باره تنبه و تحسين شاگردان مي باشدگويد كه فعاليت نخست رول پلي است و موضو

 .مربي و اشتراك كنندگان بازيگران رول پلي را انتخاب مي نمايند .3

مربي جزيات موضوع رول پلي را از روي سناريوي اين فعاليت تنها براي بازيگران در پشت صحنه  .4
دقيقه وقت  5اين هدايات (. تشريح مي نمايد و هدايات الزم براي انجام اين فعاليت برايشان مي دهد

 .)را در بر مي گيرد

 .براي اشتراك كنندگان و بازيگران اعالن مي نمايد را مربي وقت اين فعاليت .5

 .مربي و اشتراك كنندگان از پروسه فعاليت رول پلي مشاهده مي نمايند .6
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  رول پلي: فعاليت اول

  دقيقه 30: وقت
  

  ؟ان از نقطه نظر تحسين و تنبهاگردبا ش انرفتار معلم :موضوع فعاليت رول پلي

  :سناريو
مي باشد كه مضمون رياضي شاگردان صنف سوم را تدريس مي  و متخصص پرحوصلهءمعلم مهربان، احمد 
شاگردان او را . او با ميتود شاگرد محوري تدريس مي نمايد و همه شاگردان نسبت به او راضي هستند. نمايد

و عارض مي گردد و او صنف را را مي دهد كه مشكل مريضي بر ادقيقه درس رياضي  15. زياد دوست دارند
 ساداره وي را رخصت داده در عوض محمود را در آن صنف مي فرستد تا در. ميرودمكتب به اداره  ترك گفته

بيشتر از اينكه شاگردان را تحسين . محمود معلم خشن، بي حوصله و بسيار جدي مي باشد. ادامه بدهدرا معلم 
دقيقه درس  15او . او نيز منفي مي باشد و جرئت اخالقي شاگردان را سلب كرده استتنبه . مي كند كند، تنبه

زماني كه او رخصت مي . دقيقه تأثيرات منفي باالي روحيه و روان شاگردان بجاه مي گذارد 15مي دهد و در 
  .گردد شاگردان با همديگر شان نسبت به رفتار خشن معلم بحث مي كنند

 .معلم مهربان، پرحوصله و متخصص را بازي مي نمايد نقشاحمد  .1

 .محمود نقش معلم خشن، بي حوصله و بسيار جدي را بازي مي نمايد .2

نفر از شاگردان در باره رفتار احمد و  دو و. شاگردان احمد را دوست دارند و از محمود متنفر اند .3
 .محمود بحث مي نمايند

  
 دقيقه  15 :بحث پيرامون نتايج رول پلي 

  :مربي در اين مرحله فعاليت رول پلي نكات ذيل را مدنظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
 

 .پس از ختم فعاليت نتايج رول پلي بوسيله مشاهده اشتراك كنندگان به بحث گرفته ميشود  .1

o قوي و قابل اصالح اين رول ن مي گردد و نكات ييك نفر از اشتراك كنندگان به صفت منشي تعي
 دو ستون چارت مي نگارد؛  را در پلي
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o  اشتراك كنندگان نظريات شان را در مورد رول پلي مي دهند و پيام اصلي كه از رول پلي دريافته
 .نديبيان مي نمااند، آنرا 

 .در پايان مربي تحليلي از نتيجه فعاليت رول پلي براي اشتراك كنندگان تقديم ميدارد .2

 

 

  كار گروپي: دوم فعاليت
  قيقهد 20: وقت
  

تنبه و تحسين چه تأثيرات را باالي رشد و انكشاف شخصيت شاگردان دارد و براي  :موضوع فعاليت گروپي
  جلوگيري از اعمال ناپسند شاگردان چه تدابير بايد اتخاذ نمود؟

  
 اشتراك كنندگان لست از تأثيرات تنبه و تحسين را در دو ستون چارت مي نگارند و در اخير تدابير الزم :نوت

  .را براي جلوگيري از اعمال ناپسند شاگردان بيان مي نمايند
 

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
توقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي م .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .ر اين فعاليت به بحث گرفته مي شودموضوعات د

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

ام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن فعاليت سهم گروپ ها كار گروپي شان را طوري انج .6
 بگيرند؛
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مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند مربي گروپ ها را .9

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد
 .ك كننده گان توضيح مي نمايندسرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشترا .1

در اخير هر پيشكش اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به نتايج  .2
 كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي مربي  .4
 . نمايد

  
  :12121212نظريات در باره تنبه و تحسين

  دقيقه 15151515: وقت
بايد براي شاگردان اين مسلة مهم را فهماند كه غلطي شما قابل تحمل مي باشد اما براي رفع آن  .1

 .معلم دور ساختن اخالق، گفتار و اعمال ناپسند شاگردان مي باشد مسووليت دارند، چراكه مسووليت

o شاگردان همواره در جريان تدريس مورد مراقبت و ارزيابي معلم قرار گيرد؛ 

o با شاگردان كه اشتباه و غلطي مي نمايند بايد مالقات هاي خصوصي انجام يابد؛ 

 .بدانند را ديگران حقوق و خود حقوق بايد شاگردان .2

o ردان گفته شود كه شما شاگرد هستيد و براي تمام معلمان مكتب دوستداشتني مي باشيد، براي شاگ
براي شان تأكيد شود كه مكتب جاي براي تعليم و تربيه است و بايد به دروس خود توجه نمايند و 

 . از نصايح و هدايات كتاب در زندگي شان استفاده كنند

                                                           

  . مربي محترم بايد خالصه نظريات در باره تنبه و تحسين را بروي چارت بخاطر توضيح نوشته كند12
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o ندي است، معلم كسي مي باشد كه همه افراد جامعه براي شاگردان گفته شود كه معلم مقام ارزشم
كه در تمام سطوح و مقامي قرار دارند بوسيله معلم تعليم و تربيه ديده اند، تمام تحصيلكردان و 

همه بوسيله معلم آموزش ديده و به آن مقام رسيده ... علما، دانشمندان، مديران، كارمندان، طبيبان
اشد و بايد شاگردان به هدايت هاي مهربانه و دلسوزانه معلم گوش بناً معلم قابل احترام مي ب. اند

 .فرا دهند و نسبت به آن عمل كنند

مفاهمه بكاررود و فضاي دلچسب تدريسي ايجاد گردد كه باعث رشد  خوب هاي مهارت بايد .3
با شاگردان از طريق شفقت و مهرباني صحبت شود و هميشه كوشش گردد . شخصيت شاگردان شود

 .اه آنها با گفتار پر از صميميت و شفقت رفع گردد نه با زور، تهديد و تحقيركه اشتب

معلم شاگردان را مورد احترام و شفقت قرار دهد، به نظريات ايشان گوش دهد و به مشكالت فرد فرد  .4
 .ايشان رسيدگي نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  5: وقت

  :يل را از اشتراك كنندگان مي پرسدمربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذ
 ما چه بود؟جلسه اهداف  .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 كدام ها مي باشند؟ ما جلسهدستĤورد  .3

 تنبه و تحسين چه نقش را در انكشاف شخصيت طفل بازي مي نمايد؟ .4

 براي جلوگيري از عمل نادرست شاگردان چه تدابيري بايد اتخاذ شود؟ .5

  
  ريس در صنف كالن يا پر جمعيتتد: هفتم ءجلسه
  دقيقه 75: وقت
  

  :تشريح مي نمايد كه رااين موضوع  جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 كدام روش ها باعث بهتر نمودن وضع تدريس صنوف پرجمعيت مي گردد؛ •
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  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع
 .نشان مي دهنداشتراك كنندگان راه هاي تدريس در صنف پر جمعيت را  •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
 

  كار گروپي: فعاليت اول
  دقيقه 25: وقت

لطفاً روش هاي تدريسي را نشان دهيد كه صنوف پرجمعيت بوسيله آن خوب تدريس  :موضوع فعاليت گروپي
  ؟گردد
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذي

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كننده گان را به گروپ  .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( روپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگ .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار گروپي شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

صورت ضرورت براي آنها مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .مربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند .9
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  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايدمربي در اين مرحله 

 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

در اخير هر پيشكش اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به نتايج  .2
 پي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛كار گرو

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي  .4
 . نمايد

 

  :13در صنوف كالن يا پرجمعيت راه حل هاي براي رفع مشكل تدريس
  دقيقه 10: وقت

 تنظيم صنف از نظر فزيكي؛ .1

o  معلم بايد شاگردان بزرگ سال يا قد بلند را به عقب صنف انتقال دهد و شاگردان خرد سال و قد
 .كوتاه در صفوف اول صنف قرار دهند

o ل نمايد بايد چوكي و ميز هاي كه بصورت غير قرار گرفته و سبب گرديده تا جاي زيادي را اشغا
 .درست و منظم تنظيم گردد

o معلم راهي براي رفت و آمد صنف داشته باشد تا تمام شاگردان را درست نظارت و ارزيابي نمايد  . 

بكار گيري فعاليت هاي متنوع از قبيل فعاليت هاي گروپي، راه اندازي انواع بازي ها نظر به موضوع  .2
 .و جواب باز وتفكر بر انگيز درسي، فعاليت هاي جوره يي، رول پلي، سوال

o  نفر  براي  12الي  10در فعاليت گروپي مي توان تعداد اعضا را افزايش داد مثالً اعضاي گروپ را
 .هر گروپ تعين نمود

o  در فعاليت هاي گروپي مي توان تشريك مساعي را از طريق قابليت هاي آموزشي شاگردان و
 .توانايي هاي ذهني و عملي ايشان مد نظر گرفت

                                                           

  . هاي براي رفع مشكل تدريس در صنوف كالن يا پرجميعت را بروي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه نمايدمربي محترم راه حل  13
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پارة از فعاليت ها قابليت اجرايي بيرون از صنف را دارند مثالً براي اينكه در مضمون دنيات موضوع  .3
چون وضو نمودن را فرا گيرند مي توانند در بيرون از صنف در كنار جوي يا دريا يا چاي آب اين 

 .فعاليت را بطور عملي اجرأ نمايند

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت
  :ي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسدمرب

 جلسه چه بود؟هدف  .1

 چگونه به هدف جلسه خود رسيديم؟ .2

 چه مشكالت در صنوف پر چمعيت ديده ميشود؟ .3

  كدام روش ها را مي توان در تدريس صنوف پرجمعيت بكار برد؟ .4
  

  پرجمعيتبا در نظر داشت صنوف تهيه پالن درسي : هشتم ءجلسه
  دقيقه 90: وقت
  
  :جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :جلسه هدف
 .با در نظرداشت روش هاي تدريسي در صنوف پرجمعيت پالن درسي شان را تهيه مي نمايند •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 .پالن درسي را تهيه مي نمايندگروپ پنج در اشتراك كنندگان  •

 

  دقيقه 5: رد هاي جلسهمعرفي موضوع، اهداف و دستĤو
  

  كار گروپي: فعاليت اول
  دقيقه 45: وقت
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صنوف كه مهارت ها و روش هاي كه در تدريس  ي بسازيدپالن درسي را طورلطفاً  :موضوع فعاليت گروپي
  پر جمعيت بكار گرفته مي شود، در آن گنجانيده شود؟

  
پنج موضوع را انتخاب مي نمايد و مي براي اشتراك كنندگان از كتاب رياضي يا دري صنف دوم مربي  :نوت

  .گويد كه پالن درسي را بسازند
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .عات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شودموضو

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 ي انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار گروپي شان را طور .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .ي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازندمربي گروپ ها را م .9

  
  دقيقه  30 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد
 .كننده گان توضيح مي نمايندسرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك  .1
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در اخير هر پيشكش اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به نتايج  .2
 كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 اشتراك كنندگان بهترين پالن درسي را از ميان گروپ ها انتخاب مي نمايند؟ .3

 . ت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايدمربي محترم نتايج فعالي .4

 .مربي محترم نتايج فعاليت گروپي را خالصه و تحليل مي نمايد .5

 

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه چه بود؟ هدف ما .1

 جلسه خود رسيديم؟ ه هدفچگونه ب .2

 متوقع جلسه ما چه بود؟ دستĤورد .3

 كدام روش ها را در پالن درسي تان گنجانيديد تا صنوف پرجمعيت را درست تدريس نمائيد؟ .4

 آيا مي توانيد كه از طريق روش هاي بيان شده صنوف پرجمعيت را تدريس نمائيد؟ .5

  
  ف پرجميعتصنتطبيق پالن درسي در : نهم ءجلسه
  دقيقه 110: وقت
  

  :خواهند جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 .تطبيق پالن درسي را در صنوف پرجمعيت تمرين نمايند •

 .نكات مثبت و اصالح پذير معلم را تشخيص دهند •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 . عمالً تمرين مي نماينددر صنف پرجمعيت اشتراك كنندگان تدريس را  •
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  دقيقه 5: ، اهداف و دستĤورد هاي جلسهمعرفي موضوع
  

  تدريس در صنف پرجمعيت: و دوم فعاليت اول
  دقيقه 40: وقت تدريس معلم اول
  دقيقه 40: وقت تدريس معلم دوم

  
در  اشتراك كننده به صفت معلم در صنف پرجمعيت دوموضوع فعاليت اين است كه  :موضوع فعاليت گروپي

  . دنتدريس مي نماي دقيقه 80
  

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
 .طلبانه ايفاي نقش مي نمايداوبه صفت معلم  د دو نفر يكي پي ديگري •

 .اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشندبقيه  •

  از نظر فزيكي يك صنف پر جمعيت را تنظيم مي نمايد؛ •
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
وده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نم

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .م مي نمايدبصفت شاگردان تنظيمربي اشتراك كننده گان را  .2

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .نظريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان مي نمايند

م مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدا .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد ساعت تدريس مربي وقت .5

 .ندمي نماي مشاهده ي معلمهاتدريس  مهارت مربي در جريان  .6



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

68      

 

  :تدريس معلمبحث پيرامون جر و 
  دقيقه 20: وقت

  :رد تا به اهداف مطلوب نايل ايدمربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گي
اش اشتراك كنندگان را در دو ستون چارت  بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات را مربي يك نفر .1

  .بنويسد

همه اشتراك كننده گان روش و مهارت هاي را كه معلم در صنف پرجمعيت بكار بسته، مورد ارزيابي  .2
 . قرار مي دهد

 .بيان مي نمايداشتراك كننده گان بر مشاهده كه انجام داده براي  مربي محترم نظريات اش را مبني .3

ه براي اشتراك كنندگان خالصه مي نمايد و نكات مهم شيوه هاي موضوع اين جلسمربي محترم  .4
 . تدريس در صنف پرجمعيت را بيان مي نمايد

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت
  :ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت

 جلسه چه بود؟ اهداف .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد متوقع جلسه ما چه بود؟ .3

 ؟دريافت نموديد از تدريس معلم چه پيامي را .4

 چطور تشريح نمائيد؟ ؟تدريس در صنوف پرجمعيت امكان پذير مي باشدآيا  .5

  
  مشكل غير حاضري شاگردان: دهم ءجلسه
  110: وقت

  :تشخيص مي نمايند كه اين موضوع را جلسه اشتراك كنندگان در اخير :اهداف جلسه
 كدام عوامل باعث بروز مشكل غير حاضري شاگردان در مكاتب مي گردد؛ •

 .ل از كدام روش ها استفاده نمودبراي رفع اين مشك •
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  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع
 . تشخيص مي دهند و راه حل هاي آن را بيان مي نماينداشتراك كنندگان مشكالت غير حاضري را  •

 

 دقيقه 5: جلسه معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد

 

 :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

 .ف و دستĤورد متوقع جلسه را براي اشتراك كنندگان معرفي مي نمايدمربي موضوع، اهدا .1

مربي براي همه اشتراك كنندگان مي . (مربي موضوع فعاليت را براي اشتراك كنندگان بيان مي نمايد .2
 .)گويد كه اين يك فعاليت رول پلي است و موضوع آن در باره مشكل غيرحاضري شاگردان مي باشد

 .ن بازيگران رول پلي را انتخاب مي نمايندمربي و اشتراك كنندگا .3

 در پشت صحنه براي بازيگران تنهامربي جزيات موضوع رول پلي را از روي سناريوي اين فعاليت  .4
دقيقه وقت  5اين هدايات (. تشريح مي نمايد و هدايات الزم براي انجام اين فعاليت برايشان مي دهد

 .)را در بر مي گيرد

 .راي اشتراك كنندگان و بازيگران اعالن مي نمايدمربي وقت اين فعاليت ب .5

 .مربي و اشتراك كنندگان از پروسه فعاليت رول پلي مشاهده مي نمايند .6

  
  رول پلي: فعاليت اول

  دقيقه 25: وقت
  

  نفر شاگردان صنف كه نزديك اند محروم شوند؟ 5افزايش غيرحاضري  :موضوع فعاليت رول پلي

  :سناريو
روز آنرا غير حاضر بوده و تعداد  20ماه  ميشود كه بيشتر از  2يم و نعيم در جريان احمد، محمود، شفيع، كر

اين افراد داراي مشكالت مشابه . حاضري آنها بيش از حد زياد شده است و نزديك اند كه محروم امتحان گردند
  :و يا هم متفاوت اند
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نها را كمتر فرصت رفتن به احمد و محمود مصروف كاري هاي گوسفند چراني بوده كه پدرهايشان آ .4
مكتب مي دهند در صورت كه آنها امكانات خوبي اقتصادي دارند و شاگردان نيز عالقمند زياد مي 

 )پدر احمد و پدر محمود دو نفر.( باشند تا به مكتب حاضر باشند و درس را فراگيرند

و از درس دلسرد  ناراض گرديده) رياضي و دري(شفيع و كريم به سبب برخورد دو تن از معلمين  .5
 )مادر شفيع و كريم.(شده اند

نعيم بخاطر كم جرئتي و ضعف نيروي فزيكي مورد تهديد شاگردان و اطفال عرض راه قرار گرفته  .6
 )پدر نعيم يك نفر. (مكتب برايش زندان زجر دهنده تلقي مي گردد

ن از شاگردان فوق نزديك اند سرمعلم مكتب زماني حاضري هاي شاگردان را كنترول مي كند، مي بيند كه پنج ت
را به اشتراك  جلسهفوراً گزارش را براي مدير مكتب داده و مدير تحقيقاتش را انجام و . كه محروم شوند

نتايج كار آنها باعث ميشود تا . والدين شاگردان، معلمين و سرمعلم براه مي اندازد تا مشكل فوق برطرف گردد
  . روس شان را فرا گيرنداطفال پيوسته به مكتب حاضر شوند و د

  :تعداد افراد قرار ذيل مي باشد: نوت
 ؛)دو نفر(پدر احمد و محمود  .1

 ؛)دو نفر(مادر شفيع و كريم  .2

 ؛)يك نفر(پدر نعيم  .3

 ؛)يك نفر(سرمعلم مكتب  .4

 ؛)دو نفر( معلمان رياضي و دري .5

  ؛)يك نفر(مدير مكتب  .6
  

 دقيقه  20 :بحث پيرامون نتايج رول پلي 

  :له فعاليت رول پلي نكات ذيل را مدنظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در اين مرح
 

 .پس از ختم فعاليت نتايج رول پلي بوسيله مشاهده اشتراك كنندگان به بحث گرفته ميشود  .3

o  يك نفر از اشتراك كنندگان به صفت منشي تعين مي گردد و نكات قوي و قابل اصالح اين رول
 چارت مي نگارد؛ پلي را بروي دو ستون 

o  هر اشتراك كننده نخست نكات قوي بازيگران رول پلي را بيان و سپس نكات قابل اصالح را بيان
 .مي نمايد
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 .در پايان مربي تحليلي از نتيجه فعاليت رول پلي براي اشتراك كنندگان تقديم ميدارد  .4

  
  كار گروپي: دوم فعاليت
  دقيقه 20: وقت

ه حل هاي را به منظور جلوگيري يا كاهش مشكل غير حاضري شاگردان لطفاً را :موضوع فعاليت گروپي
  .دريافت نماييد

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

 .ي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كننده گان را به گروپ ها .1

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .2
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .3

سرگروپ فرديست كه نتيجه .( پ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگرو .4
 )كار گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

گروپ ها كار گروپي شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم  .5
 بگيرند؛

رت ضرورت براي آنها مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صو .6
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .7

 .مربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند .8

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :عاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايدمربي در اين مرحله ف
 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1
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در اخير هر پيشكش اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به نتايج  .2
 ي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛كار گروپ

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

  .مربي محترم نتايج فعاليت گروپي را خالصه و تحليل مي نمايد .4
 

  :14راه حل هاي براي رفع مشكل غير حاضري شاگردان
  دقيقه 10: وقت

 عوامل كه باعث افزايش حاضري شاگردان مي گردد؛  دريافت جهت اگردانش اولياي با تماس .1

كرد كه احساس حقارت نمايند و  مجبور خواستن معذرت به را در هنگام اشتباهات نبايد شاگردان .2
 افسرده و غمگين شوند و از مكتب فاصله گيرند؛

نه اينكه آنهارا مورد مجازات غير حاضري شاگردان بايد بصورت دوستانه با ايشان در ميان گذاشته شود  .3
 . جسمي قرار دهيد

از رفقا و دوستان نااهل ايشان كه باعث افزايش غيرحاضري  شاگردان كردن دور امكان صورت در .4
 .شاگردان مي گردد

 نظارت باالي اطفال ايشان تا اينكه آنها مورد داشتن توجه جهت شاگردان اولياي رهنمائي و كمك .5

 .قرار بگيرند خوب

 .و تشويق آنها بصورت جمعي براي حاضري منظم در مكتب شاگردان دنكر لين .6

 هم از جداگانه صنف در را حاضر غير شاگردان گروپ موقتي حل بشكل استادان ضرورت صورت در .7

 وقت عين در و كنند تدريس مكرراً را درسي موضوعات گروپ اين به و نمايند تنظيم ايشان صنفان

 .دتشويق نماين حاضري به را آنها

 و آسان را درسي عمومي موضوعات اوقات كه كار هاي منطقوي آغاز مي گردد، در توانند مي استادان .8
  .نگردند متحمل را زياد نقصان حاضر غير شاگردان حجم نمايند تا كم

                                                           

  .مربي راه حل هاي براي رفع مشكل غير حاضري شاگردان را بروي چارت نوشته به اشتراك كنندگان ارايه مي دارد 14
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استفاده از شوراي انكشاف مكتب نيز بهترين منبع خوب براي تقويه حاضري هاي منظم  شاگردان مي  .9
ن شورا با مردم و جامعه و شخصيت هاي اجتماعي رابطه منظم دارد و از طريق فعاليت گردد، چرا كه اي

 .هاي اجتماعي رقم غير حاضري شاگردان را كاهش خواهند داد

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه 5: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه چه بود؟اهداف  .1

 ؟چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم .2

 ؟Ĥورد متوقع ما كدام ها بوددست .3

 كدام عوامل باعث افزايش غير حاضري شاگردان مي گردد؟ .4

 از كدام راه حل ها استفاده نمايم تا مشكالت غير حاضري شاگردان رفع و يا كم گردد؟ .5
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  15151515اهداف علوم ديني
اهداف علوم ديني از ارزش خاص در سيستم  شناخت . اشداهداف علوم ديني مي باين جلسه در باره  

تشخيص نيازمندي ها، . يك معلم رول عمده را بازي مي كندموفق تدريس نمودن آموزشي برخورار بوده و در 
ضرورت هاي تعليمي و تربيتي در بخش هاي مختلف آموزشي زيربناي انكشاف نصاب تعليم و تربيه به حساب 

به نياز هاي آموزشي و راه اندازي آموزش نسبت به آن نيازمندي ها در شخصيت اطفال مي آيد، از طريق توجه 
افغانستان كه ما در آن زندگي مي نمايم، يك كشوريست اسالمي و . تغييرات سازنده و مطلوب ايجاد مي گردد

تربيه در  مبني بر اين واقعيت تاريخي فرهنگي، تعليم. داراي تاريخ، ارزش و افتخارات اسالمي مي باشد
افغانستان مبتني بر نيازمنديها و ضرورت هاي جامعه افغاني فوق العاده مهم بوده و عامل انكشاف افغانستان در 

  . ابعاد مختلف به شمار ميرود
و در بهبود وضع  شده آگاه نمودن اطفال اين كشور از فرهنگ ديني باعث سعادت و كمال اخالقي جامعه

اسالم ديني ميباشد كه داراي ارزش هاي مختف علمي، . نقش اساسي دارد اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي
وغيره بوده و در ساختن فرهنگ و تاريخ جوامع اسالمي دستĤورده ... فلسفي، هنري، منطق، فقه، اخالق، عرفان
و  بناً يكي از ابعاد مهم جامعه ما را فرهنگ ديني ما تشكيل مي دهد.  هاي خوبي را به نمايش گذاشته است

يكي از راهكرد هاي خوب براي انكشاف فرهنگ ديني در ميان اطفال توجه به علوم ديني براي اطفال مكاتب 
  .  مي باشد

اهداف علوم ديني داراي موثريت خاص بوده و در فرايند تدريس معلم نقش سازنده و  بطور كلي شناخت
اهداف پالن درسي، فعاليت هاي درسي و مستقيماً باالي روش درسي، پالن درسي، مضمون اهداف . خوبي دارد

  . در كل تدريس آن مضمون تأثير مي گذارد
مبني بر  اسالم. اطفال و شاگردان تأثير عمده و اساسي دارد ساختن شخصيتعلوم ديني در چگونگي 

ه، ايد اهداف و غايت كه دارد كوشش مي نمايد تا انسان را به خدا نزديك نمايد و اين تقرب معنوي در اخالق،
شاگردان اثر داشته و يكي از اركان مهم تاريخ تمدن بشري  مادي و معنوي زندگيروح، قلب، روابط اجتماعي و 

دينداري در طول تاريخ بشر در هر جامعه و كشوري از اهميت بسزاي برخورار بوده و در . به حساب مي آيد
غايت و اهداف دين اين است تا . تآگاهي و بيداري جوامع بشري و اخالق بشري عمده ترين نقش داشته اس

                                                           

همچنان . مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقا15ً

  .توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود
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هدايت ... در انديشه، گفتار و كردار فرد تغيير بيĤورد و انسان را بسوي خوبي، درستي، حقيقت، زيبايي، نيكويي
. دين در پي آن است تا فضايل انساني در فرد تقويه و انكشاف نمايد و شخصت فرد به كمال معنوي برسد. كند

ت كه با عنايت و لطف خداوند متعال بوسيله بعثت پيامبر بزرگ اسالم حضرت دين اسالم كاملترين ديني اس
براي بشر هديه شده است و رهنمون و هدايت خوبي براي زندگي فردي، اجتماعي، فرهنگي، ) ص(محمد 

دين اسالم در تعليم و تربيه اطفال نقش اساسي دارد و مستقيماً در . اقتصادي و سياسي جامعه بشري مي باشد
بناً . يه، اخالق و قلب اطفال تأثير گذاشته و اثرات آن در تمام ابعاد زندگي اجتماعي قابل رويت مي باشدروح

  :علوم ديني را براي شاگردان قرار ذيل مي توان بيان نمود اهداف
  

  اهداف آموزش علوم ديني 

 شاگردان هيجا خواني مي نمايند؛ •

 صفات خداوند متعال را بيان مي كنند؛ •

 يغمبر معلومات حاصل مي كنند؛در باره پ •

 وضو كردن و نماز خواندن را انجام مي دهند؛ •

 ...سوره هاي الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكفرون، النصر، اخالص، الفلق، الصمد، الناس، عصر، قدر  •

 قرائت مي نمايند؛

و مادر، حقوق اخالق اسالمي را در ارتباط به تالوت قرآن كريم، حقوق برادر مسلمان، حقوق پدر  •

 .همسايه را در زندگي انجام مي دهند
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  رهنماي مربيان
ديني  اهداف آموزش علوم:  يازدهم ءجلسه  

دقيقه 75: وقت  

 

  :مي كنند كه معرفياشتراك كنندگان در اخير جلسه  :اهداف جلسه
 مي باشد؛آموزش علوم ديني داراي چه اهداف  •

  
  :در اين جلسه :متوقع دستĤورد

 ؛نندگان لست از اهداف علوم ديني را تهيه و بيان مي نمايندكاشتراك  •

  
 دقيقه 5: و دستĤورد جلسههدف معرفي موضوع، 

 

  كار گروپي: فعاليت دوم 
  دقيقه 25: وقت
  

كدام ها مي  صنف اول الياز نظر شما اهداف آموزش علوم ديني براي شاگردان  :موضوع فعاليت گروپي
  باشد؟

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .ندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي ك

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2
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مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . داردمربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي  .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن فعاليت سهم بگيرند؛ .6

گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  مربي در جريان كار گروپي از .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .مربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند .9

  
  دقيقه  25 :كار گروپيارايه و بحث پيرامون نتايج 

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد
 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

د مربي چيزي را براي عالوه كردن در اخير هر پيشكش كارگروپي، اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خو .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت مي نمايد .3

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كنندگان را خالصه و تحليل مي نمايد .4

ه را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي مربي چارت تهيه شد .5
 . نمايد

 

  : 16اهداف آموزش علوم ديني براي شاگردان

  دقيقه 10: وقت

 شاگردان هيجا خواني مي نمايند؛ •

                                                           

  . مربي محترم اهداف آموزش علوم ديني براي شاگردان را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه مي نمايد 16
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 صفات خداوند متعال را بيان مي كنند؛ •

 در باره پيغمبر معلومات حاصل مي كنند؛ •

 واندن را انجام مي دهند؛وضو كردن و نماز خ •

... سوره هاي الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكفرون، النصر، اخالص، الفلق، الصمد، الناس، عصر، قدر  •

 قرائت مي نمايند؛

اخالق اسالمي را در ارتباط به تالوت قرآن كريم، حقوق برادر مسلمان، حقوق پدر و مادر، حقوق  •

 .همسايه را در زندگي انجام مي دهند

  

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 ؟چگونه به هدف جلسه خود رسيديم .2

 دستĤورد متوقع جلسه ما چه بود؟ .3

 ؟اهداف علوم ديني كدام ها مي باشد .4

 انند؟چرا معلمان اهداف علوم ديني را بد .5
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  17171717مشكالت تدريسي در علوم ديني و ميتود تدريس آن
اين جلسه در باره مشكالت تدريس در علوم ديني و ارايه از رهنمايي هاي ميتود تدريس آن مضمون مي 

شناسايي مشكالت در تدريس علوم ديني و ارايه پيشنهادات و رهنمايي ها براي انكشاف روش تدريس . باشد
معلمان ما در افغانستان مشكالت زيادي . ز مباحث اساسي در روش تدريس معلمان مي باشدمعلم يكي ا

تدريس در مضامين مختلف و موضوعات مختلف كتب درسي دارند، براي تدريس هر مضمون روش خاصي 
 بناً. عموماً تعليم و تربيه بخصوص تدريس و يا روش تدريس داراي يك معيار اصولي مي باشد. بكار مي رود

توجه به جزئيات . روش تدريس عمده ترين كار در انكشاف شخصيت معلمان و شاگردان به حساب مي آيد
مسايل و انتقال آموزش ميتودلوژي تدريس مضامين باعث دريافت موفقيت هاي عظيم در نظام تدريسي مكاتب 

نكشاف داده و در معلمان از طريق دريافت مهارت ها و دانش نوين ميتودلوژيكي خود را ا. خواهد شد
  . شخصيت شاگردان شان نيز تغييرات مطلوب، سازنده و مثبت را رونما خواهند كرد

  
 مشكالت در تدريس علوم ديني

در دروه ابتدايه معلمان با محتوا و موضوعات كتب علوم ديني بخصوص از صنف اول الي صنف سوم 
اطفال در سنين كوچك قرار . آن مي باشد چندان مشكل نداشته بلكه مشكلترين مسله برايشان نحوة تدريس

داشته، محيط و جغرافياي مكتب برايشان نو بوده، شرايط و قوانين مكتب را درست نمي دانند، اخالق و فرهنگ 
لذا براي معلمان اين امر پر . آموزش در مكتب را نميدانند و در كل همه چيز در مكتب براي شاگردان نو ميباشد

معلمان در قسمت . ردان را از نظر ذهني، روحي و آموزشي آماده فرا گيري درس نماينداهميت مي باشد تا شاگ
تفهيم شاگردان و هدايت آنها كم تجربه اند چرا كه شاگردان اصول و قواعد آموزشي مكتب را نمي دانند و 

مقرره آن  آشنا با گذشت زمان شاگردان از مكتب و قوانين و . هنوز در مسير آموزش و پرورش قرار نگرفته اند
خصوصيات ويژه خود را  از صنف اول الي سوم - دوره ابتدايه. شده و در مسير انكشاف شخصيت قرار ميگيرند

از صنف اول الي . و از نظر روش تدريس مهم ترين دورة تدريس مكتب براي معلمان به حساب مي آيد. دارد
ه مي شود و با سپري نمودن دوره هاي كه اساس شخصيت شاگردان گذاشت سال هاي مي باشدنخستين سوم 

مشكالت  در تدريس مضامين مختلف وجود دارد، اين . ديگر ابعاد شخصيت شاگردان تكميل مي گردد

                                                           

همچنان . بي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كندبراي مر17

  .توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود
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. مشكالت از عدم درك درس از اهداف، روش، تفاوت هاي محتوايي و موضوعي مضامين زاده مي شود
اين يك واقعيت مسلم . كالت در تدريس مي گرددبسياري عوامل ديگر نيز مي باشند كه باعث افزايش بروز مش

در مكاتب افغانستان بخصوص در علوم ديني  كه در سال هاي اول، دوم و سوماست كه مشكالت در تدريس 
  .كه در ذيل به چند مشكل آن اشاره مي گردد. كه موضوع جلسه ما را تشكيل ميدهد، وجود دارد

  
 اول الي سوماول از صنف  دوره در عمومي تدريس  مشكالت

 

 .شاگردان در صنوف زياد مي باشند و جاي و صنوف در مكاتب برايشان محدود بوده است •

 .شاگردان در سنين مختلف قرار دارند و داراي قابليت هاي متفاوت ذهني، فزيكي و آموزشي مي باشند •

و مفاهيم اطفال قدرت شناخت، درك و ارزيابي قوي مسايل را ندارند، مگراينكه مجموعه موضوعات  •
 و اطفال در ابتدا نوشتن. آموزشي برايشان بصورت عملي، عيني و با فعاليت هاي متنوع تدريس گردد

به حدي نمي دانند كه موضوع را از روي كتاب برداشت نمايند لذا ضرورت به رهنمايي هاي  خواندن
 .شفاهي نيز دارند

 .ترسند مي معلمان از اطفال با محيط مكتب آشنا نيستند و •

  
  مشكالت در تدريس علوم ديني

معلمان معموالً به آموزش طوطيوار و ميخانيكي عمل مي نمايند و به عملي كردن احكام و مسايل علوم  •
  .ديني زيادتر توجه نمي نمايند

يكعدهء معلمان اهداف آموزشي علوم ديني را خوبتر درك نكرده و علوم ديني را بقسم لسان به شاگرد  •
 .تدريس مي نمايند

مان بطور پيوسته شاگردان را از نقطه نظر مهارت، دانش و طرز تلقي مورد نظارت و ارزيابي قرار معل •
  . نمي دهند

ميتود هاي عملي كه باعث انكشاف مهارت ها و ذهنيت شاگردان در علوم ديني ميگردد، بكار نمي  •
 .روند

o  ر عملي كمتر تدريس معلمان احكام ديني مانند وضو نمودن، تيمم كردن و نماز خواندن را بطو
 مي نمايند؛
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o  معلمان تدريس عملي خارج از صنف را باالي شاگردان كمتر تطبيق مي نمايند، مانند نماز
 جماعت، نماز جنازه وغيره احكام ديني؛

 .معلمان باالي شاگردان مشق و تمرين را زياد به كار نمي برند تا در سلوك شاگردان تغييرات بيĤورند •

و مغلق درس توجه عميق نمي كنند كه آيا شاگردان آن مفاهيم را فرا گرفته است  معلمان به نكات مهم •
  يانه؟

 محترم معلمان از و گرديده آوري جمع مغلق علوم ديني از صنف اول الي سوم موضوعات بعضي ذيل در

  18:نمايد بيشتر تعمق و غور موضوعات مورد اين در كه شود مي خواهش
 

جنابت،  نفاس، حيض، معجزه، صحيفه، تحريمه، تكبير اصحاب، سه،جل مانند قومه، كلمات اكثراً •
 .براي شاگردان نامفهوم مي باشد.... واجب

 .توانند نمي كرده اجرا درست عمالً را تيمم معلمان اكثر •

 .دانند نمي اكثراً را تشهد اندازه •

 .دارند مشكل ها سوره و تالوت  خواندن در تجويد را درست نمي دانند بخاطريكه احكام معلمان اكثر •

 :است اينها كليدي كلمات اآلخر واليوم عنوان در مثالً توانند نمي كرده تشخيص اكثراً را كليدي جمالت •
  .شد خواهد قيامت ميشوند، نابود جانها زنده شود، مي ويران خدا قدرت به دنيا سوراسرافيل،

  
  ميتود تدريس علوم ديني

. گذشته بيان گرديد، برخاسته از اهداف علوم ديني مي باشدميتود تدريس علوم ديني چنانچه در جلسات 
. شخصيت سازي اطفال از نكته نظر اخالقي، ديني و فكري مي باشد از صنف اول الي سوماهداف علوم ديني 

. ميتود تدريس علوم ديني در واقع ضامن روش هاي عملي و موثر بوده تا اهداف مطلوب ديني حاصل گردد
ست تا به نوعي در طرز تلقي، گفتار و كردار فرد تغييرات را بياورد و شخصيت فرد را اهداف اسالمي اين ا

  . بسوي تعالي روحي و اخالقي هدايت نمايد
يكي از موضوعات كه ميتود تدريس علوم ديني را با زبان دري يا هر مضمون ديگر جدا مي سازد، اهداف 

تفاوت مهارت هاي تدريسي در ميتود . ته شده استبراي هر مضمون اهداف در نظر گرف. ميباشد ضموناين م
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اهداف مشترك باعث روش هاي مشترك خواهد شد و . تدريس ناشي از تفاوت اهداف تدريس مي باشد
مثالً در مضمون زبان اهداف اين . اهداف كه وجوه مشترك با همديگر ندارند باعث تغير روش خواهد شد

حاصل نمايد و نسبت به آن متعهدانه عمل نمايد، اگرچه پاره از نيست كه شاگردان به موضوعات ديني آگاهي 
اهداف در مضمون زبان اين است تا مهارت هاي خواندن، نوشتن، . مفاهيم نيز در آن جاه داده شده است

درصورتيكه در علوم ديني دروس مستقياً در باطن و  .در شاگردان انكشاف نمايد صحبت نمودن و گوش كردن
ر گذاشته و مي خواهد كه از شاگرد يك مسلمان نيكو كار و مومن بسازد ولي در مضمون دري قلب انسان تأثي

بناً اهداف مضامين در ميتود هاي . مي خواهد از شاگرد يك آدم باسواد كه خوانده، نوشته مي تواند بسازد
ه تدريس علوم ديني براي معلمان پيشنهاد مي گردد كه قبل از اينك. تدريس شاگردان نقش عمده و اساسي دارد

  :را در صنف آغاز نمايند بايد به نكات ذيل توجه نمايند
 اهداف علوم ديني را از صنف اول الي سوم بيان نمايند؛ •

 . روش هاي خوب و مناسب را براي دستيابي به اهداف مذكور طراحي نمايند •

 .باالي دانش مضمون تسلط خوب داشته باشند •

 .ستفاده خوب نماينداز مواد درسي و مواد ممد درسي ا •

 .فعاليت ها را مطابق به اهداف كلي مضمون در نظر گرفته طراحي نمايند •

 

با در نظر داشت نكات فوق معلم مذكور قابليت هاي تدريس خود را بلند برده به اهداف مذكور نايل مي 
را دارند ليكن  از نظر محتوي و مضمون با همديگر تفاوت هاي شان آنكهمضامين با اهداف بدون شك . گردد

ي آن در كتاب انست يك براي يكوژگمشابهت هاي نيز در آن وجود دارد كه بصورت كلي مسايل عمومي پيدا
در ذيل بصورت تكنيكي پاره از مسايل براي روشن شدن ميتود تدريس . معلمين محترم پيشكش گرديده است

  :19علوم ديني تذكر مي گردد
 

  ديني علوم مضمون تدريس مورد در ها مشوره
 اول صنف ديني مضمون آموزش  .1111

 است شده گرفته نظر در كتاب در كه را حروف تدريس مراحل هجا حروف تدريس وقت معلمان در •

 .نمايند مراعات
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 .اند گرفته ياد را درس شاگردان تمام شوند كه آيا مطمين خود درس هر تدريس معلمان در •

 را سكون و حركات و داشته هجايي دانش كه رنددا آمادگي كريم قرآن رواني خواندن به وقتي شاگردان •
 .نمايند تلفظ درست و بشناسند

 حروف اطفال تا است، مثالً بعدي مرحله براي آموزش اساس قبلي مرحله كه شود مي داده مشوره •

 .بخوانند را كلمات توانند نمي نگيرند ياد را حركات و هيجا

 كليدي و مهم تا موضوعات  است مؤثر يليخ مضمون اين تدريس در تمرين و مشق و تكرار ميتود •

 تكرار تمرين، مشق، هفتم و بيست درس الي اول درس آغاز از تا آيد بعمل كوشش. شود تكرار خوب

 بعداً كه رواني خواندن براي بخاطريكه .شود داده تخصيص آن براي كافي وقت گيرد و صورت زياد

 .شود مي شمرده بنياد و اساس شود مي شروع

 .بگيرد كار آن از معلم بايد است مؤثر خيلي جواب و السو ميتود •

 فرض، عبور، كلمة مانند .نمايد توضيح شاگردان براي ساده زبان به را مغلق اصطالحات و كلمات •

 .غيره و دين نجس،

 از عالوه آموزش اين  .بوده است هيجايي آموزش خوبي مثال القران تعليم درس گرفتن ياد صنف در •

 .است اهميت با بسيار زبان نوشتن و خواندن ايبر ضرورت و ثواب

 .گيرد صورت شاگردان توسط معلم قرائت از بعد هجا حروف شناخت از بعد كلمات تكرار •

 

 دوم صنف ديني مضمون آموزش .2222

 و كشيده ميخانيكيت از را درس يعني را متن نه بدهد انتقال شاگردان ذهن به را محتوا صاحب معلم •
 .سازد دار معني

 استفاده لكچر روش از. شود مي واقع مؤثر ها خيلي عملي كار و مشاهده وجواب، سوال ايميتود ه •

 .نشود

 نشان شاگردان به و كشيده خط زيرش است نهفته آن در اساسي پيغام كه را متن در كليدي جمالت •

 .و بفهماند بدهد

 نماز اداي يبو ترت نماز اداي ترتيب وضو، طريقه مانند .گردد تدريس عملي بعضي دروس بطور •

 .جماعت

 در دادن دهد مثالً معلومات انكشاف را شاگردان تلقي طرز و مهارت دانش، كه نمايد پالن را اهدافي •

 است اداي خداوند قطعي امر نماز اينكه و است مهارت نماز درست اداي طريقه .است دانش نماز مورد
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تلقي  طرز .گردد مي خداوند عذاب موجب آن ترك و بوده جنت دخول سبب و خدا رضاي موجب آن
 .مي باشد كه بايد در اطفال تفويت گردد

   
 سوم صنف ديني مضمون آموزش .3333

 كتاب روي از صرف اينكه نه گردد حفظ شاگردان باالي دقت و غور به و معني با همراه باهللا آمنت •

 .شود خوانده

 مغلق هم بخش اين چون. شود داده ياد شاگردان براي فشرده بطور باهللا آمنت بخش هر درست مفهوم •

 .شود گرفته نظر در آن در بيشتر وقت لذا مهم هم و است

 جمالت و كلمات اين نمودن حفظ كه بفهمند شاگردان تا شود كشيده خط پنسل با كليدي جمالت زير •

 .است مهم خيلي

 .شود گرفته كار مشاهده و عملي كار و وجواب سوال ميتودهاي از لكچر ميتود بعوض •

 .آيد بعمل استفاده وغيره چارتها و اوراق قبيل از يدرس مواد از •

از فعاليت هاي متنوع تدريسي مانند سوال و جواب، كارگروپي، كار عملي، سرگرمي ها، فعاليت هاي  •
 . استفاده گردد..... جوره يي

 .گردد تدريس عملي غسل و تيمم وضو، ترتيب مانند دروسي نظري، معلومات پهلوي در •

 .شود داده انكشاف بيشتر مضمون همين در اطفال ذهنيت و تلقي طرز •

  
  .معلمان با درنظر گرفتن نكات فوق مي توانند موفقانه تدريس نمايند و ميتود تدريس شان بهبود بخشند
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  رهنماي مربيان
  علوم ديني در مشكالت تدريسي  :دوازدهم ءجلسه

  دقيقه   85858585 :وقت جلسه
  

  :كهبگويند ير جلسه اين موضوع را بايداشتراك كنندگان در اخ :اهداف جلسه
 عوامل كه باعث بروز مشكالت در تدريس علوم ديني مي باشند كدام ها اند؛ و •

 .كدام ها مي باشندمشكالت عمده و اساسي در تدريس علوم ديني  •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 ؛ لست از مشكالت را در تدريس علوم ديني تهيه مي نماينداشتراك كنندگان  •

 

 دقيقه 10: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  كار گروپي: فعاليت اول
  دقيقه 25: وقت

  
از صنف از نظر شما مشكالت عمده و اساسي در تدريس علوم ديني براي شاگردان  :موضوع فعاليت گروپي

  كدام ها مي باشد؟ اول الي سوم
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعا
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كننده  .2
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مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( اظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ن .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

ايد و در صورت ضرورت براي آنها مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نم .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .مربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند .9

  
  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در 
 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 بت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛نس

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي  .4
 . نمايد

 

  :20202020دريس علوم دينيمشكالت در ت
  11115555: وقت
معلمان معموالً به آموزش طوطيوار و ميخانيكي عمل مي نمايند و به عملي كردن احكام و مسايل علوم  •

  .ديني زيادتر توجه نمي نمايند

                                                           

  .ديني را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه نمايدمربي مشكالت در تدريس علوم  20
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يكعدهء معلمان اهداف آموزشي علوم ديني را خوبتر درك نكرده و علوم ديني را بقسم لسان به شاگرد  •
 .تدريس مي نمايند

ان بطور پيوسته شاگردان را از نقطه نظر مهارت، دانش و طرز تلقي مورد نظارت و ارزيابي قرار معلم •
  . نمي دهند

ميتود هاي عملي كه باعث انكشاف مهارت ها و ذهنيت شاگردان در علوم ديني ميگردد، بكار نمي  •
 .روند

o  عملي كمتر تدريس مي  معلمان احكام ديني مانند وضو نمودن، تيمم كردن و نماز خواندن را بطور
 نمايند؛

o  معلمان تدريس عملي خارج از صنف را باالي شاگردان كمتر تطبيق مي نمايند، مانند نماز
 جماعت، نماز جنازه وغيره احكام ديني؛

 .معلمان باالي شاگردان مشق و تمرين را زياد به كار نمي برند تا در سلوك شاگردان تغييرات بيĤورند •

و مغلق درس توجه عميق نمي كنند كه آيا شاگردان آن مفاهيم را فرا گرفته است معلمان به نكات مهم  •
  يانه؟
  

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 ؟به اهداف جلسه خود رسيديم چگونه .2

 ا چه ها بوده؟جلسه م دستĤورد  .3

 كدام مشكالت در تدريس علوم ديني برجسته مي باشد؟ .4

 شناسايي مشكالت تدريس علوم ديني چه پيامد باالي پالن درسي دارد؟ .5

  
ميتود تدريس علوم ديني: سيزدهم ءجلسه  

110: وقت  

  :كه بيان كننداشتراك كنندگان در اخير جلسه اين موضوع را  :اهداف جلسه
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 ؛روش ها بكار مي رودني كدام در روش تدريس علوم دي •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 ؛شيوه هاي تدريس مختلف را معرفي مي نماينداشتراك كنندگان  •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  سوال و جواب: فعاليت اول
  دقيقه  25 : وقت

  
مربي سواالت ذيل را در ميان . لوم ديني مي باشدموضوع اين فعاليت ميتود تدريس ع :موضوع سوال و جواب

  اشتراك كنندگان مطرح مي نمايد؟
 چه تفاوت ها ميان تدريس علوم ديني و زبان وجود دارد؟ .1

  مشوره هاي شما در تدريس علوم ديني چه مي باشد، لطفاً چند روش تدريس علوم ديني را نام ببريد؟ .2
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انج

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .ننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك ك .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق به تحليل و ارزيابي شان سوال را  سوال را براي هر دومربي  .5
 .پاسخ دهند
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نماينده فرديست كه پس از بحث گروپي .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و نماينده شان را تعين ميكنند .6
 )پاسخ در باره سوال داده شده را ارايه مي نمايد

 .يانه سهم مي گيرند تا آنرا خوب و كامل پاسخ دهندهمه اعضاي گروپ در پاسخ سوال مساو .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 

  دقيقه  30 :ارايه پاسخ ها
  :ي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمرب

  .يك نفر بصفت منشي تعين مي گردد تا پاسخ سواالت را بروي فليپ چارت نوشته كند .1
 .نمايندگان گروپ به طور خالصه پاسخ شان را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .2

 .را بروي فليپ چارت نوشته مي كند منشي فشرده پاسخ هر سوال .3

در اخير هر پاسخ اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به ارايه  .4
 پاسخ داشتند، آنرا نيز مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت سوال و جواب را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .5

الً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان پس از ختم مربي چارت تهيه شده را كه قب .6
 . فعاليت مطالعه خاموشانه توضيح مي نمايد

 

 :21212121ديني علوم مضمون تدريس هاي عمومي براي مشوره

  15151515: وقت
 است شده گرفته نظر در كتاب در كه را حروف تدريس مراحل هجا حروف تدريس وقت معلمان در •

 .نمايند مراعات

 .اند گرفته ياد را درس شاگردان تمام شوند كه آيا مطمين خود درس هر تدريس معلمان در •

                                                           

مربي محترم بايد جمالت . مربي محترم مشوره هاي عمومي براي تدريس مضمون ديني را روي چارت نوشته به اشتراك كنندگان تقديم نمايد21

  .آنرا نيز مختصر سازد
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 حروف اطفال تا است، مثالً بعدي مرحله براي آموزش اساس قبلي مرحله كه شود مي داده مشوره •

 .بخوانند را كلمات توانند نمي نگيرند ياد را حركات و هيجا

 كليدي و مهم تا موضوعات  است مؤثر خيلي مضمون اين تدريس در تمرين و مشق و تكرار ميتود •

 تكرار تمرين، مشق، هفتم و بيست درس الي اول درس آغاز از تا آيد بعمل كوشش. شود تكرار خوب

 بعداً كه رواني خواندن براي بخاطريكه .شود داده تخصيص آن براي كافي وقت گيرد و صورت زياد

 .دشو مي شمرده بنياد و اساس شود مي شروع

 فرض، عبور، كلمة مانند .نمايد توضيح شاگردان براي ساده زبان به را مغلق اصطالحات و كلمات •

 .غيره و دين نجس،

 و كشيده ميخانيكيت از را درس يعني را متن نه بدهد انتقال شاگردان ذهن به را محتوا صاحب معلم •
 .سازد دار معني

 استفاده لكچر روش از. شود مي واقع مؤثر اه خيلي عملي كار و مشاهده وجواب، سوال ميتود هاي •

 .نشود

 در دادن دهد مثالً معلومات انكشاف را شاگردان تلقي طرز و مهارت دانش، كه نمايد پالن را اهدافي •

 است اداي خداوند قطعي امر نماز اينكه و است مهارت نماز درست اداي طريقه .است دانش نماز مورد

تلقي  طرز .گردد مي خداوند عذاب موجب آن ترك و بوده تجن دخول سبب و خدا رضاي موجب آن
 .مي باشد كه بايد در اطفال تفويت گردد

 .معلم از مواد ممد درسي استفاده نمايد •

از فعاليت هاي متنوع تدريسي مانند سوال و جواب، كارگروپي، كار عملي، سرگرمي ها، فعاليت هاي  •
 . استفاده گردد..... جوره يي

 

  :براي مربيرهنماي از قبل 
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
  . را همه اشتراك كننده گان با خود داشته باشند انست دوكتاب  .1
 .را معرفي نمايدانست دو موضوع مطالعه  خاموشانه كتاب  .2

 »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت ضوع مطالعه خاموشانه كتاب فصل و صفحهات مو .3
 .مشخص شود
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اشتراك كننده گان اين را بدانند كه پس از مطالعه خاموشانه پيرامون موضوع سوال و جواب صورت  .4
 . خواهد گرفت

  .مربي آغاز و ختم وقت فعاليت مطالعه خاموشانه را در نظر بگيرد .5
 

  عه خاموشانه مطال: موضوع فعاليت دوم
  دقيقه 10: وقت

  علوم ديني –فصل دوم 
  9 - 8دري صفحه  -  »انست دو «برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب 
  9 -  8پشتو صفحه  – »انست دو«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب 

  
  فعاليت سوال و جواب پيرامون موضوع مطالعه خاموشانه

  دقيقه  15: وقت
  :خاموشانه سواالت ذيل را از اشتراك كننده گان مي پرسد  مطالعه ليتفعا پس ازمربي 
 عمده ترين مشوره هاي كه در تدريس مضمون ديني صنف اول داده شده كدام ها مي باشد؟ .1

 عمده ترين مشوره هاي كه در تدريس مضمون ديني صنف دوم داده شده كدام ها مي باشد؟ .2

 ديني صنف سوم داده شده كدام ها مي باشد؟عمده ترين مشوره هاي كه در تدريس مضمون  .3

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ موضوع هدف .1

 ؟چگونه به هدف جلسه خود رسيديم .2

 جلسه ما چه ها بوده؟دستĤورد  .3

 س علوم ديني بايد استفاده نمود؟ لطفاً چند ميتود تدريس را نام ببريد؟از كدام متيود ها در تدري .4
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  تهيه پالن درسي با در نظر داشت مشوره هاي تدريس مضمون ديني: چهاردهم ءجلسه
  دقيقه 100: وقت
  

  :جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :جلسه هدف
 .هيه مي نمايندبا در نظرداشت مشوره هاي تدريس مضمون ديني پالن درسي شان را ت •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع
 . اشتراك كنندگان پالن درسي را تهيه و از طريق بحث آنرا انكشاف مي دهند •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
  

  بازي رقابتي: فعاليت اول
  دقيقه 20: وقت براي تيم اول رقابت كنندگان

  دقيقه 20: ندگانوقت براي تيم دوم رقابت كن
  

نظر داشت مشوره هاي كه در تدريس علوم ديني در كتاب  با دررا لطفاً پالن درسي  :موضوع فعاليت گروپي
  ؟انست دو آمده است تهيه نمائيد

  
افرادي كه نقش بازي مي نمايند از كتاب صنف سوم علوم ديني يك موضوع واحد را انتخاب مربي براي  :نوت

 بيشتر از طرف هيأت ژوري نمره تهيه نمودهر كسي كه پالن درسي را با معيار هاي ذيل  .كرده برايشان مي دهد
رهنماي ) هيأت ژوريمعلمان و مشاوران، (دقيقه بازي گران را   5مربي در  .گرفته موفق ارزيابي مي گردد

  .هاي الزم در باره اجراي فعاليت مي نمايند
  

  :معيار هاي پيروزي
 د؛ندرست و منظم بنويس •

 د؛نهداف را درست تعيين نمايا •
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 فعاليت ها را خوب طراحي كنند؛ •

 د؛نارزيابي داشته باش •

 د؛نوقت را در فعاليت ها مدنظر گير •

 .دناز مواد ممد درسي استفاده نماي •

  . تيم هاي رقابتي از همديگر شان نقل نكنند •
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ه و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نمود

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 . از طريق قرعه كشي انتخاب مي نمايد را آنهاو دو نفر مشاور  بازي گرانمربي دو نفر  .2

 كه پس از ختم بازي، فعاليت هاي آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهد سه نفر هيأت ژوري رامربي دو  .3
 .دننيز از طريق قرعه كشي انتخاب مي نماي

مقابل اشتراك كنندگان در يك معلم با يك نفر مشاور و ديگر معلم با مشاور ديگر در دو طرف صنف  .4
 . ن درسي شان را تهيه مي نمايندپال

 .آنها طوري فعاليت مي نمايند كه از همديگر شان نقل نكنند .5

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .6
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . ان اعالن مي داردبراي اشتراك كنندگ باز رقابتي رامربي وقت  .7

بقيه اشتراك كنندگان نقش مشاهد را بازي مي نمايند و نكات مثبت و قابل اصالح را در تهيه پالن  .8
 .مي نمايند درسي ياداشت

  
  دقيقه  40 :بازي رقابتيبحث پيرامون نتايج 
  :نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد بازي رقابتيمربي در اين مرحله 

 .نمره داده و تيم موفق را اعالن مي نمايند هابازي گران رقابت را مطابق به معيار  ژوري هيأت .1
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 .ه مي نمايندپالن درسي اراي چهارهر  اشتراك كنندگان نظريات شان را بمنظور انكشاف .2

 . اشتراك كنندگان يك پالن درسي را آماده درس ساخته، تا در جلسهء بعدي مورد تطبيق قرار گيرد .3

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .4

 .مربي محترم نتايج فعاليت گروپي را خالصه و تحليل مي نمايد .5

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 چه بود؟ سه ماجل هدف .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 ما چه بود؟ جلسهدستĤورد  .3

 از بازي رقابتي چه پيام را دريافت نموديد؟ .4

 آيا پالن هاي درسي مطابق به مشوره هاي كتاب انست دو تهيه گرديده است؟ .5

 در تهيه پالن درسي از كدام مشوره ها استفاده كرديد؟ .6

  
  با در نظرداشت مشوره هاسي تطبيق پالن در: پازدهم ءجلسه
  دقيقه 75: وقت
  

  :خواهند جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 .صنف با در نظر داشت مشوره ها تمرين نمايندتطبيق پالن درسي را در  •

 .نكات مثبت و اصالح پذير معلم را تشخيص دهند •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 . را عمالً تمرين مي نمايند ينيعلوم د اشتراك كنندگان تدريس •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
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  تدريس مضمون علوم ديني: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت
نفر اشتراك كننده به صفت معلم در صنف  و يا دو موضوع فعاليت اين است كه يك :موضوع فعاليت گروپي

  . تدريس مي نمايد
  

  :يل توجه مي نمايدمربي به نكات ذ :نوت
دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  
  :قبل براي مربيرهنماي از 

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .ن معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگا

 .مربي اشتراك كننده گان را بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد .2

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .نظريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان مي نمايند

فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  مربي موضوع فعاليت را بروي .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت ساعت تدريس را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

 .مشاهده مي نمايندرا مربي در جريان تدريس  مهارت هاي معلم  .6

  
  :جر و بحث پيرامون تدريس معلم
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  دقيقه 20: وقت
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد

مربي يك نفر را بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات اشتراك كنندگان را در دو ستون چارت  .1
 . بنويسد

 . دنبي قرار مي دههمه اشتراك كننده گان روش و مهارت هاي را كه معلم بكار بسته، مورد ارزيا .2

 .مربي محترم نظريات اش را مبني بر مشاهده كه انجام داده براي اشتراك كننده گان بيان مي نمايد .3

شيوه هاي  يبراي اشتراك كنندگان خالصه مي نمايد و نكات مهم را مربي محترم موضوع اين جلسه .4
 . را بيان مي نمايد در علوم دينيتدريس 

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: قتو
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 چه بود؟ما جلسه هدف  .1

 جلسه خود رسيديم؟ه هدف چگونه ب .2

 دستĤورد هاي متوقع جلسه ما چه بود؟ .3

 تدريس معلم چه پيامي دريافت نموديد؟از  .4

 تشريح نمائيد؟مختصراً نمائيد؟ مي توانيد از ميتود هاي كتاب انست دو استفاده چگونه  .5
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22222222اهداف آموزش زبان
 

زبان يكي از عناصر ارزشمند . مي باشد از صنف اول الي سوماين جلسه در باره اهداف آموزش زبان 
فرهنگ و تمدن يك جامعه است كه نقش اساسي را در فرايند انكشاف مادي و معنوي آن جامعه بازي مي 

بواقع تعليم و تربيه بوسيله زبان از يك نسل به نسل ديگر . انه راهي تعليم و تربيه استفراگرفتن زبان يگ. نمايد
آموزش زبان يگانه راهي براي . شاگردان با آموزش زبان وارد ارزش هاي نوين زندگي مي شوند. انتقال مي يابد

مجراي براي  رشد شخصيت اطفال به حساب مي آيد و در مراحل و دوره هاي مختلف شخصيت سازي اطفال
در تعليم و تربيه زبان نه تنها از اهميت خاص برخوردار مي باشد  .تغيير سلوك و رفتارشان به شمار مي رود

از طريق زبان اطفال با همقطاران، . بلكه آموزش آن نقش محوري را در تعليم و تربيه اطفال ايفأ مي نمايد
  .زيستي و روابط اجتماعي در آنها تقويت مي شودجامعه، مردم و كشور شان آشنا مي گردند و خصوصيات هم

  
 اهميت آموزش زبان براي شاگردان 

اقوام و مليت ها زبان هاي متنوع دارند و . زبان در طول تاريخ بشري وسيله تكامل جوامع بشري بوده است  
ان انتقال دهنده بناً زب. فرهنگ و تمدن تاريخي شان را بوسيله زبان از يك نسل به نسل ديگر انتقال مي دهند
براي انسان ها مي ... ارزش ها، افتخارات، فلسفه، هنر، علوم، مذهب و دستĤورد هاي مادي و معنوي تاريخي 

يكي از عناصر ارزشمند تاريخ فرهنگ جامعه افغاني زبان آن مي باشد كه فراز و فرود هاي تاريخي را . باشد
  .كنوني رسيده استسپري نموده و از گذشته هاي تاريخي دور به جامعه 

شان ة البته اطفال قبالً زبان گفتاري را از خانواد. نخستين قدم تعليم و تربيه آموزش زبان براي اطفال مي باشد
به آموزش گرفته ولي در مكتب نه تنها زبان گفتاري آنها انكشاف مي نمايد بلكه زبان نوشتاري آنها نيز مورد 

آنها . تمام معنا در مسير آموزش زبان و باسواد شدن قرار مي گيرند اطفال در مكتب با. توجه قرار مي گيرد
مجموعه مهارت هاي كليدي كه در آموزش زبان مهم و اساسي به حساب مي آيند را آموزش ديده و تدريجاً در 

اطفال در مراحل مختلف تكامل شخصيت شان مورد . رشد عقالنيت و ذهنيت شان موثر و مثبت تلقي مي گردد
اطفال نخست در كانون خانواده از پدر، مادر، برادر و خواهر و مجموعة . و پرورش قرار مي گيرندآموزش 

آنها عقايد، زبان، ارزش ها، اخالق ، كيش و مذهب را از اعضاي خانواده فرا مي . اعضاي خانواده مي آموزند

                                                           

همچنان . لعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كندبراي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطا22

  . توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود
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اهيت شخصيت شان تغيير مي در كودكستان نيز آداب معاشرت و اخالق را مي آموزند و در رفتار و م. گيرند
آيد و اما اينكه وارد مكتب مي شوند، محيط نو، فرهنگ نو و ارزش هاي نو را مي بينند كه اين خود در 

زبان را اطفال قبل از نهاد هاي چون خانواده، كودكستان، محيط . شخصيت شاگردان تاثير مهم را بجاه مي گذارد
ي گيرند اما در مكتب شخصيت شاگرد مطابق به اهداف نصاب تعليمي اجتماعي، كوچه، بازار و سايرنهادها فرا م

در اين جاه كوشش مي گردد تا چهار مهارت . با معيار ها و مالك هاي خاص تعليمي رشد و انكشاف مي نمايد
  .كه در آموزش زبان مهم بشمار مي رود با كاربرد ميتود هاي عملي براي شاگردان انتقال داده شود

  صحبت كردن؛ )1
 ش دادن؛گو )2

 خواندن؛ )3

 نوشتن؛ )4

 

اين چهار مهارت هر كدام اهميت خاص خود را دارد و نقش سازندة را در زندگي فرد و اجتماعي بازي مي 
صحبت كردن وسيله ئيست كه انسان مفكوره، دانش، نظر، عقايد، باور ها و احساسات خود را براي جانب . كند

د كه فرد رابطة با جهان بيرون از خودش برقرار مي سازد، گوش دادن نيز مهارت مي باش. مقابل بيان ميدارد
خواندن خود آموزنده است و دايره نظر، . گوش نمودن نيز يكي از عناصر عمده براي درك و شناخت مي باشد

ديدگاه و در كل شناخت فرد را وسيع مي نمايد و نوشتن نيز كاريست كه انسان از آن طريق كوشش مي نمايد 
بناً انكشاف مهارت هاي . خود را به ديگران انتقال دهد و به نحوي زبان خاص تلقي مي گردد نظر مسايل مورد

اساسي زبان براي رشد شخصيت همه جانبه اطفال مهم ترين و كليدترين كار تربيتي و آموزشي به حساب مي 
  .آيد

مختصراً معرفي مي در ذيل اهميت زبان . اهميت آموزش زبان را در تمام ابعاد زندگي مي توان دريافت
  .گردد
زبان يكي از عناصر مهم فرهنگي و تاريخي بوده و روابط جامعه و ملت را با گذشته تاريخي آن ملت  •

 . پيوند مي دهد

 .زبان وسيله براي تعليم و تربيه است •

زبان از آن جهت نقش اجتماعي دارد كه وسيله براي نزديك شدن روابط اجتماعي انسانها محسوب مي  •
 .گردد

 .بان نقش مثبت و موثر در سازندگي و رشد جامعه داردز •
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 .زبان مايه همبستگي انسان ها بوده و از طريق آن مفكوره ها و ارزش هاي انساني را مي شناسند •

را رشد ميدهد و بمثابه  .... زبان دنياي روابط، داد و ستد فرهنگي، اخالقي، اقتصادي، سياسي، تجاري •
 .ان ها نقش ايفأ ميكندابزاري انكشافي در زندگي انس

  
 مبني بر ارزش هاي كلي كه زبان دارد، چنين استنتاج مي گردد كه آموزش زبان براي اطفال در تعليم و تربيه

  :داراي ارزش و اهميت ذيل مي باشد در دوره ابتدائيه
 .زبان باعث رشد اخالق و رفتار اجتماعي اطفال مي گردد •

 .روحيه، افكار و سلوك اطفال ببار مي آورد را درفرا گرفتن زبان تغييرات مطلوب   •

آموزش زبان اطفال را با افراد، گروه هاي همسال و همقطاران شان نزديك ساخته و در شخصيت آنها  •
 .تأثيرات مهم را بجاه مي گذارد

 .زبان كليد شناخت مفاهيم ديني، علمي و اجتماعي براي شاگردان مي باشد •

ان پيوند مي دهد و در پيوند با ديگران مي باشد كه تأثير پذيري و تأثير زبان اطفال را با بيرون از خود ش •
 .گذاري ايجاد مي شود

آموزش زبان نه تنها باعث رشد آموزش خود زبان براي اطفال مي گردد بلكه بيشتر از پيش قدرت  •
اهيم و درك، تحليل و شناخت اطفال را  از پديدها و اشيأ فزون كرده و در اين جا است كه اطفال مف

 .ارزش ها را مي شناسند

  
  در اصول صنفياهداف آموزش زبان 

آموزش زبان براي اطفال . اهداف آموزش زبان براي تدريس و آموزش از اهميت بلند برخوردار مي باشد
ه به حساب مي آيد، روند تعليم و تربيدر چنانچه در فوق نسبت به اهميت آن صحبت شد، كليدي ترين عنصر 

شناخت اهداف اساسي آموزش زبان براي معلم . اهميت درجه اول  داردز صنف اول الي سوم بخصوص زبان ا
معلم با درك درست از اهداف آموزشي مي تواند با بكار گرفتن فعاليت . كمك مي كند تا موفقانه تدريس نمايد

  . هاي موثر تدريسي در دانش، مهارت و طرزتلقي شاگردان انكشاف مطلوب را ببار بيĤورد
اهداف نصاب تعليمي از صنف اول الي سوم نشان ميدهد كه اطفال بايد مجموعه مهارت هاي اصلي زبان را 

آنها از طريق آموزش متون، پرگراف ها و يا داستان هاي كوتاه مفاهيم ارزشمندي را دريافت و . فرا بگيرند
ن پر اهميت مي باشد چرا كه بوسيله دستور زبان نيز در آن مرحله برايشا. ذخاير واژه هايشان افزايش مي يابد
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. تمرين قواعد دستوري نوشتار و گفتار شاگردان انكشاف نموده و سويهء دانش و آگاهي آنها نيز ارتقأ مي نمايد
آنها در اين هنگام زبان گفتاري، نوشتاري و تصويري را فرا مي گيرند و از طريق اين سه مهارت در دانش، 

 . صيت شان تغيير آمده و به تدريج به عنوان شخصيت خوب ظاهر مي گردنداحساسات، روحيه، رفتار و شخ
  .اهداف ذيل را بدست آورند شاگردان بايد از صنف اولي الي سوم 

 خواندن؛ و نوشتن يادگرفتن، گرفتن، گوش هاي مهارت تقويه •

 آن؛ معني درك و لغات ذخيره شدن زياد •

 ساده؛ جمالت و متن از مفهوم اخذ •

 گرامري؛ ابتدائي و ساده واعدق بعضي آموختن •

 آموختن روشهاي حروف خواني و هجا؛ •

 شكلها؛ و تصاوير از دانستن ميتود استفاده •

 آموختن داستان ها، حكايت و اندرز ها؛ •
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  رهنماي مربيان
  اهداف آموزش زبان  :شانزدهم ءجلسه
  75757575 :وقت
  

  :اشتراك كنندگان در اخير جلسه :هدف
 ؛ن را از صنف اول الي سوم نام ببرندآموزش زبااهداف  •

  
  :در اين جلسه: دستĤورد متوقع

 تهيه مي نمايند؛  را از صنف اول الي سوم اهداف آموزش زبانلست از اشتراك كنندگان  •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  
  كار گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 25: وقت
  

  فاً اهداف آموزشي زبان را از صنف اول الي صنف سوم بيان نمايد؟لط :موضوع فعاليت سوال و جواب
 

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
ي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد ها .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود موضوعات

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4
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براي تمام گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق به تحليل و ارزيابي شان سوال را پاسخ  مربي سوال را .5
 .دهند

كه پس از بحث  سرگروپ فرديست.( را تعين ميكنند سرگروپ شانگروپ ها منشي، ناظر بروقت و  .6
 )نتايج كار را ارايه مي نمايدگروپي 

 .همه اعضاي گروپ در پاسخ سوال مساويانه سهم مي گيرند تا آنرا خوب و كامل پاسخ دهند .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد مربي در جريان كار گروپي وقت .9

 

  دقيقه  25 :ارايه پاسخ ها
  :مربي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي  نتايج كار گروپي شان به طور خالصه سرگروپ ها .1
 .نمايند

سخ اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به ارايه در اخير هر پا .2
 پاسخ داشتند، آنرا نيز مي افزايد؛

 . را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد كار گروپيمربي محترم نتايج فعاليت  .3

كنندگان پس از ختم  مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك .4
 . فعاليت مطالعه خاموشانه توضيح مي نمايد

  
  :23براي شاگرداناهداف آموزش زبان از صنف اول الي سوم 

 دقيقه 10: وقت

 خواندن؛ و نوشتن يادگرفتن، گرفتن، گوش مهارت تقويه •

 آن؛ معني درك و لغات ذخيره شدن زياد •

                                                           

23
ينجا مطابق قابل يادآوريست كه در. مربي محترم اهداف آموزش زبان براي شاگردان را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه نمايد  

  . به موضوع جلسه اهداف آموزش زبان براي شاگردان كنندگان داده مي شود
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 ساده؛ جمالت و متن از مفهوم اخذ •

 گرامري؛ ابتدائي و ساده دقواع بعضي آموختن •

 آموختن روشهاي حروف خواني و هجا؛ •

 شكلها؛ و تصاوير از دانستن ميتود استفاده •

 آموختن بعضي از داستان ها، حكايت ها و اندرز ها؛ •

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10:وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 جلسه خود رسيديم؟ چگونه به هدف .2

 ؟دستĤورد جلسه ما چه بود .3

 كدام ها مي باشند؟اهداف زبان از صنف اول الي سوم  .4
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  24242424و ميتود تدريس آن مشكالت تدريس زبان
در اين . اين جلسه در باره مشكالت تدريس زبان و رهنمايي ها براي ميتود تدريس آن تهيه شده است

سه نخست مشكالت به بحث گرفته شده و برجسته مي گردد و سپس با در نظر داشت مشكالت راه  حل ها جل
معلمان در افغانستان كمتر مهارت ها و تكنيك هاي اساسي كه مربوط . و رهنمايي هاي تدريسي ارايه مي گردند

ريس زبان و يا در كل تدريس به زبان مي شود آنرا در جريان تدريس بكار مي گيرند، و اين روش در واقع تد
مهارت هاي اساسي كه در هر مضمون اساسي و عمده . بسياري از مضامين ديگر را دچار مشكل ساخته است
تدريس زبان داراي ويژگيهاي اساسي و عمده مي باشد كه . مي باشد، بايد در جريان تدريس بكار گرفته شوند
و مطابق به اصول تدريس زبان، شاگردان را تحت تعليم  بايد يك معلم آنرا در جريان تدريس مدنظر گيرد،

آموزش زبان مستلزم اين است كه معلم از نظر ميتودلوژي بايد خودش را در تدريس زبان آماده . وتربيه قراردهد
  .نمايد تا به اهداف مطلوب  نايل آيد

  
 مشكالت تدريس زبان

معلمان . به مشكالت تدريس زبان مي باشديكي از پر اهميت ترين كار در عرصه تعليم و تربيه توجه 
چنانچه مسايل عمومي پيداگوژيكي را در كتاب انست اول فرا گرفته اند، آنها در واقع ساختار عمومي تدريس و 

آنها بصورت عمومي مي دانند تدريس بايد با كدام معيار هاي . مسايل اساسي پيداگوژيكي را در ذهن دارند
  . ه شود و معلم كدام نكات عمده را در جريان تدريس بكار گيرداساسي در صنوف براه انداخت

تدريس زبان در افغانستان بصورت مضمون جداگانه مشكالت زيادي دارد با انكه معلمان محترم ساختار 
براي اينكه بتوانيم در سلوك و رفتار تدريسي معلم تغيير بي . فرا گرفته اند 1كلي تدريسي را از كتاب انست 

گزيريم كه مشكالت آموزش زبان را شناسايي و قدم به قدم تشخيص دهيم و پس از آن رهنمايها و آوريم نا
هدايات الزم براي معلمان ارايه نمايم كه در ذيل مشكالت از صنف اول الي سوم بصورت نمونه يي لست شده 

  :است
  

  :مشكالت تدريس زبان در صنف اول

                                                           

همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند24

  .ربيان پيشبرده شودتوصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي م
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هر موضوع مي نمايند، كم توجهي به اهداف موضوع  معلمان در جريان تدريس كمتر توجه به اهداف •
 . درسي باعث مي گردد تا فعاليت هاي مناسب نسبت به اهداف بكار گرفته نشود

 مطمين نمي سازند كه آيا شاگردان واقعاً درس را فرا گرفته اند يا نه؟ معلمان در جريان درس خود را  •

ورتيكه استفاده از مواد درسي كيفيت آموزشي را در تدريس از مواد ممد درسي استفاده نمي گردد در ص •
 .بلند برده و درس را براي شاگردان دلچسپ و آموزنده مي سازد

آنها بايد نخست . برخي از معلمان كمتر بصورت منظم و سيستماتيك شاگردان را درس مي دهند •
ابد، نا منظم بودن حروف، سپس كلمه و بعداً جمله را درس بدهند تا تدريجاً دانش در آنها انكشاف ي

 . درس مشكلي را در انتقال دانش و مهارت براي شاگردان ايجاد ميكند

 .معلمان كم تجربه كمتر به توانايي ذهني شاگردان توجه مي نمايند •

 

  :مشكل تدريس زبان در صنف دوم
دگيري معلمان به چهار مهارت عمده و اساسي آموزش زبان توجه همه جانبه نمي كنند و توازن را در يا •

 .اين چهار مهارت براي شاگردان مد نظر نمي گيرند

مشق و تمرين مهارت ها از طريق فعاليت هاي موثر تدريسي كمتر مي باشد و اين مشكل زيادي را در  •
 .انكشاف دانش و مهارت شاگردان ببار آورده است

د، اين فعاليت فعاليت هاي گروپي، جوره يي و ساير فعاليت هاي تدريسي ديگر كمتر صورت مي گير •
ها تنها در آموزش زبان موثر نمي باشد بلكه احساس همكاري، تعاون و صميميت را ميان شاگردان نيز 

 .بوجود مي آورد

ارزيابي منظم و پيوسته از يادگيري شاگردان انجام نمي يابد  و اين غفلت مشكل بزرگي را ببار مي  •
 .آورد كه در نتيجه درس تحكيم نمي گردد

 

  :س زبان در صنف سوممشكل تدري
زماني كه شاگردان در صنوف باالتر گام مي گذارند، معلم كوشش مي نمايد كه دانش آنها را انكشاف  •

دهد، معلم بيشتر به رشد دانش شاگردان توجه مي نمايد، درصورتيكه مهارت و سلوك شاگردان را 
 .كمتر در محراق توجه قرار مي دهد

مي باشد، بايد شاگردان نوشتن را از روي كتاب تنها تقليد نكند مهارت نوشتن بيشتر بصورت تقليدي  •
شاگردان مهارت تقليد نمودن را فرا مي گيرند ولي هدف . بلكه خود بايد توانايي نوشتن را داشته باشند
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آنها . اين است تا آنها توانايي براي ابتكار و نوشتن جمالت، پرگراف ها و متون كوتاه را داشته باشند
 .انشا را در نوشتن به طور كامل رعايت كنند عد امأل وبايد قوا

مثالً شاگردان دسته جمعي ترانه ها را كمتر مي . تمرين خواندن با صداي بلند كمتر اجرا مي گردد •
 .خوانند

شاگردان احساس شرم و ترس از معلمان دارند، آنها جرئت كافي ندارند تا گفتگو و مصاحبه با معلم  •
 .شان را انجام دهند

 .فعاليت هاي چون رول پلي اجرأ نمي گردد و موضوعات بصورت عملي برايشان درس داده نمي شود •

معلمان فقط از عدة محدودي از شاگردان اليق و باجرئت سوال مي پرسند در صورتيكه بقيه شاگردان  •
 .بدليل كم توجهي معلم نه جرئت صحبت را دارند و نه جرئت پاسخ را

در صورتيكه بايد . رقي توجه مي كند و معني آنها را براي شاگردان مي گويدمعلم فقط در لغت هاي پاو •
 .به تمام واژه هاي درس توجه نمايد و آنرا حل كند

 

بسياري از مفاهيم و موضوعات براي خود معلمان مغلق مي باشد و آنها نمي توانند كه خود آنرا درست و 
اهيم، عناوين و موضوعات كه مشكل به نظر مي رسد براي در ذيل تعدادي از مف. دقيق ترجمه و تفسير نمايند
  :25معلمان گرد آوري شده است

  ايم وي رسول امت پيرو  ايم وي قبول طالب شب و روز
  نخوري  غفلت به و آري بكف ناني تو تا  كارند در فلك خورشيد مه و باد ابرو
  بري نه فرمان تو كه نباشد انصاف شرط  فرمانبردار و سرگشته تو بهر از همه
  رهنما شودت بكاري چه هر  صفا زروي و اخالص سر از

  شرمسار نشود شاكر بنده  خداوندگار خداوند پيش
  .پالس نپوشيدم پوشيدم، كاه  داس به دهقان تنم از كرد سرجدا

  
 :برخي معلمين معني اين كلمات ذيل را نيز نمي دانند

  خصم .1

                                                           

25
  وزارت معارف افغانستان - 46صفحه  - 2كتاب انست  
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  جهل غبار، .2

  سعي ناخن .3

  سعادت سايه .4

  پالس غزوه، .5

  بلندي و پستي مجازي معني .6

 .باد بر دهد مي سبز سر سرخ زبان .7

  
 ميتود تدريس زبان براي شاگردان

در قسمت درين بخش براي تدريس موفق در صنف درسي، رهنمايي ها و مشوره هاي الزم براي معلمان 
شده و معلمان  طوريكه در لست مشكالت از صنف اول الي سوم براي معلمان تهيه. تدريس زبان ارايه مي گردد

معلمان با بكار گيري روش هاي خوب، موثر و سازندهء تدريسي . محترم دانستند كه مشكالت كدام ها اند
روش تدريس زبان . شخصيت اطفال را انكشاف داده و در تمام ابعاد وجودي شان تحول و تغيير را ايجاد نمايند

معلمان بايد تجارب و شناخت شان را . باشد بايد متناسب با اهداف درس و ظرفيت ذهني و عملي شاگردان
نسبت به شاگردان غني سازند و نسبت به هر شاگرد درك و شناخت همه جانبة داشته باشند و سويه دانش، 

با در نظرداشت شناخت همه جانبه مي توانند . مهارت، روحيه و قابليت هاي آموزشي شاگردان را درست بدانند
معلمان به تدريس زبان عميقاً بايد توجه نمايند كه كدام روش ها و مهارت ها . ندتدريس را موفقانه براه انداز

  . خوبتر مي تواند اهداف آموزشي را حاصل نمايند
در تدريس زبان تنها دانش و مهارت هاي كه مربوط به خود زبان مي شود براي شاگردان تقديم نمي گردد 

اهداف درجه اول تدريس زبان براي معلمان . ف مي نمايدبلكه معلومات و شناخت شاگردان نيز رشد و انكشا
اين است كه شاگردان را از نقطه نظر خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت نمودن  صنف اول الي سوم

انكشاف دهند ولي مي توان گفت كه اهداف درجه دوم شان را بخشي از مفاهيم، دانش و آگاهي تشكيل مي 
بناً معلم ناگزير مي باشد كه هم اهداف درجه اول را مد . ردان انتقال مي دهنددهد كه در قالب زبان براي شاگ

ولي اهداف درجه دوم وظيفه معلمي مي باشد كه نسبت به آن وظيفه دارد . نظر بگيرد و هم اهداف درجه دوم را
در كتب دري . زدتا آن دانش، مهارت و مفاهيم را براي شاگردان انتقال دهد و در سلوك شاگردان تغيير وارد سا

اگر كلمات و جمالت و يا متون در باره موضوعات يا مسايل ديني تذكر گرديده تنها در مهارت هاي يادگيري 
چون خواندن و نوشتن شاگردان تأثير ندارد بلكه به نحوي در آگاهي ديني و اجتماعي شاگردان نيز تأثير دارد و 
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يت درجه اول معلم زبان تدريس مسايل مربوط زبان براي سبب افزايش معلومات شاگردان مي شود، ولي مسوول
شاگردان مي باشد، معلم علوم ديني مي باشد كه كامالً به صورت فني و تخصصي به عنوان مسوول تدريس آن 

بناً معلمان نظر به اهداف مضامين مسووليت هاي مشخصي دارند كه بايد . رشته باالي شاگردان توجه مي نمايد
  . اف فعاليت هاي تدريسي شان را در صنف آغاز نماينددر پرتو آن اهد

در ذيل برخي رهنمايي ها و مشوره ها به منظور تدريس زبان براي معلمان محترم توصيه شده، تا از طريق 
  : آن ميتود تدريس براي معلمان تقويه شود و اهداف مطلوب تدريسي حاصل گردد

  
صنف اولمشوره هاي عمومي راجع به تدريس و كتاب لسان   

 شاگردان براي فعاليت و معلمان براي هدايات موضوع، هر اول اهداف صنف لسان جديد كتاب در •

 .گردد عمل باييست آن مطابق تدريس حين. است گرديده مشخص

 يانه اند فهميده را درس شاگردان تمام كه سازد مطمئن را خود مي نمايد، تقديم معلم كه را درس هر •

 .دبردار را قدم بعدي سپس

 و داشته نظر در حتماً است شده گرفته نظر در كتاب در كه را هايي فعاليت معلم هدف به رسيدن براي •
 .نمايد تمرين و مشق بيشتر شاگردان باالي

 :گردد مراعات ذيل مراحل اول مهم است كه صنف در زبان تدريس در •

 بخاطريكه .ن تدريس نمايدجمله را براي شاگردا سپس تركيب كلمه و بعداً حروف معلمان نخست بايد

تدريس خيلي موثر  عمليه در تصاوير استفاده و است آمادگي دوره مرحله بعدي براي مرحله يك
 .ميباشد

چرا كه شاگردان داراي قابليت هاي متفاوت و  داشته توجه شاگردان ذهني توانايي به بايد آموزگار •
 . گوناگون مي باشند

 

  :دوم صنف لسان كتاب و تدريس به راجع عمومي هاي مشوره
 گوش نوشتن، خواندن، لسان اساسي مهارت چهار آن در كه گردد آماده درسي پالن تدريس از قبل •

 نمايند مي سپري خواندن مهارت باالي را زياد دقت معلمان اكثر .شود گرفته نظر زدن در گپ و گرفتن

 اين كدام هر حاليكه در رندگي مي نظر كمتر در يا و نمايند مي فراموش يا را ديگر هاي مهارت و

 .باشد داشته نظر در را كدام متوازن هر رشد معلم است اميد. دارد مستقيم تأثير ديگر يك باالي مهارتها
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  بايد درس اين از معلم هدف. است باال مراتب به دوم صنف شاگردان سويه از آن معني حمد درس در •
 حمد، بيت هر كردن معني نه باشد متمركز لغات بعضي معني و نوشتن درست خواندن، باالي درست

 به است خداوند ستايش كه را درس اصلي مطلب كند تا كوشش معلم خواندن، پايان پس از در

 .بيان نمايد ساده صورت به شاگردان

 ذيل فوايد آن در بخاطريكه ننمايند فراموش نيز را بلند آواز به خواندن تدريس متن كتاب، در معلمان •

   .است نهفته

o نمايند مي استفاده آن از ديگر شاگردان. 

o جرأت شاگردان زياد ميشود. 

o تلفظ كلمات و جمالت درست مي گردد. 

o شاگرد خوب ارزيابي مي گردد. 

 آموزند، و مي همديگر از شاگردان آن در بخاطريكه شود اجرا گروپي هاي فعاليت لسان تدريس در •

 گپ در نوبت كردن مراعات پذيري، تقادان حس همكاري، روحيه مثل اجتماعي هاي مهارت بعضي

 .يابد مي انكشاف آنها در نيز وغيره زدن

 گرفته نظر در نوبت ترتيب به انفرادي صورت به تخته روي كار يا و خانگي كار طريق از نوشتن تمرين •

  .شود

  :سوم صنف كتاب زبان و تدريس به راجع عمومي هاي مشوره
 كتاب در موضوعاتيكه. تلقي طرز و مهارت نه بوده درس يباال معلم توجه زبان موضوعات تدريس در •

 مسائل در مثال. نمايد رشد مي نيز در اطفال تلقي طرز و مهارت دانش پهلوي در اكثراً شده، گنجانيده

 زياد وغيره معلومات شاگردان غفلت نتيجه و اتحاد فايدة وطن دوستي، عدالت، آداب، اخالقيات،

 .يابد انكشاف مي و رشد مثبت جهت در تلقي آنها رزط و مهارت گرديده و همچنان

 كاپي كتاب روي از شاگردان مهارت نوشتن را كه نمايند مي عمل طوري معلمان اكثر نوشتن مهارت در •

 استعداد و فكر و بنويسند را چيزي نيز كتاب از خارج تا گردند قادر شاگردان بايد درحاليكه .مي كنند

 .بياندازند كار به را خود

 :بخشد عبارتند مي تقويت ابتدائيه صنوف شاگردان در را انشاء و امالء مهارت هائيكه مرينت •

o جمله؛ يك در پراگنده كلمات نمودن مرتب 

o جمالت؛ در خالي هاي خانه نمودن پر 
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o مناسب؛ جمالت در لغات استعمال 

o مودل؛ يك نمودن تقديم 

o مترادف؛ كلمات استعمال تمرين 

 به جدا جدا را نثر و نظم خواندن طرز معلم و نشود فراموش بلند صداي به خواندن نيز سوم صنف در •

آنرا  جمعي دسته شكل به و ترانه مثل شود و آنها تمرين و مشق زياد اشعار خواندن. بدهد ياد شاگردان
 مي حفظ خوب را اشعار و كنند مي پيدا مهارت خواندن شعر در شاگردان تمرين نمايند، از اين طريق

 .شكل خوانش شعر در نزد اكثر شان حل مي گرددو م نمايند

 گفتن نفري، دو محاوره و گفتگو مصاحبه، فرصت شاگردان به بايد زدن گپ مهارت تقويه بخاطر •

 .شود داده غيره و نقش اجراي حكايات،

 به شاگردان و گيرد صورت عملي كار آن در بايد اكثراً كه است موضوعاتي حاوي سوم صنف زبان •

 ...و ساير حكايت  فروش شير غفلت، نتيجه اتحاد، مثالً .كنند آن نقش ها را اجرا استاد همكاري

تقويه مي  آنها تلقي طرز و مهارت هم مي فهمند، خوب را درس نتيجه هم شاگردان با ايفاي نقش ها
 .بهبود مي يابد آنها در زدن گپ مهارت و جرأت همچنان و شوند

 معني شده داده شان كتاب پاورقي در كه را ها لغت همان رفص معلمان اكثر لغات كردن معني وقت در •

 و دريافت شاگردان خود از مشكل را لغات و كلمات تا ميشود داده براي معلمان مشوره. نمايند مي
آن  و اگر شاگردان به مشكل مواجه شدند معلم در نمايند، معني و نوشته تخته در آنها خود توسط
 .دنماي همكاري الزم را مي صورت
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  رهنماي مربيان
  مشكالت تدريس زبان  :هفدهم ءجلسه

  دقيقه 80808080: وقت 
  

  :جلسه ايناشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 ؛را مشخص نام مي برند مشكالت تدريس زبان •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 لست از مشكالت در تدريس  زبان را  تهيه مي نمايند؛ اشتراك كنندگان  •

 

 دقيقه 5: في موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسهمعر

 

  فعاليت گروپي: فعاليت اول
  دقيقه 25: وقت

لطفاً با كمك همديگر لست از مشكالت را در تدريس زبان بطور جداگانه از صنف  :موضوع فعاليت گروپي
  اول الي سوم تهيه نمايد؟

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

ت ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكا
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .روپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كننده گان را به گ .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوع در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4
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سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( رگروپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و س .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

ضرورت براي آنها  مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .مربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مجموعه لست را در چارت مشخص سازند .9

  
  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :ليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در اين مرحله فعا
 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 ار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛نسبت به نتايج ك

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

 .مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از مواد حمايوي آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي نمايد .4

  
  :26مشكالت تدريس زبان

  15: وقت
  :كالت تدريس زبان در صنف اولمش

 .معلمان در جريان تدريس كمتر توجه به اهداف هر موضوعي درسي مي نمايند •

 .معلمان در جريان درس از يادگيري شاگردان خود را بصورت واقعي مطمين نمي سازند •

 . معلمان در تدريس از مواد ممد درسي استفاده نمي گردد •

 .حروف، سپس كلمه و بعداً جمله را درس نمي دهندمعلمان بطور منظم و سيستماتيك نخست  •

                                                           

مربي محترم مشكالت تدريس زبان از صنف اول، دوم و سوم را بطور جداگانه بروي سه چارت نوشته و به نوبت به اشتراك كنندگان ارايه 26

  .نمايد
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 .معلمان كم تجربه كمتر به توانايي ذهني شاگردان توجه مي نمايند •

 

  :مشكل تدريس زبان در صنف دوم
 .معلمان به چهار مهارت عمده و اساسي آموزش زبان توجه همه جانبه نمي كنند •

 .مشق و تمرين مهارت ها در جريان تدريس كمتر مي باشد •

 .عاليت هاي گروپي، جوره يي و ساير فعاليت هاي تدريسي ديگر كمتر صورت مي گيردف •

 .ارزيابي منظم و پيوسته از يادگيري شاگردان انجام نمي يابد •

 

  :مشكل تدريس زبان در صنف سوم
معلم بيشتر به رشد دانش شاگردان توجه مي نمايد، درصورتيكه مهارت و سلوك شاگردان را كمتر در  •

 .جه قرار مي دهدمحراق تو

 . مهارت نوشتن بيشتر بصورت تقليدي مي باشد، معلم بطور منظم قواعد امأل و انشأ را درس نمي دهد •

مثالً شاگردان كمتر دسته جمعي ترانه ها را مي . تمرين خواندن با صداي بلند كمتر اجرا مي گردد •
 .خوانند

 . في ندارند تا گفتگو با معلم شان نمايندشاگردان احساس شرم و ترس از معلمان دارند، آنها جرئت كا •

 .فعاليت هاي چون رول پلي اجرأ نمي گردد و موضوعات بصورت عملي برايشان درس داده نمي شود •

 .معلمان فقط از عدة شاگردان اليق و باجرئت سوال مي پرسند •

 .معلم فقط در لغت هاي پاورقي توجه مي كند و معني آنها را براي شاگردان مي گويد •

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 ؟هدف جلسه ما چه بود .1

 ؟چگونه به هدف جلسه خود رسيديم .2

 دستĤورد جلسه ما چه بود؟ .3

 مشكالت عمده در تدريس زبان كدام ها مي باشد؟ .4

 روسه تدريس بجاه مي گذارد؟مشكالت مذكور چه تأثيرات را در پ .5
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 تا چه اندازه مشكالت مذكور قابل حل مي باشد؟ .6

  
  ميتود تدريس زبان: هژدهم ءجلسه
  دقيقه 135135135135: وقت

  
  :ندگان در اخير جلسهاشتراك كن :هدف
 بيان مي كنند كه كدام روش ها يا ميتود ها در تدريس زبان بكار مي رود؛ •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 ؛معرفي مي كنند از صنف اول الي سومزبان را تدريس دگان ميتود اشتراك كنن •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  فعاليت سوال و جواب: فعاليت اول
  دقيقه  25: وقت

فعاليت پيرامون ميتود تدريس زبان مي باشد و سواالت ذيل در اين مورد براي  :موضوع فعاليت سوال و جواب
  :كنندگان داده مي شود اشتراك
 مدنظر بگيرند؟ را معلمان در تدريس زبان بايد كدام مهارت ها .1

 از نظر روش تدريسي، ميان زبان دري و علوم ديني چه تفاوت هاي وجود دارد؟ .2

 ؟مراحل را مدنظر گيرد تا شاگردان قادر شوند كه بخوانندكدام معلم بايد .3

 زي دلچسپ را خلق كنيد؟در انكشاف مهارت هاي خواندن و نوشتن دو  با .4

 در انكشاف مهارت هاي گفتن و گوش كردن دو باز ي دلچسپ را خلق نمائيد؟ .5

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد
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ن، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوا .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

آنرا بدانند كه كدام  مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

مربي يك يك سوال براي تمام گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق به تحليل و ارزيابي شان سوال  .5
 .را پاسخ دهند

نماينده فرديست كه پس از بحث گروپي .( ن را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و نماينده شا .6
 )پاسخ در باره سوال داده شده را ارايه مي نمايد

 .همه اعضاي گروپ در پاسخ سوال مساويانه سهم مي گيرند تا آنرا خوب و كامل پاسخ دهند .7

اي آنها مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت بر .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 

  دقيقه  30 :ارايه پاسخ ها
  :مربي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

  .يپ چارت نوشته كنديك نفر بصفت منشي تعين مي گردد تا پاسخ سواالت را بروي فل .1
 .نمايندگان گروپ به طور خالصه پاسخ شان را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .2

 .منشي فشرده پاسخ هر سوال را بروي فليپ چارت نوشته مي كند .3

در اخير هر پاسخ اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به ارايه  .4
 سخ داشتند، آنرا نيز مي افزايد؛پا

 . مربي محترم نتايج فعاليت سوال و جواب را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .5

مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان پس از ختم  .6
 . فعاليت مطالعه خاموشانه توضيح مي نمايد
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  :27شاف تدريس معلمانمشوره ها براي انك

  دقيقه 15: وقت
 مشوره هاي عمومي راجع به تدريس زبان صنف اول

 شاگردان براي فعاليت و معلمان براي هدايات موضوع، هر اول اهداف صنف لسان جديد كتاب در •

 .گردد عمل باييست آن مطابق تدريس حين. است گرديده مشخص

  يانه؟ اند فهميده را درس شاگردان تمام كه سازد ئنمطم را خود مي نمايد، تقديم معلم كه را درس هر •

 :گردد مراعات ذيل مراحل اول مهم است كه صنف در لسان تدريس در •

 براي مرحله يك مدنظر گرفته شود، بخاطريكه جمله سپس تركيب كلمه و بعداً حروف تدريس اول

 .وثر ميباشدتدريس خيلي م عمليه در تصاوير استفاده و است آمادگي دوره مرحله بعدي

 . باشد تا درس برايشان خسته كننده نباشد داشته توجه شاگردان ذهني توانايي به بايد معلم •

 

  :دوم صنف تدريس زبان به راجع عمومي هاي مشوره
 .معلم بايد در پالن درسي مهارت خواندن، نوشتن، گوش كردن و صحبت نمودن را بگنجاند •

 ذيل فوايد آن در بخاطريكه ننمايند فراموش نيز را بلند وازآ به خواندن تدريس متن كتاب، در معلمان •

   .است نهفته

o نمايند مي استفاده آن از ديگر شاگردان. 

o جرأت شاگردان زياد ميشود. 

o تلفظ كلمات و جمالت درست مي گردد. 

o شاگرد خوب ارزيابي مي گردد. 

 .ميان همه شاگردان رشد نمايدمعلم از فعاليت هاي گروپي استفاده نمايند تا روحيه همكاري و تعاون  •

  .شود گرفته نظر تخته در روي كار يا و خانگي كار طريق از نوشتن تمرين •

 

  :سوم صنف زبان تدريس به راجع عمومي هاي مشوره

                                                           

  . بروي سه چارت نوشته و به نوبت به اشتراك كنندگان ارايه نمايدمربي محترم مشوره ها براي صنف اول، دوم و سوم را بطور جداگانه  27
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 . تلقي طرز و مهارت نه بوده دانش باالي معلم توجه لسان موضوعات تدريس در •

 كاپي كتاب روي از شاگردان مهارت نوشتن را كه نمايند مي عمل طوري معلمان اكثر نوشتن مهارت در •

 .مي كنند

 :بخشد عبارتند از مي تقويت ابتدائيه صنوف شاگردان در را انشاء و امالء مهارت هائيكه تمرين •

o جمله؛ يك در پراگنده كلمات نمودن مرتب 

o جمالت؛ در خالي هاي خانه نمودن پر 

o مناسب؛ جمالت در لغات استعمال 

o ل؛مود يك نمودن تقديم 

o مترادف؛ كلمات استعمال تمرين 

 . شود، تا مهارت خواندن در شاگردن انكشاف يابد تمرين و مشق خواندن متون و اشعار بايد •

  .داده شود... حكايات گفتن نفري، دو محاوره و گفتگو مصاحبه، فرصت براي شاگردان •

 شير غفلت، نتيجه حاد،ات آن نقش هاي عملي را در موضوعات كتاب مانند استاد همكاري به شاگردان •

 .بگيرند ...و ساير حكايت  فروش

 . معلمان بايد تمام واژه هاي كتاب را ترجمه نمايد تا شاگردان مشكلي در معني لغات نداشته باشد •

 

  :دقيقه وقفه قبل مطالعه خاموشانه 15
  

 :رهنماي از قبل براي مربي

ا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنر
  :مطلوب نايل گردد

  . را همه اشتراك كننده گان با خود داشته باشند »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب  .1
 .را معرفي مي نمايد »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت مربي موضوع مطالعه  خاموشانه كتاب  .2

 »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت صفحهات موضوع مطالعه خاموشانه كتاب مربي فصل و  .3
 .مشخص مي سازد

اشتراك كننده گان اين را بدانند كه پس از مطالعه خاموشانه پيرامون موضوع سوال و جواب صورت  .4
 . خواهد گرفت
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  .مربي آغاز و ختم وقت فعاليت مطالعه خاموشانه را در نظر بگيرد .5
  

  مطالعه خاموشانه : ليت دومموضوع فعا
  دقيقه 15:وقت

  فصل چهارم 
  مشوره هاي عمومي راجع به تدريس و كتاب لسان در دوره ابتدايه

  44-47دري صفحه  -  »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب 
  65- 68پشتو صفحه – »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب 

  
  موضوع مطالعه خاموشانه فعاليت سوال و جواب پيرامون

  دقيقه  20: وقت
  :مربي در ارزيابي فعاليت خاموشانه سواالت ذيل را از اشتراك كننده گان مي پرسد 

 مشكالت عمومي در تدريس آموزش زبان براي شاگردان دورهء ابتدايه كدام ها است؟ .1

 مفاهيم مغلقي كه معلم آنرا نمي داند كدام ها است؟ .2

 ف را چگونه بايد تدريس نمايد؟معلم يك درس تركيب حرو .3

 ؟معلم چگونه ميتواند مهارت امال را در شاگردان اين دوره تقويت نمايد .4

 

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 نه؟چگو جلسه خود رسيديم؟ هدفآيا به  .2

 ما چه ها بوده؟ جلسهدستĤورد  .3

 مهارت هاي اصلي آموزش زبان كدام ها مي باشد؟ .4

 براي اينكه شاگردان قادر به نوشتن شوند بايد كدام مراحل را معلم مدنظر گيرد؟ .5
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  مضمون زبانتدريس تهيه پالن درسي با در نظر داشت مشوره هاي : نزدهم ءجلسه
  دقيقه 95: وقت
  

  :جلسهنندگان در اخير اشتراك ك :اهداف جلسه
 .پالن درسي شان را تهيه مي نمايند زبانمشوره هاي تدريس مضمون به اساس  •

 .تفاوت و شباهت هاي پالن درسي شان را با پالن درس نمونه يي تشخيص مي دهند •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 . پنج پالن درسي را تهيه مي كننداشتراك كنندگان  •

 

  دقيقه 5: و دستĤورد هاي جلسهمعرفي موضوع، اهداف 
  

  كارگروپي: فعاليت اول
  دقيقه 30: وقت

در كتاب انست  زبانلطفاً پالن درسي را با در نظر داشت مشوره هاي كه در تدريس  :موضوع فعاليت گروپي
  دو آمده است تهيه نمائيد؟

  
دهد كه قبالً خود او پالن  مي در رابطه به مضمون زبان مربي براي تمام اشتراك كنندگان موضوع واحدي :نوت

  . درس نمونه يي را تهيه نموده و براي دريافت تفاوت ها و شباهت ها براي نمايش مي دهد
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
ي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي مرب .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند
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 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا ه .3
 .موضوع در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )ارايه ميكند گروپي را براي همه اشتراك كننده گان

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . ن اعالن مي نمايدمربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگا .8

  
  :براي اشتراك كنندگاناز جانب مربي ارايه پالن درس نمونه يي : فعاليت دوم

  دقيقه 15: وقت
  :مربي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

ن پالن نيز مربي براي اشتراك كنندگان نخست پالن درس نمونه يي را معرفي مي كند و مي گويد كه اي •
بوسيله ما ساخته شده تا شما تفاوت ها و شباهت را ميان پالن ساخته شده خودتان و پالن درس نمونه 

 .يي كه ما ساخته ايم، دريافت نماييد

 .مربي تمام اجزاي پالن درسي را براي اشتراك كنندگان تشريح و توضيح مي دهد •

ها و شباهت را ديده در جريان ارايه ياداشت  مربي براي اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد كه تفاوت •
 . نمايند

دقيقه وقت داريد تا تفاوت ها و شباهت ها را بين  15مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه  •
خود در گروپ هاي كه باهم پالن تهيه نموده ايد، دريافت و در چارت جداگانه در دو ستون 

 . پيشكش نمايد همراه با پالن درسي  براي اشتراك كنندگان

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
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بنوبت براي همه اشتراك كننده گان  سرگروپ ها پالن هاي درسي را با چارت تفاوت ها و شباهت  ها .1
 .توضيح مي نمايند

اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  در .2
 اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛ انكشاف پالن درسينسبت به 

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

 .تراك كنندگان را خالصه مي نمايدمربي نتايج فعاليت گروپي اش .4

مربي از ميان اشتراك كنندگان خواهش مي كند كه از ميان پنج پالن كه تهيه شده، بهترين آن را انتخاب  .5
 .تا در جلسه بعدي مورد تطبيق قرار گيرد

  

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :كنندگان مي پرسد مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك
 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 جلسه ما چه بود؟ متوقعدستĤورد  .3

 ؟كتاب تهيه شده بود مشورهءآيا پالن درسي مطابق به  .4

 در تهيه پالن درسي از كدام مشوره ها استفاده كرديد؟ .5

 د داشت؟چه تفاوت هاي ميان پالن درسي شما و پالن درس نمونه يي وجو .6

 چه شباهت هاي ميان پالن درسي شما و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ .7

 

  درسي زبانتطبيق پالن : بيستم ءجلسه
  دقيقه 70: وقت
  

  :خواهند جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 .تطبيق نمايندپالن درسي را در صنف با در نظر داشت مشوره ها  •

 .ا تشخيص دهندنكات مثبت و اصالح پذير معلم ر •
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  :جلسهدر اين  :دستĤورد هاي متوقع
 . را عمالً تمرين مي نمايند زباناشتراك كنندگان تدريس  •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
  

  تدريس مضمون زبان: فعاليت اول
  دقيقه 40: وقت

  . دنمعلم در صنف تدريس مي نماي اشتراك كننده به صفت دو نفركه موضوع فعاليت اين است  :موضوع فعاليت

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
ند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش طلبانه ايفاي نقش مي نماياوبه صفت معلم  د دو نفر •

 .ديگري تطبيق نمايند را پالن درسي

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند دو نفر به صفت مشاهد بوسيله •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

ارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چ .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

و مي گويندكه نقش واقعي را در صنف  .مربي اشتراك كننده گان را بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد .2
 .انجام دهند

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .ريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان مي نمايندنظ

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

  .مربي وقت ساعت تدريس را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5
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 .مشاهده مي نمايدرا مربي در جريان تدريس  مهارت هاي معلم  .6

  
  :جر و بحث پيرامون تدريس معلم

  دقيقه 20: وقت
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد

را در دو ستون چارت مربي يك نفر را بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات اش اشتراك كنندگان  .5
 . بنويسد

همه اشتراك كننده گان روش و مهارت هاي را كه معلم در صنف پرجمعيت بكار بسته، مورد ارزيابي  .6
 . قرار مي دهد

 .مربي محترم نظريات اش را مبني بر مشاهده كه انجام داده براي اشتراك كننده گان بيان مي نمايد .7

راك كنندگان خالصه مي نمايد و نكات مهم شيوه هاي براي اشت را مربي محترم موضوع اين جلسه .8
 . را بيان مي نمايدزبان تدريس در 

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 چه بود؟ما جلسه  هدف .1

 جلسه خود رسيديم؟ هدفچگونه به  .2

 بود؟ دستĤورد جلسه ما چه .3

 چگونه؟ ؟معلم مطابق به پالن ساخته شده، تدريس نمودآيا  .4

 تاب انست دو تدريس كرده است؟ چطور؟معلم مطابق به مشوره هاي ك آيا .5
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  28282828اهداف آموزش رياضي
از صنف اول الي يكي از مضامين عمده كه اطفال . اين جلسه پيرامون اهداف آموزشي رياضي مي باشد

مضمون رياضي نقش خوبي در رشد ذهني و عقالني شاگردان . ن رياضي مي باشدفرا مي گيرند مضمو سوم
اين دانش در طول تاريخ تمدن بشري دستĤورد هاي ارزشمندي را براي بشر تقديم و جامعه بشري را . دارد

چنانچه يك بخش عمدة جامعه بشري را اعداد . گامي بسوي رفاه و آسايش مادي و معنوي هدايت نموده است
موضوعات و مسايل رياضي و انجام دادن  اطفال با فراگرفتن. ايل كمي و اندازه گيري ها تشكيل مي دهدو مس

بخشي پر ارزشي . مي يابد آنها تقويتاز نظر ذهني، عقلي و تحليلي رشد نموده و مهارت و دانش مضمون در 
با زندگي يوميه اطفال رابطه را مضمون رياضي احتوا مي كند كه كامالً  صنف اول الي سوماز دوره آموزشي 

  . دارد
اگر شما مي . كسانيكه رياضي نميدانند برايشان درك حقايق از زيبايي هاي طبعيت خيلي دشوار است
علم رياضي . خواهيد در مورد طبعيت چيزي بدانيد پس بايد با زبان آن كه رياضي است بلديت حاصل نمايد

اين مضمون از قيد و بند مرز هاي فرهنگي . ين المللي استرياضي يك زبان ب. مضمون خالقيت برانگيز است
رياضي به مثابه وسيلهء حل مشكالت از گذشته . مي گذرد و تا جاي ميرود كه اهميت بين المللي پيدا ميكند

  . هاي دور تا اكنون بوده و در طول تاريخ پيوسته انكشاف نموده است
وقتيكه اطفال اهميت رياضي و كاربرد مهارت هاي آنرا . Ĥموزندشاگردان اغلباً نميدانند كه چرا رياضي بايد بي

اين علم در تمام . در زندگي روزانه بدانند، اينجاست كه برداشت و عملكرد ايشان تحول شگرفي را مي بيند
  . عرصه ها و بخش هاي زندگي اثر گذار بوده و مشكالت مختلف جامعه بشري را حل نموده است

لوم طبيعي مانند بيولوژي، كيما، فزيك، علوم اجتماعي مانند اقتصاد، روانشناسي، كاربرد رياضي در همه ع
جامعه شناسي، در بخش اينجنيري مانند ميخانيكي، ساختماني، صنعتي و در بخش فن آوري و تكنولوژيكي 

سمه مانند كامپيوتر، وسايل ارتباطات و سفينه هاي فضايي و انرژي هسته اي و حتي در بخش هنر مانند مج
برعالوه آموزش رياضي . سازي، رسامي، موسيقي وغيره رشته ها از اهميت درجه اول برخوردار بوده است

شاگردان را چنان تربيت ميكند كه با قضايا برخورد خيلي منطقي و براي حل آن مهارت هاي عملي را بكار 
دانش و . موجز ارايه نمايند رياضي كمك ميكند كه شاگردان افكار و نظريات شان را به طور خيلي. ببرند

                                                           

همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند28

  .دتوصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شو
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در كل اهميت . مهارت هاي  رياضي به طور دقيق آن در همه عرصه هاي زندگي براي شاگردان كمك ميكند
  :رياضي را ميتوان در چند جمله ذيل بيان نمود

رياضي در فعاليت هاي روزانه چون محاسبات، داد و ستد، تنظيم وقت، شناخت مسايل كمي وغيره  •
 زي مي نمايد؛نقش اساسي با

رياضي با داشتن روابط و پيوند خاص منطقي كه با ساير علوم دارد، در حل قضايايي علوم طبيعي و  •
 .علوم اجتماعي ممد واقع مي شود

رياضي در امر توسعه و انكشاف جامعه بشري از قبيل رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه نقش ارزنده  •
 حساب مي رود؛داشته و عامل انكشاف مدني جامعه بشري به 

 رياضي در انكشاف ذهني شاگردان موثر مي باشد؛ •

آموختن رياضي مهارت هاي محاسباتي شاگردان را انكشاف داده و در حل آن مسايل شاگردان را  •
 .خالق و كنجكاو بار مي آورد

رياضي بر عالوه اينكه ذهن شاگردان را از نقطه نظر علمي رشد مي دهد، منبع خوب سرگرمي هاي  •
 . و سازنده براي اطفال مي باشد مشروع

رياضي قدرت تفكر، تحليل و ارزيابي مسايل كمي و رقمي شاگردان را افزايش داده و آنها را در امر  •
 .حل مسايل رقمي و كمي در زندگي مبتكر و خالق بار مي آورد

رند و نقش آموزش رياضي براي اطفال باعث مي گردد تا آنها بيشتر در فعاليت هاي خانوادگي سهم بگي •
 اجتماعي شان بيشتر گردد؛

شاگردان با فرا گيري اين دانش مي توانند در . استفاده از رياضي در زندگي روزانه دامنه وسيع داشته است
معلمان بايد كاربرد و استفاده . بخش هاي مختلف زندگي از آن استفاده نمايند و در حل مسايل مبادرت ورزند

صيه نمايند و همچنان ساحه كاربرد رياضي را براي شاگردان خاطر نشان نمايند از رياضي را براي شاگردان تو
  :مثالً

 حل سواالت كمي؛ •

  فعاليت هاي تجاري؛ •
  مديريت زمان؛ •
  محاسبه درآمد و ماليات؛ •
 سنجش فاصله ها و وزن وغيره؛ •
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ره ابتدايه بخصوص اهداف رياضي در دو. اهداف رياضي مانند ساير علوم ديگر مطلوب و ارزشمند مي باشد
اين است تا شاگردان رفته رفته با شناخت كميت، رقم يا اعداد آشنا شوند و از طريق شناخت و بكارگيري 

 اين از صنف اول الي سومرياضي  مضمون تدريس از اهداف. قوانين رياضي در حل مسايل زندگي بپردازند

 . شان انكشاف نمايددانش و مهارت هاي  مورد معلومات حاصل كنند و شاگردان در كه است

 اعداد؛ مقامي و قيمت نوشتن شمارش، .1

 رياضيكي؛ و مسايل سمبولهاي اعداد مفهوم درك .2

 طبيعي؛ اعداد اربعه اعمال .3

 صفر؛ عدد مفهوم معرفي .4

 كسر؛ مفهوم درك .5

 ضرب زباني؛ .6

 هندسي؛ ساده اشكال و مقياسات بردن بكار و درك .7

 در آن؛ تداللاس و اعداد حسابي منطق در اطفال هاي مهارت تقويه .8

  
 سوم صنف تا كودكستان دوران اطفال از نمايد تا مي ايجاب را اين تعليمي نصاب و تعليم حال، هر به

 بگيرند به ياد را طبيعي در اعداد تقسيم و ضرب تفريق، جمع، شمارش، بايد آنها .بگيرند ياد را چيزها بسيار

 و مشاهده منظمي هاي طريقه .بكار برند مسايل حل هنگام در منطقي را اشكال و استدالل مقدار، ترتيب همين
  . باشند ديده آموزش هم بايد اعشاري اعداد سيستم مورد در و همچنان رياضيكي هاي نمونه تحليل

زماني كه شاگردان از صنف سوم فارغ و به صنف چهارم وارد مي شوند، نتايج خوب و مطلوبي از كيفيت 
شاگردان با شناخت و درك مسايل و موضوعات . ود خواهند داشتآموزش اين سه سال در بخش رياضي باخ

رياضي  دانش، مهارت و قوه درك شان انكشاف يافته و سهم گيري شان در فعاليت هاي روزانه با خانواده و 
آنها نه تنها زبان گفتاري و  يا نوشتاري چون دري يا پشتو را فرا مي گيرند بلكه . دوستان شان بيشتر مي گردد

زبان رياضي باعث مي گردد تا روحيه كنجكاوي را در . قادر مي گردند كه با زبان رياضي نيز آشنا شوند آنها
شاگردان انكشاف دهد و يكي پي ديگري موفقيت هاي خوبي را در شناخت پديده ها و اشياي طبيعت حاصل 

  .كنند
 

 :از عبارتند رياضي كتب كليدي مفاهيم
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a. ،8ضرب،  . 7تفريق،  .6جمع،  . 5وتاق،  جفت. 4 اعداد، مقامي قيمت . 3نويسي،  عدد. 2 شمارش .
 . 14گرام،  كيلو. 13متر، . 12مقياسات،  . 11كسر،  . 10طبيعي،  در اعداد تقسيم . 9زباني،  ضرب 

 .هندسي وغيره اشكال

 به تدريج و موضوعات فوق دانش و مهارت حاصل نمايند در شاگردان سوم صنف پايان در كه ميرود اميد

  .باشند داشته حساب را مسايل ديگر آموزش براي آمادگي
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  رهنماي مربيان
  اهداف آموزش رياضي: بيست و يكم ءجلسه
  دقيقه 80808080: وقت
  

  :كنند كهمي بيان  اشتراك كنندگان در اخير جلسه :جلسه هدف
  .از صنف اول الي سوم كدام ها مي باشندآموزش رياضي  هدف •

 

  :جلسهاين  در :توقعدستĤورد م
 .اشتراك كنندگان لست از اهداف رياضي را تهيه كنند •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  سوال و جواب: فعاليت اول
  دقيقه 25: وقت
  

از صنف اول الي لطفاً با اشتراك نظر همديگر تذكر دهيد كه اهداف رياضي : موضوع فعاليت سوال و جواب
 ها مي باشد؟ كدام سوم

 

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند تخته نصب و

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . اليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي داردمربي وقت فع .4
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مربي سوال را براي تمام گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق به تحليل و ارزيابي شان سوال را پاسخ  .5
 .دهند

نماينده فرديست كه پس از بحث گروپي .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و نماينده شان را تعين ميكنند .6
 )ه را ارايه مي نمايدپاسخ در باره سوال داده شد

 .همه اعضاي گروپ در پاسخ سوال مساويانه سهم مي گيرند تا آنرا خوب و كامل پاسخ دهند .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . نندگان اعالن مي نمايدمربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك ك .9

 

  دقيقه  30 :ارايه پاسخ ها
  :مربي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

  .يك نفر بصفت منشي تعين مي گردد تا پاسخ سواالت را بروي فليپ چارت نوشته كند .1
 .اك كننده گان توضيح مي نمايندنمايندگان گروپ به طور خالصه پاسخ شان را بنوبت براي همه اشتر .2

 .منشي فشرده پاسخ هر سوال را بروي فليپ چارت نوشته مي كند .3

در اخير هر پاسخ اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به ارايه  .4
 پاسخ داشتند، آنرا نيز مي افزايد؛

 . ظارت و ارزيابي مي نمايدمربي محترم نتايج فعاليت سوال و جواب را دقيقاً ن .5

مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان پس از ختم  .6
 . فعاليت مطالعه خاموشانه توضيح مي نمايد

  
  :29292929اهداف مضمون رياضي

 دقيقه 10: وقت

 شمارش اعداد؛خواندن، نوشتن و  .1

 رياضيكي؛ يلو مسا سمبولهاي اعداد مفهوم شناخت .2

                                                           

  .مربي محترم اهداف رياضي را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان تقديم نمايد 29
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 طبيعي؛ اعداد اربعه اعمال .3

 صفر؛ عدد مفهوم شناخت .4

 كسر؛ مفهوماجراي  .5

 ضرب زباني؛ .6

 هندسي؛ ساده اشكال و مقياسات بردن بكار و درك .7

 در آن؛ استدالل و اعداد حسابي منطق در اطفال هاي مهارت تقويه .8

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد مربي در ارزيابي و نتيجه گيري
 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 چگونه؟ آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 ؟است دستĤورد جلسه ما چه ها بوده .3

 بصورت كلي كدام موضوعات در صنف اول تدريس مي گردد؟ .4

 در صنف دوم كدام موضوعات تدريس مي گردد؟ .5

 دد؟در صنف سوم كدام موضوعات تدريس مي گر .6

 پس اهداف رياضي از صنف اول الي سوم كدام ها مي باشد؟ .7
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  30303030ميتود تدريس رياضي و مشكالت در تدريس مضمون رياضي
تشخيص و شناسايي مشكالت در . اين جلسه پيرامون تدريس مضمون رياضي و ميتود تدريس آن مي باشد

معارف مي باشد، سپس ارايه  رهنمايي تدريس رياضي يكي از اولويت هاي كاري در انكشاف سيستم تدريس 
ها و مشوره هاي موثر براي بهبود سيستم آموزشي و انكشاف روش هاي تدريس معارف مطرح مي گردد، كه 
تدريس مضمون رياضي از اهميت خاص برخوردار بوده و انكشاف تدريس آن مانند ساير علوم در مكاتب امر 

  . اساسي و بنيادي تلقي مي گردد
  

  :تدريس مضمون رياضي مشكالت در
اطفال از نظر سني اگر چه معموالً در سنين مشابه و يا اندكي متفاوتي قرار دارند،  از صنف اول الي سوم

خصوصيات و عاليق شان نسبت به . ولي از نظر توانايي ها و استعداد و عالقه آموزشي متفاوت مي باشند
آنها هنوز طفل هستند و نسبت به همه مسايل به ديد موضوعات و مسايل رياضيكي متفاوت بوده است، چرا كه 

 خوش را بعضي جمع دارند، بعضي اعداد كوچك را، خوش را بزرگ اعداد اطفال بعضيعاطفي مي نگرند مثالً 

ها، سمبول ها و اشكال را بسيار مي پسندند و  شاگرداني هم هستند كه نشانه. دارند و بعضي ديگر منفي را
برخي شاگردان نسبت به موضوعات رياضي نااميدانه مي نگرند و . خود شكل اعداد را همچنان برخي ديگر شان

  . اين تفاوت ها در واقع در ميان شاگردان ديده مي شود. برخي ديگر آنها خيلي ها خوشبينانه و عالقمندانه
 مي رشد رياضي شان آموزش استعداد مترقبه غير زماني كه آنها به سن هشت سالگي ميرسند به شكل

آنها بايد از نظر انكشاف ذهني و يادگيري مسايل بصورت منظم مطابق به اصول تعليم و تربيه مورد . نمايند
 .نظارت و كنترول معلمان قرار گيرند، چرا كه آنها نو به مكتب آمده و به آموزش كتب مي پردازند

آنها نخست بايد در باره  .بايد گفت كه ميتودلوژي تدريس رياضي براي معلمان مهم ترين كار مي باشد
. دانش مضمون تسلط كافي داشته باشند و سپس در باره ميتودلوژي انتقال آن نيز آمادگي تام و تمام داشته باشند

دانش مضمون چندان به عنوان مشكل قلمداد نشده، آنچه مهم است مسايل  در صنوف اول الي سوماگرچه در 
  . به استاندرد هاي تعليم و تربيه مد نظر گرفته شودميتودلوژي مي باشد كه بايد تدريس مطابق 

                                                           

30
همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند 

  .ي مربيان پيشبرده شودتوصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنما
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با در نظر داشت . مشكالت كه در ذيل تذكر گرديده، موانع اساسي در تدريس مضمون رياضي مي باشد
مشكالت ذيل معلمان كمتر موفق اند كه تغييرات مطلوب را در شاگردان رو نما سازند و اهداف نصاب تعليمي 

  :تطبيق شود
  

  :ريس رياضيمشكالت در تد
 معلمان اهداف بنيادي و اساسي رياضي را درست متوجه نيستند؛ •

معلمان اهميت كاربرد رياضي را در مسايل انكشاف اقتصادي، فناوري ها و تكنولوژي، شناخت  •
 كمتر مي شناسند؛ .... طبيعت

 معلمان كابرد عملي مضمون رياضي را در زندگي روزانه شاگردان كمتر توصيه مي نمايند؛ •

ياضي نيز براي عدة شاگردان خسته كننده مي باشد، چرا كه اين مضمون زبان نو دارد و شاگردان هنوز  ر •
 در مسير يادگيري زبان رياضي مي باشند؛

 معلمان در جريان تدريس از مواد ممد درسي كمتر استفاده مي نمايند؛ •

 فعاليت هاي متنوع كه سبب دلچسچي درس گردد را كمتر بكار مي گيرند؛ •

 رزيابي از فرا گيري شاگردان صورت نمي گيرد؛ا •

 بيان نمي كنند؛به وضاحت معلمان اهداف موضوع هر درس را دقت نمي كنند و براي شاگردان  •

معلمان از فعاليت هاي رول پلي، بازي ها و سرگرمي هاي متنوع استفاده نمي كنند تا تدريس را براي  •
 شاگردان دلچسپ و خوب سازند؛

ارت ها را خود شان اجرا مي نمايند در صورتيكه بايد در بكار گيري مهارت ها معلمان بيشتر مه •
 .شاگردان نيز سهم فعال داشته باشند

 . شاگردان از نظر ذوق، ظرفيت  و قابليت هاي آموزشي متفاوت اند •

انند مثالً آنها مي تو. معلمان از امكانات و اشياي درون صنفي كمتر در جريان تدريس استفاده مي نمايند •
بپرسند كه چند چوكي در صنف تان موجود است؟ چند ميز داريد؟ كي ها پنسل نو دارند؟ لطفاً در يك 

از اين طريق مي توانند مهارت !..... كي ها كتاب آورده اند؟ در يك قطار تنظيم شوند! قطار بي ايستند
 .هاي شاگردان را از نقطه نظر عمليه هاي چهارگانه رياضي انكشاف دهند

 كمتر صورت مي گيرد؛ باز ليت هاي سوال و جوابفعا •

 

  :عناوين، مفاهيم و موضوعات مغلقيكه كه بعضي از معلمان آنرا نمي دانند
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 مفهوم صفر را نمي دانند؛ •

 مفهوم ضرب را نمي دانند؛ •

مانند مفروق، مفروق منه، مضروب، مضروب فيه، مقسوم و مقسوم : بعضي اصطالحات را نمي دانند •
 عليه؛

 رب، ضرب زباني و تقسيم را نمي دانند؛مفهوم ض •

 معني گرام، ليتر و كتله را نمي دانند؛ •

 در عمليه جمع نمي دانند كه حاصل چرا با عدد بعدي جمع مي شود؛ •

 مفهوم قرض كردن در عمليه تفريق نمي دانند؛ •

 

 :ميتود تدريس رياضي

بكار بستن ميتود موثر . مي باشدميتود تدريس رياضي مانند ساير مضامين براي معلم و شاگرد پر اهميت 
معلمان . تدريسي در سلوك، رفتار، ذهنيت و عقالنيت شاگرد تغيير آورده و شخصيت او را انكشاف مي دهد

قبل از اينكه درس را آغاز نمايند بايد روش خوبي تدريس را در ذهن شان داشته باشند كه در صنف درسي، 
آنها بايد . ه آنها اهداف بنيادي و اساسي دانش رياضي را بدانندبسيار مهم است ك. درس را چطور تقديم كنند

بدانند كه رياضي چه نقش عظيمي در فرايند توليدات اقتصادي، پيشرفت هاي تكنالوژيكي، فناوري مدرن و 
با در نظر داشت اهداف اين مضمون آنها مي توانند آگاهي علمي شان را . شناخت منطقي اشيا و طبعيت دارد

  . اين علم افزايش و مهارت هاي اين علم را در خود انكشاف دهندنسبت به 
، نه تنها دانش شاگردان را كنندمعلمان بخاطريكه تغيير در سلوك و شخصيت و زندگي شاگرد وارد 

انكشاف دهند بلكه بايد توجه شان را به انتقال مهارت ها نيز نمايند تا آنها در ميدان عمل بتوانند موفق باشند و 
مسووليت معلم تنها انتقال دانش براي شاگردان نمي باشد بلكه آنها . ياضي در زندگي روزانه شان كار گيرنداز ر

بايد كاربرد رياضي را نيز براي شاگردان توصيه كند، چرا كه شاگردان تنها وظيفه يادگيري ندارند بلكه بايد 
  .ي شودبدانند كه دانش و آگاهي شان را در زندگي روزمره بكار گرفته م

مضمون رياضي براي شاگردان كه تا هنوز با رياضي مواجه نشده اند اندكي خسته كننده بنظر ميرسد، چرا 
البته . كه آنها زبان رياضي را آشنا نيستند و بيشتر تمايل شان به زبان گفتاري، نوشتاري و صوتي خودشان ميباشد

تي و سازنده است ولي بايد اين نكته را نيز براي زبان كه آنها صحبت مي كنند خيلي ها در زندگي انسان حيا
شاگردان تأكيد كرد كه بخش بزرگ زندگي انساني را رياضيات و مسايل كمي و عددي تشكيل مي دهد و 

  . رياضي دانشي انكشاف و توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري به حساب مي آيد
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بكار مي گيرند كه شرايط درس را براي معلمان در جريان تدريس كمتر روش ها و مهارت هاي را 
آنها ندرتاً از مواد ممد درسي، از فعاليت هاي عملي، از بازي ها و . شاگردان دلچسپ، جذاب و آموزنده بسازند

كم توجهي در اين بخش ها موثريت درس را كم ساخته و فضاي . كار مي گيرند.... سرگرمي هاي آموزشي
معلم بايد مطابق به ذوق، عالقه و خواهش شاگردان درس را اعيار سازد و روش . درسي را سرد مي سازدصنف 

ها و مهارت هاي را بكار بگيرد كه از يك طرف دانش، مهارت و طرز تلقي شاگردان انكشاف نمايد و از طرف 
يشتر مهارت ها را خودشان معلمان ب. ديگر آنها احساس خوشي و سرور و تمركز بيشتر نسبت به درس نمايند

اجرا مي نمايند، در صورتيكه الزم مي باشد مهارت ها غرض ياددهي نخست بوسيله معلم و سپس بوسيله 
شاگردان تمرين شود تا شاگردان نيز مهارت ها را فرا گرفته و قابليت هاي كاربردي مهارت ها در آنها تقويه 

  . گردد
كه يكي از بخش هاي اساسي پالن درسي . مدنظر نمي گيرند معلمان ارزيابي را در دروس رياضي درست

معلمان بايد هر روز بدانند كه كدام شاگرد درس را بطور عالي فرا گرفته و كدام كدام . يك معلم مي باشد
اين يك واقعيت مسلم است كه شاگردان از نظر قابليت هاي . متوسط و كدام ها اند كه هنوز مشكل زيادي دارند

اوت اند و هر كدام نظر به ذوق و استعداد كه دارند زود يا دير درس را فرا مي گيرد ولي معلم بايد آموزشي متف
  . انكشاف متوازن شاگردان را مد نظر گيرد تا همه رشد و انكشاف يابد نه عدة محدودي از شاگردان

د كه بايد به هر حال ميتود تدريس رياضي مانند دانش رياضي يكي از موضوعات درجه اول مي باش
براي تدريس بهتر .  معلمان افغانستان آنرا بصورت درست فرا گرفته و در جريان تدريس شان بكار گيرند

  . 31رياضي مشوره ها و رهنمايي الزمي براي معلمان محترم قرار ذيل توصيه مي گردد
  

 :مشوره هاي عمومي راجع به تدريس و كتاب رياضي صنف اول

 از معرفي اعداد كه قابل لمس نيستند كار نگيريد مانند. نمايند معرفي جسمم اشياي وسيله به را اعداد •

  .وغيره ساعته سه ساله، دو

 به و بيĤورند، را شي پنج بعضي و چهار بعضي شي، سه بعضي صنف خارج از كه بخواهيد اطفال از •

 .كنند صحبت مورد اين در يكديگر دهند و همراه نشان ديگر يك

 .باشند 5، 4، 3 آن تعداد كه بگيرد را اشياي نامهاي صنف در كه بپرسيد شاگردان از •

                                                           

  وزارت معارف افغانستان 107 -100و  49 - 48صفحات  – 2كتاب انست  31
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 موجود درصنف چيزيكه صفر عدد نمودن توضيح براي باشد مي مشكلتر صفر عدد فهميدن و شناخت •

 ريش صنف اطفال در تعداد يا چه و است؟ صنف در شتر چند كه مانند بگويم شود پرسان نيست

  .دارند

 نشان براي شاگردان يكايك منظماً و داريد تحرير درشت خط ا بهر 5و  4، 3، 2، 1، 0تخته بروي •

 .است چند بگويد كه مختلف بخواهيد اطفال از و دهيد

اطفال كارتهاي اعداد ) 5-1(اوالً همه شاگردان يك، دو، سه، چهار و پنج بگويند و بعداً از گروپ اول  •
هاي خود را پيشروي خود  خود را بگيرند و در حصه هاي مختلف صنف ايستاده شوند و كارت

 .بگيرند

 دهد نشان آنرا  بعدي و فعلي عدد يك همسايه كه بخواهيد اطفال از بكشيد را اعداد خط تخته بروي •

 خورد و بزرگ اعداد .بشناسند را عدد يك بعدي و فعلي عدد كه كند مي كمك اين تمرين شاگردان را

 .گردد واقع ممد تفريق و جمع هاي عمليه در كه بعداً ميشود و نمايند درك را

در  و كنند آميزي رنگ را آن بنويسند كالن و درشت خط به را اعداد كه شود داده هدايت شاگردان به •
 . كنند نصب صنف ديوارهاي در صورت امكان

 قبالً را مشابه اعداد معلم. از اطفال خواسته شود كه از گل و يا هم از چوب گوگرد اعداد را جور كنند •

   .خط بكشد چوبك توسط آن باالي اعداد شروع از كه بخواهد شاگردان از و نمايد رسم زمين باالي
 

 :دوم صنف رياضي كتاب و تدريس به راجع عمومي هاي مشوره

 كسر، مفهوم طاق، و جفت اعداد شناخت شود، مثالً داده نشان مواد بواسطه بايد رياضي مفاهيم بعضي •

 .غيره و جنس هم

 تدريس در در جريان بايد است شده گرفته نظر در بدقت مراتب سلسله رياضي كتاب خود در اينكه از •

 مثالً .شود بعدي مرحلة وارد ساخته مطمئن كامالً را خود شاگردان آموزش از ناحيه معلم مرحله هر

 ياد را منفي و جمع عمليه تواند نمي نفهمد خوب را و طاق جفت قيمت نويسي، عدد شاگرد اگر

 .بگيرد

 مبناي بر جديد معلومات بايد گيرند نمي نظر در را شاگردان قبلي معلمان دانش اكثر رياضي تدريس در •

 .باشد قبلي استوار معلومات

 .تواند نمي فهمانده درست شاگردان به را كردن قرض عمليه •
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 مثالً. نمايد پالن جدا دروس طي آنرا و نموده مشخص معلم را دقيق و مهم موضوعات فصل هر در •

 صفرضرب يا صفر ضرب عدد: ضرب در .عدد + صفر يا صفر + عدد يا و در جمع جنس هم موضوع

 ...كردن قرض مسئله منفي در. عدد

 يك منفي منفي، مفهوم منفي، عمليه در گردد، مثالً پالن جداگانه آن مراحل موضوع هر تدريس در •

 .... قرض با رقمي دو منفي قرض، رقمي بدون دو منفي رقمي،

 

 :سوم صنف رياضي كتاب و تدريس به راجع ميعمو هاي مشوره

 چوت از مقامي قيمت دادن ياد در و شود فهمانده شاگردان براي بدقت نيز سوم صنف در مقامي قيمت •

 .گردد استفاده

و  حفظ بدقت شاگردان باالي آن مفهوم با همراه را زباني ضرب معلم اول ضرب، عمليه تدريس در •
 شاگردان بي آموزاند به را پنج تا زباني معلم بايد ضرب اول مرحله در. نمايد شروع تدريس آن به بعداً

 بايد كه است اين مهم و شود داده آموزش به شاگردان زباني ضرب جدول كردن تهيه طرز وهمچنان

 ؟ميتوانند يا نه شاگردان تا سازيم مطمئن را خود

 .نمايد آغاز مواد با معلم آنرا مفهوم و تقسيم عمليه تدريس •

 . دريس كسر نيز معلم بايد از مواد استفاده نمايددر ت •

باالي  معياري غير واحدهاي شكل به را اشياء كردن اندازه تا كند كوشش معلم: مقياسات هفتم فصل در •
 و كش خط انگشتان، قدم، توسط ابتدا را غيره و كتاب ديوار، اتاق، ميز، مثالً اندازه كند شاگردان تمرين

 در شود گيري اندازه وسيله دو توسط شيء يك اگر بپرسد كه شاگردان از و كنند تمرين چيزها ديگر

 صنف به خود با را واحد مقياسات تا كند كوشش صاحب معلم چرا؟ و نه يا است موجود فرق آن

تشريح  در هم ثانوي حتي در دوره شاگردان اكثر بخاطريكه ببرند بكار آنرا شاگردان عمالً و بيĤورد
 كند مي را زباني بيشتر تمرين ايجاب سبب همين به. دارند مشكالت غيره و )اضعاف اجزا، مربع،(متر

 .است ضرورت يك اين چون گردد حوصله بي نبايد معلم اما بگيرد را زياد تمرينات وقت اين شايد

  
  :رهنمايي هاي عمومي براي تدريس كتب رياضي در دوره ابتدايه
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) كتب صنوف اول، دوم و سوم(كتب رياضي هر دوره را معلمان هر دوره قبل از قبل بايد محتويات  •
مطالعه كرده باشند و كامالً تصوير روشن و درست از اهداف كتاب، موضوعات و مسايل كتاب داشته 

 .باشند

بايد براي شاگردان اهميت زبان رياضي تشريح گردد كه زبان رياضي يكي از بخش هاي عمده زندگي  •
 .زبان رياضي قسمت عمده زندگي انسان ناتكميل مي باشدانسان را تشكيل مي دهد و بدون 

معلمان در هر عمليه هاي مختلف رياضيكي بايد كاربرد آنرا براي شاگردان توصيه نمايند، تا شاگردان از  •
 .دانش رياضي در زندگي روزانه بهره گرفته و مشكالت شان را حل نمايند

د و از انواع فعاليت هاي درسي استفاده كنند تا معلمان مسوول اند كه تدريس را جالب و دلچسپ سازن •
 .شاگردان آنرا فرا گرفته و دانش و مهارت هاي شان انكشاف يابد

 :32معلمان در پالن درسي شان كه مي سازند نكات ذيل را مد نظر گيرند •

o اهداف پالن درسي شان هم بصورت كلي بيان گردد و هم بصورت جزي؛ 

o واند دانش، مهارت و طرز تلقي را به شاگردان انتقال دهد، بكار فعاليت هاي متنوع  و موثر كه بت
 ؛....گرفته شود مانند فعاليت هاي گروپي، سوال و جواب، رول پلي، بازي ها و سرگرمي ها

o وقت براي هر فعاليت مد نظر گرفته شود؛ 

o هر فعاليت قدم به قدم بطور مفصل در پالن درسي گنجانيده شود؛ 

o ان براي درس نو سواالت مد نظر گرفته شود؛براي آماده سازي شاگرد 

o مواد ممد درسي مورد استفاده قرار گيرد؛ 

o سواالت مشخص براي ارزيابي درس گذشته وجود داشته باشد؛ 

o  درس نو در ارتباط با درس گذشته باشد و طوري ارايه گردد كه دانش، مهارت و طرز تلقي شاگرد
 را انكشاف دهد؛

o گردان ارايه گردد نه بصورت پيچيده و مبهم كه شاگردان نتواند آنرا درس نو ساده و جالب براي شا
 .برداشت نمايد

o كاربرد درس نو در زندگي روزانه و عملي شاگردان در پالن گنجانيده شده باشد؛ 
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o  ،معلمان در فعاليت نتيجه گيري درس بايد معيار هاي خوبي را طراحي نمايد كه آيا شاگردان دانش
 ن تغيير كرده يا نه؟مهارت و طرز تلقي شا

o براي تحكيم درس سواالت را مثل كار خانگي براي شاگردان بسپارد؛ 

معلمان ظرفيت هاي متنوع شاگردان را مد نظر گيرند تا نشود كه تعدادي محدودي درس را فرا گيرند و  •
 اكثريت شان چندان درس را ندانند؛
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  مربيان رهنماي
  مشكالت تدريس رياضي  :و دومبيست  جلسه
دقيقه 140:وقت  
  

  :توضيح مي كنند كهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 مي باشد؛مشكالت تدريس رياضي كدام ها  •

 مشكالت ناشي از كدام عوامل مي باشند؛  •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 مايند؛ را  تهيه مي ن  لست از مشكالت در تدريس  رياضياشتراك كنندگان  •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  
  تدريس رياضي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت
موضوع فعاليت اين است كه يك نفر مضمون رياضي را بدون آمادگي و پالن درسي درس مي  :موضوع فعاليت

  .دهد، تا مشكالت تدريس در مضمون رياضي مشخص گردد
  

  :توجه مي نمايدمربي به نكات ذيل  :نوت
 .يك نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند •

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در 
  :مطلوب نايل گردد



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

140      

 

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

مي گويندكه نقش واقعي را در صنف و . مربي اشتراك كننده گان را بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد .2
 .انجام دهند

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .نظريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان مي نمايند

اك كننده گان آنرا بدانند كه كدام مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتر .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت ساعت تدريس را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

 .مربي در جريان تدريس  مهارت هاي معلم را مشاهده مي نمايد .6

  
  :جر و بحث پيرامون تدريس معلم

  دقيقه 20: وقت
  :ليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايدمربي در اين مرحله فعا

مربي يك نفر را بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات اشتراك كنندگان را در دو ستون چارت  .1
 . بنويسد

 . اشتراك كنندگان مشكل تدريس در مضمون رياضي را  بيان مي كنند .2

 .كه انجام داده براي اشتراك كننده گان بيان مي نمايد مربي محترم نظريات اش را مبني بر مشاهده .3

مربي محترم موضوع اين جلسه را براي اشتراك كنندگان خالصه مي نمايد و نكات مهم شيوه هاي  .4
 . تدريس در رياضي را بيان مي نمايد

  
  دقيقه 10: وقفه پس از فعاليت اول

 

  فعاليت گروپي: دوم  فعاليت
  دقيقه 20: وقت
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رياضي بطور جداگانه  مضمونرا در تدريسي لطفاً با كمك همديگر لست از مشكالت  :ت گروپيموضوع فعالي
و همچنان تذكر دهيد كه كدام موضوعات درسي براي معلمان مشكل به نظر  از صنف اول الي سوم تهيه نمايد؟

  مي رسد؟
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ه و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نمود

  :مطلوب نايل گردد
 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .1

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .2
 .به بحث گرفته مي شود موضوعات در اين فعاليت

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .3

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .4
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 عضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه ا .5

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .6
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .7

 .ز مجموعه لست را در چارت مشخص سازندمربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم ا .8

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
 .ندسرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نماي .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3
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كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي  مربي چارت تهيه شده را .4
 .نمايد

 

  :33333333مشكالت در تدريس رياضي
  دقيقه 15151515: وقت
 معلمان اهداف بنيادي و اساسي رياضي را در جريان تدريس درست متوجه نيستند؛ •

 مي نمايند؛ معلمان كابرد عملي مضمون رياضي را در زندگي روزانه شاگردان كمتر توصيه •

در جريان تدريس فعاليت هاي عملي دلچسپ مانند سوال و جواب، كار هاي جوره يي، گروپي، رول  •
 پلي و ساير سرگرمي ها كمتر صورت مي گيرد؛

 معلمان در جريان تدريس از مواد ممد درسي كمتر استفاده مي نمايند؛ •

 ارزيابي همه روزه از شاگردان صورت نمي گيرد؛ •

هارت ها را خود شان اجرا مي نمايند در صورتيكه بايد در بكار گيري مهارت ها معلمان بيشتر م •
 .شاگردان نيز سهم فعال داشته باشند

 معلمان ذوق، ظرفيت  و قابليت هاي آموزشي متفاوت شاگردان را كمتر مدنظر مي گيرند؛  •

ثالً آنها مي توانند م. معلمان از امكانات و اشياي درون صنفي در جريان تدريس استفاده  نمي كنند •
بپرسند كه چند چوكي در صنف تان موجود است؟ چند ميز داريد؟ كي ها پنسل نو دارند؟ لطفاً در يك 

از اين طريق مي توانند مهارت !..... كي ها كتاب آورده اند؟ در يك قطار تنظيم شوند! قطار بي ايستند
 .نكشاف دهندهاي شاگردان را از نقطه نظر عمليه هاي چهارگانه رياضي ا

  :عناوين، مفاهيم و موضوعات مغلقيكه كه بعضي از معلمان آنرا نمي دانند
 مفهوم صفر را نمي دانند؛ •

 مفهوم ضرب را نمي دانند؛ •

مانند مفروق، مفروق منه، مضروب، مضروب فيه، مقسوم و مقسوم : بعضي اصطالحات را نمي دانند •
 عليه؛

 ند؛مفهوم ضرب، ضرب زباني و تقسيم را نمي دان •

                                                           

  . مربي محترم مشكالت در تدريس رياضي را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه مي نمايد 33
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 معني گرام، ليتر و كتله را نمي دانند؛ •

 در عمليه جمع نمي دانند كه حاصل چرا با عدد بعدي جمع مي شود؛ •

 به مفهوم قرض كردن در عمليه تفريق نمي دانند؛ •

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ افاهد .1

 چگونه؟ آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 جلسه ما چه ها بوده؟ هادستĤورد  .3

 مشكالت عمده در تدريس رياضي كدام ها مي باشد؟ .4

 مشكالت مذكور چه تأثيرات را در پروسه تدريس بجاه مي گذارد؟ .5

 كدام موضوعات و يا اصطالحات در تدريس رياضي مشكل به نظر ميرسند؟ .6

 

  ميتود تدريس رياضي: بيست و سوم ءجلسه
  دقيقه 95: وقت
  

  :ندگان در اخير جلسهاشتراك كن :جلسه هدف
 .تدريس رياضي را معرفي مي نمايندمتنوع در ميتود هاي  •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 . اشتراك كنندگان چندين ميتود موثر را معرفي و لست مي نمايند •

 

 دقيقه 5: ي جلسهمعرفي موضوع، اهداف و دستĤورد ها

 

  كارگروپي: فعاليت اول
  دقيقه 20: وقت
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  .در باره ميتود هاي متنوع و موثر در تدريس رياضي مي باشدفعاليت  :كار گروپيموضوع فعاليت 

  
  :مربي نكات ذيل را براي اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد كه آنرا مدنظر گيرند: نوت

جواب، كار جوره يي و يا گروپي حد اقل دو يا سه بازي  بايد برعالوه فعاليت هاي سوال وهر گروپ  •
 . و سرگرمي ها را در فعاليت شان بيان كنند

 .ميتود ها طوري طراحي گردد تا رياضي با زندگي روزمره شاگردان پيوند داشته باشد •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

ن انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريا
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .تنظيم مي كند مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

در باره آن ه تحليل و ارزيابي شان را براي تمام گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق بموضوع مربي  .5
 .ارايه نظر نمايند

كه پس از بحث سرگروپ فرديست .( سرگروپ شان را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و  .6
 )ارايه مي نمايد شده گروپي پاسخ در باره سوال داده 

 .نظريات همه جانبه ارايه نمايندمساويانه سهم مي گيرند تا همه اعضاي گروپ  .7

بي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها مر .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9
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   دقيقه 25 :ارايه نتايج كار گروپي
  :تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در اين مرحله نكات ذيل را مد نظر مي گيرد 

 .براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند نتايج كار گروپي رابه طور خالصه  سرگروپ ها .1

 .منشي فشرده پاسخ هر سوال را بروي فليپ چارت نوشته مي كند .2

يه در اخير هر پاسخ اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت به ارا .3
 پاسخ داشتند، آنرا نيز مي افزايد؛

 . را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد كار گروپيمربي محترم نتايج فعاليت  .4

ارايه مي مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان  .5
 .نمايد

  
  :34ميتود تدريس رياضي

  دقيقه 15: وقت
  :ي راجع به تدريس و كتاب رياضي صنف اولمشوره هاي عموم

 .و كامالً تصوير روشن داشته باشند. معلمان بايد موضوعات و اهداف كتاب رياضي را بدانند •

 نمايند، از معرفي اعداد كه قابل لمس نيستند كار نگيريد مانند معرفي مجسم اشياي وسيله به را اعداد •

 .وغيره ساعته سه ساله، دو

ياي درون صنف، اطفال، رنگها و نمونه هاي مختلف كه در صنف است در جريان از چوكي، ميز، اش •
 .تدريس استفاده شود

در شمارش اعداد و عمليه هاي رياضيكي از مواد ممد درسي چوبك، سنگچل، دانه هاي لوبيا و غيره  •
 استفاده شود؟

 موجود درصنف چيزيكه صفر عدد نمودن توضيح براي باشد مي مشكلتر صفر عدد فهميدن و شناخت •

 است؟ صنف در شتر چند كه مانند بگويم شود پرسان نيست

                                                           

مي گردد كه مشوره هاي صنف اول، دوم و سوم براي معلمان را بصورت جداگانه بروي چارت نوشته براي اشتراك براي مربي محترم توصيه  34

در خواندن، نوشتن و بكار بردن اعداد و يا هر عميله هاي رياضيكي ديگر ميتوان فعاليت ها و مهارت قابل ياد آوريست كه . كنندگان ارايه نمايد

  . نجا چند روش بصورت نمونه يي براي معلمان نشان داده شده استهاي زيادي را بكار برد كه دري
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 داده نشان ها آن به نقيصه اين رفع بايد جهت نويسند مي 4شكل  به گاهي را 2عدد   اطفال بعضي •

 . انجام يابد زياد تمرين و مشق اطفال باالي هم و كنند شروع و به كجا ختم از كجا كه شود

در  و كنند آميزي رنگ را آن بنويسند كالن و درشت خط به را اعداد كه شود داده هدايت شاگردان به •
 . كنند نصب صنف ديوارهاي در صورت امكان

 

 :دوم صنف رياضي كتاب و تدريس به راجع عمومي هاي مشوره

 كسر، مفهوم طاق، و جفت اعداد شناخت شود، مثالً داده نشان مواد بواسطه بايد رياضي مفاهيم بعضي •

 .غيره و جنس هم

 خوب را و طاق جفت قيمت نويسي، عدد شاگرد اگر ارزيابي از يادگيري شاگردان صورت گيرد، مثالً •

 .بگيرد ياد را منفي و جمع عمليه تواند نمي نفهمد

 .معلمان عمليه قرض كردن را بايد بطور درست و منطقي براي شاگردان بفهماند •

 يك منفي منفي، مفهوم منفي، عمليه در ، مثالًگردد پالن جداگانه آن مراحل موضوع هر تدريس در •

 .... قرض با رقمي دو منفي قرض، رقمي بدون دو منفي رقمي،

 . معلمان استفاده از هر موضوع رياضي و كاربرد آنرا براي شاگردان توصيه نمايد •

 

 

  :سوم صنف رياضي كتاب و تدريس به راجع عمومي هاي مشوره
 .  متنوع شاگردان متوجه باشند معلمان به ظرفيت ها و قابليت هاي •

 . معلمان در بخش هاي مختلف عمليه هاي رياضي مي توانند از چوت استفاده نمايند •

 بدقت شاگردان باالي آن مفهوم با همراه را زباني ضرب صاحب معلم اول ضرب، عمليه تدريس در •

 .نمايد شروع تدريس آن به و بعداً حفظ

مفاهيم آنها معلمان بايد از مواد هاي  رب، تقسيم و كسر وهاي جمع، تفريق، ض عمليه در تدريس •
 .گوناگون ممد درسي استفاده نمايند

 غير واحدهاي شكل به را اشياء كردن اندازه تا كند كوشش صاحب معلم: مقياسات هفتم فصل در •

 و كش خط ،انگشتان قدم، توسط ابتدا را غيره و كتاب ديوار، اتاق، ميز، مثالً اندازه كند تمرين معياري
 در شود گيري اندازه وسيله دو توسط شيء يك اگر بپرسد كه شاگردان از و كنند تمرين چيزها ديگر
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 عمالً و بيĤورد صنف به خود با را واحد مقياسات تا كند كوشش معلمان. تفاوت بوجود مي آيد آن

 .ببرند بكار آنرا شاگردان

  
 :رهنماي از قبل براي مربي

اليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فع
  :مطلوب نايل گردد

  
  . را همه اشتراك كننده گان با خود داشته باشند »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت كتاب  .1
 .را معرفي نمايد »ومد«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت مربي موضوع مطالعه  خاموشانه كتاب  .2

را  »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت مربي فصل و صفحهات موضوع مطالعه خاموشانه كتاب  .3
 .مشخص مي نمايد

اشتراك كننده گان اين را بدانند كه پس از مطالعه خاموشانه پيرامون موضوع سوال و جواب صورت  .4
 . خواهد گرفت

  .اموشانه را در نظر بگيردمربي آغاز و ختم وقت فعاليت مطالعه خ .5
 

  مطالعه خاموشانه : موضوع فعاليت دوم
  دقيقه 10: وقت

  جلسه اول –رياضي  - فصل ششم
  مشوره هاي عمومي راجع به تدريس رياضي در دوره ابتدائيه 

  100- 107 –دري صفحه  -انست دوكتاب 
  125- 128پشتو صفحه  – انست دوكتاب 

  
  ع مطالعه خاموشانهموضو پس از ختمفعاليت سوال و جواب 

  دقيقه  10: وقت
  

  :مربي در ارزيابي فعاليت خاموشانه سواالت ذيل را از اشتراك كننده گان مي پرسد 
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 ؟چگونه بايد معرفي گردداعداد  .1

 چگونه مي توان درس رياضي را براي شاگردان دلچسپ نمود؟ .2

 در تدريس رياضي دورهء ابتدائيه استادان به كدام مهارت ها نيازدارند؟ .3

   لطفاً چند ميتود را نام ببريد؟ .4

 چه مشوره هاي براي تدريس رياضي در كتاب انست دو داده شده بود؟ .5

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟هدف  .1

 اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه به .2

 Ĥورد جلسه ما چه ها بوده؟دست .3

 ؟مي گردد شما چند فعاليت هاي نمونه يي را مطالعه كرديد كه باعث دلچسپ شدن تدريس رياضي  .4

 صفر را چگونه براي شاگردان معرفي مي كنيد؟ .5

 لطفاً غير از فعاليت سوال و جواب و يا گروپي يك يا دو سرگرمي را در تدريس رياضي بيان كنيد؟ .6

 

  رياضيتهيه پالن درسي با در نظر داشت مشوره هاي تدريس : بيست وچهارم ءجلسه
  دقيقه 85: وقت
  
  :اشتراك كنندگان در اخير جلسه :جلسه هدف
 .پالن درسي شان را تهيه مي نمايند رياضيبه اساس مشوره هاي تدريس مضمون  •

ص مي تفاوت ها و شباهت را ميان پالن درس نمونه يي مربي و پالن درسي اشتراك كنندگان تشخي •
 .دهند

  
  :در اين جلسه :دستĤورد متوقع

 . پالن هاي درسي را تهيه و تفاوت ها و شباهت را دريافت مي نمايند اشتراك كنندگان •
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  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  
  كارگروپي: فعاليت اول

  دقيقه 25: وقت
در كتاب  رياضيمشوره هاي كه در تدريس لطفاً پالن درسي را با در نظر داشت  :موضوع فعاليت گروپي

  انست دو آمده است تهيه نمائيد؟
  

مي دهد كه قبالً خود او  رياضيمربي براي تمام اشتراك كنندگان موضوع واحدي در رابطه به مضمون  :نوت
  . نمايش مي دهد پالن درس نمونه يي را تهيه نموده و براي دريافت تفاوت ها و شباهت ها

  
  :براي مربي رهنماي از قبل

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .عرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان م

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام موضوع در  .3
 .اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . عالن مي داردمربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان ا .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

ز گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها مربي در جريان كار گروپي ا .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

150      

 

  
  :براي اشتراك كنندگان از جانب مربي  ييپالن درس نمونه ارايه : فعاليت دوم

  دقيقه 15: وقت
  :ه نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيدمربي در اين مرحل

مربي براي اشتراك كنندگان نخست پالن درس نمونه يي را معرفي مي كند و مي گويد كه اين پالن نيز  •
بوسيله ما ساخته شده تا شما تفاوت ها و شباهت را ميان پالن ساخته شده خودتان و پالن درس نمونه 

 .، دريافت نماييديي كه ما ساخته ايم

 .مربي تمام اجزاي پالن درسي را براي اشتراك كنندگان تشريح و توضيح مي دهد •

مربي براي اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد كه تفاوت ها و شباهت را ديده در جريان ارايه ياداشت  •
 . نمايند

شباهت ها را بين دقيقه وقت داريد تا تفاوت ها و  15مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه  •
خود در گروپ هاي كه باهم پالن تهيه نموده ايد، دريافت و در چارت جداگانه در دو ستون 

 . همراه با پالن درسي  براي اشتراك كنندگان پيشكش نمايد

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :تا به اهداف مطلوب نايل آيد مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد
سرگروپ ها پالن هاي درسي را با چارت تفاوت ها و شباهت  ها بنوبت براي همه اشتراك كننده گان  .6

 .توضيح مي نمايند

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .7
 گان دارد، آنرا مي افزايد؛نسبت به انكشاف پالن درسي اشتراك كنند

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .8

 .مربي نتايج فعاليت گروپي اشتراك كنندگان را خالصه مي نمايد .9

نتخاب مربي از ميان اشتراك كنندگان خواهش مي كند كه از ميان پنج پالن كه تهيه شده، بهترين آن را ا .10
 . تا در جلسه بعدي مورد تطبيق قرار گيرد

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري
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  دقيقه  5: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 ؟استتهيه شده  انست دو كتابپالن درسي مطابق به مشوره هاي آيا  .2

 سوال و جواب از كدام ميتود ديگر شما استفاده نموده ايد؟ به غير از كار گروپي و .3

 چه تفاوت هاي ميان پالن هاي درسي شما و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ .4

 چه شباهت هاي ميان پالن هاي درسي شما و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ .5

 

  تطبيق پالن درسي : و پنچم بيستم ءجلسه
  دقيقه 105: وقت
  

  :خواهند شتراك كنندگان در اخير جلسها :اهداف جلسه
 .پالن درسي را در صنف با در نظر داشت مشوره ها تطبيق نمايند •

 .نكات مثبت و اصالح پذير معلم را تشخيص دهند •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 . اشتراك كنندگان تدريس زبان را عمالً تمرين مي نمايند •

 

  دقيقه 5: جلسهمعرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي 
  

  رياضي تدريس مضمون: فعاليت اول
  دقيقه 35: وقت براي معلم اول
  دقيقه 35: وقت براي معلم دوم

  . نفر اشتراك كننده به صفت معلم در صنف تدريس مي نمايد موضوع فعاليت اين است كه دو: فعاليتموضوع 
  

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
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 طلبانه ايفاي نقش مي نمايند دو نفر به صفت معلم  داو •

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

اهداف  مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

و مي گويندكه نقش واقعي را در صنف . مربي اشتراك كننده گان را بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد .2
 .هندانجام د

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .نظريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان مي نمايند

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .ات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شودموضوع

 . مربي وقت ساعت تدريس را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

 .مربي در جريان تدريس  مهارت هاي معلم را مشاهده مي نمايد .6

  
  :جر و بحث پيرامون تدريس معلم

  دقيقه 20: وقت
  :ا به اهداف مطلوب نايل ايدمربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد ت

مربي يك نفر را بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات اش اشتراك كنندگان را در دو ستون چارت  .1
 . بنويسد

نخست مشاهدين نظريات شان را در باره كيفيت شيوه تدريس معلم بيان مي نمايد و سپس اشتراك  .2
 . كنندگان
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بكار بسته، مورد در تدريس مضمون رياضي كه معلم  همه اشتراك كننده گان روش و مهارت هاي را .3
 . ارزيابي قرار مي دهد

 .مربي محترم نظريات اش را مبني بر مشاهده كه انجام داده براي اشتراك كننده گان بيان مي نمايد .4

مربي محترم موضوع اين جلسه را براي اشتراك كنندگان خالصه مي نمايد و نكات مهم شيوه هاي  .5
 . را بيان مي نمايدتدريس در زبان 

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه 10: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 توقع جلسه ما چه بود؟مدستĤورد  .3

 گونه؟چ معلم مطابق به پالن ساخته شده، تدريس نمود؟ آيا .4

 است؟معلم مطابق به مشوره هاي كتاب انست دو تدريس كرده چگونه  .5

 معلم در تدريس رياضي از كدام ميتود ها كار گرفت؟ .6
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  35353535اهداف و ميتود تدريس آداب زندگي

اين جلسه در باره آداب زندگي مي باشد و كوشش گرديده تا اهميت و اهداف و ميتود تدريس آن به 
  . بحث گرفته شود

طوريكه ميدانيم انسان يك موجود اجتماعي بوده و در پيوند با اجتماع زندگي مي نمايد و ماهيت اش از طريق 
روابط اجتماعي شكل مي گيرد و تحول مي بيند،  بناً  انتقال آداب زنده گي براي اطفال نقش اساسي را در 

رفتن مهارت ها و آداب زندگي واقعاً فراگ. فرايند انكشاف مادي و معنوي اطفال يك جامعه بازي مي نمايد
اطفال را به نحوه دقيق آن از رفتارها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و كشور و همچنان از  فرهنگ 

ما به اين اصل متعقد . هاي گوناگون دنيا مطلع مي سازد و به آنها مي آموزاند كه چگونه يك انسان موفق باشند
خصوصيات همزيستي و روابط اجتماعي در  زش درست اين مضمون قرار بگيرد،هستيم كه اگر طفلي تحت آمو

اگر قرار باشد آينده  يك كشور از لحاظ ترقي و تعالي تضمين گردد، بايد ارزش هاي . وي تقويه مي گردد
انساني و مطلوب در اطفال آن  كشور مورد تعليم قرار گيرد كه بخش وسيع  اين همه از طريق تدريس مضمون 

اهميت اين مضمون در آن است كه شخصيت . اب زندگي براي شاگردان دوره ابتدايه مي توان انتقال يابدآد
اطفال از نقطه نظر آداب زندگي مورد تربيه قرار مي گيرد و تدريجاً نياز هاي اجتماعي آنها از طريق آموزش 

  .   برايشان رفع مي گردد
  

  اهميت آموزش آداب زندگي  براي شاگردان
ملت ها . پيوسته بسط و انكشاف يابيده استو مهارت ها در بستر تاريخ تكامل جوامع بشري  دانش

فرهنگ و ارزش هاي  تاريخي شان را كه بخش از آن شامل آداب زندگي مي شود، پيوسته از يك نسل به نسل 
ا، افتخارات، اخالق، زمانيكه آداب ارزشمند زندگي از ميان اندوخته ها، ارزش ه. ديگر تعليم و تربيت مي دهند

فلسفه، هنر، علوم و همه دست آورد هاي مادي و معنوي ادوار گونا گون تاريخ  انتقال مي يابد در زندگي افراد 
يكي از نخستين قدم هاي تعليم و تربيه آموزش آداب زندگي بناً . جامعه نيز تغيرات شگرف را بميان ميĤورد

بخش از مهارت هاي را در ارتباط به آداب زندگي، نحوهء رفتار با بزرگان، البته اطفال قبالً . براي اطفال مي باشد
از خانوادهايشان به آموزش گرفته اند ولي در مكتب نه تنها اين .... آداب غذا خوردن و رفتار با هم سن و ساالن

                                                           

همچنان . براي مربي محترم توصيه مي گردد تا موضوع جلسه را دقيقاً مطالعه نمايد و در جريان سمينار از آن بصورت همه جانبه استفاده كند 35

  .توصيه مي گردد كه جلسه سمينار بايد مطابق به رهنماي مربيان پيشبرده شود
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نيز مي مهارت ها را بصورت وسيع آن مي آموزند بلكه موضوعات مهم و ارزشمند علمي و اخالقي ديگر را 
اطفال در مكتب از هر لحاظي تحت تربيت و تكميل شخصيت با آموزش مضامين مشخص قرار مي . آموزند
آنها مجموعه مهارت هاي كليدي كه براي موفق زيستن اساسي به حساب مي آيند را آموزش ديده و . گيرند

ي را اطفال قبالً از خانواده آداب زندگ. تدريجاً در رشد عقالنيت و ذهنيت شان موثر و مثبت تلقي مي گردد
هايشان فرا گرفته اند، اما در مكتب موضوعات بصورت نظري و عملي براي شان آموزش داده مي شود در 
مكتب شخصيت شاگرد مطابق به اهداف نصاب تعليمي با معيار هاي خاص تعليمي كه موزون به رشد و 

 . انكشاف جامعه مي باشد تكميل ميگردد

در ذيل اهميت آنرا ميتوان مختصراً  . زندگي را در تمام ابعاد حيات مي توان دريافت اهميت آموزش آداب
  :چنين گفت

با آموزش آداب زندگي است كه اطفال مي توانند به شخصيت هاي موفق مبدل شوند چرا كه در  •
 .فعاليت هاي عملي است كه مهارت ها كليدي ترين نقش را براي كسب موفقيت بازي مي نمايند

چه خوش گفته اند خلق نيك . ت ها وآداب زندگي است كه مردم آدمي را در قلب جاه ميدهدمهار •
 .مي باشد مردممنظور از شكار خلق يعني محبوب شدن در ميان . خلق را شكار مي كند

 .براي نزديك شدن روابطه اجتماعي انسانها محسوب مي گرددآداب زندگي است كه وسيلهء  •

 .ش مثبت و موثر در شگوفايي جامعه و غنامندي فرهنگ بازي ميكندمهارت ها و آداب زندگي نق •

  
  اهداف آموزش آداب زندگي براي شاگردان

معلم با . شناخت اهداف اساسي آموزش آداب زندگي براي معلم كمك مي كند تا موفقانه تدريس نمايد
ر دانش، مهارت و درك درست از اهداف آموزشي مي تواند با بكار گرفتن فعاليت هاي موثر تدريسي د

اهداف نصاب تعليمي از صنف اول الي سوم نشان . طرزتلقي شاگردان انكشاف دوامدار و متوازن را ببار بيĤورد
آنها از طريق آموزش متون و يا داستان . ميدهد كه اطفال بايد مجموعه مهارت هاي اولي زندگي را فرا بگيرند

با آموزش اين مضمون در . ر زندگي دريافت مي كنندهاي كوتاه ارزش و ضرورت مهارت ها و آداب را د
دانش، احساسات، روحيه، رفتار و شخصيت اطفال تغيير آمده و به عنوان شخصيت هاي خوب اجتماعي تبارز 

در بخش آداب زندگي داراي اهداف آموزشي مشخص ذيل از صنف اول الي سوم نصاب تعليمي . مي نمايند
  :مي باشند

 در خانواده، مكتب و جامعه را مي آموزند؛شاگردان آداب معاشرت  •
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 اهميت نظافت، محيط زيست و رژيم غذاي را مي دانند؛ •

 حقوق و احترام به اطفال، بزرگان و زنان را بدانند؛ •

 ارزش و اهميت همكاري و همزيستي اجتماعي را ياد بگيرند؛ •

 ضررهاي جنگ و فوايد صلح، صميميت، برابري و دوستي را بيĤموزند؛ •

 زو ها و تا حدي هم راه هاي بدست آوردن آن را بفهمند؛صاحب آر •

 در انجام وظيفه هاي شان احساس مسووليت نمايند؛ •

 جرأت اخالقي، روحيه مهرباني و خيرخواهي در آنها انكشاف نمايند؛ •

 پيوسته متوجه اشتباهات خود و در صدد حل آنها گردند؛ •

 زندگي شوند؛انسان با صبر و تحمل پذير در مقابل حوادث و معضالت  •

 توانايي هاي تشخيص و حل معضالت و مشكالت در آنها رشد نمايند؛ •

 پندار، كردار و گفتار شاگردان خلق پسند و مطلوب شود؛ •

 ظرفيت ارايه نظر خود و تحليل صحبت هاي ديگران را مي يابند؛ •

 كم كم توانايي اداره كردن و سازمان دادن امور زندگي خود را مي آموزند؛ •

 ت از اموال شخصي خود و ديگران و همچنان اموال دولت را بياموزند؛ارزش حفاظ •

 .تنوع لسانها و محيط زندگي را بدانند •

  
از اهداف جزي و مشخص فوق چنين استنتاج مي گردد كه شاگردان با فراگيري آداب زندگي داراي 

كر، سلوك و اخالق فردي اخالق اجتماعي شده و ارزش هاي خوب، پسنديده و نيك انساني را فراگرفته و در ف
. و اجتماعي شان تغييرات سازنده و مطلوب رونما ميگردد
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 ميتود تدريس مضمون آداب زندگي براي شاگردان
درين بخش براي انجام تدريس موفق در صنف درسي، رهنمايي ها و مشوره هاي الزم براي معلمان 

گيري روش هاي خوب، موثر و سازندهء معلمان با بكار . تدريس در مضمون آداب زندگي ارايه مي گردد
روش تدريس . تدريسي شخصيت اطفال را از لحاظ دانش مضمون، مهارت ها و طرز تلقي انكشاف ميدهند

معلمان بايد تجارب و . آداب زندگي  بايد متناسب با اهداف درس و ظرفيت ذهني و عملي شاگردان باشد
با در نظرداشت . يت هاي فردي شاگردان را مدنظر گيرندشناخت شان را نسبت به شاگردان غني سازند و قابل

معلمان به تدريس آداب زندگي عميقاً بايد توجه . شناخت همه جانبه مي توانند تدريس را موفقانه براه اندازند
در بايد توجه كرد كه . نمايند كه كدام روش ها و مهارت ها خوبتر مي تواند اهداف آموزشي را حاصل نمايند

اب زندگي تنها مهارت ها براي شاگردان انتقال نمي يابد، بلكه معلومات و شناخت شاگردان از تدريس آد
  .  فرهنگ و قواعد اجتماعي نيز رشد و انكشاف مي نمايد

در ذيل برخي رهنمايي ها و مشوره ها به منظور تدريس مضمون آداب زندگي براي معلمان محترم توصيه شده، 
  :براي معلمان تقويه شود و اهداف مطلوب تدريسي حاصل گردد تا از طريق آن ميتود تدريس

 .اهداف و نكات مهم هر درس بروي تخته نوشته شده و به زبان ساده براي شاگردان فهمانده شود •

براي وضاحت هر چه بيشتر تصاوير هر درس، آنرا با جزئيات با زبان ساده براي شاگردان توضيح  •
 .نمايد

سوال و جواب تحليلي و باز، كار ( ويسله فعاليت هاي گوناگون مانند هر درس نظر به موضوع آن ب •
براي شاگردان ..) گروپي و جوره يي، فعاليت تمثيلي، بازيها يا سرگرميها، قصه ها و رسامي ها وغيره

 .آموزش داده شود

 .شاگردان وقت داده شوند تا بعد از ديدن تصاوير باهم در كار گروپي و جوره يي صحبت كنند •

لمان براي تحكيم هر چه بيشتر موضوع درس روزانه خود شاگردان را مكلف به گرفتن معلومات مع •
بيشتر از والدين و بزرگان خانواده هايشان در قالب كارخانگي بسازند و براي ساعت درسي آينده آن را 

 .تعقيب نموده بويسله خود شاگردان جمعبندي نموده وارد درس جديد گردد

 .مواد محيطي در هر درس نظر به موضوع آن بكار گرفته شودمواد ممد درسي و  •

 .متن را معلم با آواز بلند بخواند از شاگردان بخواهد كه به تعقيب وي آنرا ادامه بدهند •

 .متن كتاب را از شاگردان بپرسد و بعد آنرا به زبان ساده و مختصر براي آنها بيان بدارد •
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ا چه اندازه فراگرفته اند، فعاليت هاي مختلف چون سوال و معلم براي ارزيابي شاگردان كه درس را ت •
 .جواب، كارجوره يي، كارگروپي و انواع بازي ها را بكار گيرد
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  رهنماي مربيان
  آداب زندگي و ميتود اهداف: بيست و ششم ءجلسه
  دقيقه 120120120120: وقت
  

  اهداف آداب زندگي: موضوع اول
  :در اخير جلسه اشتراك كنندگان :جلسه هدف
 را بيان مي نمايند؛اهداف آداب زندگي  •

 

  :جلسهدر اين  :دستĤورد متوقع
 .اشتراك كنندگان لست از اهداف آداب زندگي را تهيه مي نمايند •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول
  دقيقه 20: وقت

  
تراك كنندگان خواهش مي نمايد كه لست از اهداف آداب زندگي را بروي مربي از اش :گروپيموضوع فعاليت 

   .چارت نوشته بيان كنند
  

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  مربي در آغاز جلسه عنوان، .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

نرا بدانند كه كدام مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آ .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود
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 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

را براي تمام گروپ ها مي دهد تا هر گروپ مطابق به تحليل و ارزيابي شان آنها را پاسخ  سوالمربي  .5
 .دهند

فرديست كه پس از بحث  سرگروپ. (عين ميكنندرا ت سرگروپ شانگروپ ها منشي، ناظر بروقت و  .6
 )نظريات گروپ را بيان مي نمايدگروپي 

 .همه اعضاي گروپ در پاسخ سوال مساويانه سهم مي گيرند تا آنرا خوب و كامل پاسخ دهند .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 

  :ارايه نتايج كار گروپي
  دقيقه 20: وقت

  :مربي در اين مرحله نكات ذيل را مدنظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
 .توضيح مي نمايندبه طور خالصه پاسخ شان را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان  سرگروپ ها .1

اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن نسبت  پيشكش كار گروپيدر اخير  .2
 آنرا نيز مي افزايد؛نتايج كار گروپي داشتند، به 

 . را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد مربي محترم نتايج فعاليت گروپي  .3

تاب مواد حمايوي آماده نموده، براي اشتراك كنندگان پس از ختم مربي چارت تهيه شده را كه قبالً از ك .4
 . فعاليت مطالعه خاموشانه توضيح مي نمايد

  
  :36363636اهداف آداب زندگي

  دقيقه 10101010: وقت
 آموخته و مطابق به آن عمل مي نمايند؛شاگردان آداب معاشرت در خانواده، مكتب و جامعه را  •

                                                           

قابل يادآوريست كه مربي محترم براي . مربي محترم اهداف آداب زندگي را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه مي نمايد 36

  . استفاده نمايد) اهميت، اهداف و ميتود تدريس آداب زندگي(معلومات بيشتر مي تواند از محتويات جلسه 
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 ناخته و آنرا در زندگي عملي مي كنند؛يط زيست و رژيم غذاي را شاهميت نظافت، مح •

 رعايت مي كنند؛اطفال، بزرگان و زنان را  حقوق و احترام به •

 ضررهاي جنگ و فوايد صلح، صميميت، برابري و دوستي را بيĤموزند؛ •

 در انجام وظيفه هاي شان احساس مسووليت نمايند؛ •

 ؛جرأت اخالقي، روحيه مهرباني و خيرخواهي در آنها انكشاف نمايند •

 پيوسته متوجه اشتباهات خود و در صدد حل آنها گردند؛ •

 توانايي هاي تشخيص و حل معضالت و مشكالت در آنها رشد نمايند؛ •

 پندار، كردار و گفتار شاگردان خلق پسند و مطلوب شود؛ •

 ظرفيت ارايه نظر خود و تحليل صحبت هاي ديگران را مي يابند؛ •

 ن امور زندگي خود را مي آموزند؛كم كم توانايي اداره كردن و سازمان داد •

 . رعايت مي كنندارزش حفاظت از اموال شخصي خود و ديگران و همچنان اموال دولت را  •

 

  :ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  5: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 چگونه؟ سيديم؟جلسه خود ر هدف آيا به .2

 جلسه ما كدام ها بوده؟دستĤورد  .3

 آداب زندگي چه تأثيرات باالي رشد اخالق فردي و اجتماعي اطفال دارد؟ .4

 اهداف آداب زندگي كدام ها مي باشند؟ .5

 

  ميتود تدريس آداب زندگي: موضوع دوم
 :مي كنند كهبيان اشتراك كنندگان در اخير جلسه  :جلسه هدف

 ؛استفاده مي شودكدام ميتود ها  در تدريس آداب زندگي از •

  
  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 . لست مي نمايند ،اشتراك كنندگان ميتود تدريس آداب زندگي را معرفي كرده •
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 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  فعاليت گروپي: فعاليت سوم
  دقيقه 20: وقت

  .تذكر دهيدآداب زندگي تدريس  دري تدريس را ميتود ها لطفاً :فعاليت گروپي موضوع 
 

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
ي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را رو .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .بحث گرفته مي شودموضوعات در اين فعاليت به 

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ  .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 .موعه لست را در چارت مشخص سازندمربي گروپ ها را مي گويد كه دو نكته مهم از مج .9

  
  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
 .سرگروپها به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايند .1
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در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايد .3

قبالً از كتاب مواد مطالعه آماده نموده، براي اشتراك كنندگان توضيح مي مربي چارت تهيه شده را كه  .4
 .نمايد

  
  :37مشوره ها براي تدريس آداب زندگي

  دقيقه 10: وقت
 .اهداف و نكات مهم هر درس بروي تخته نوشته شده و به زبان ساده براي شاگردان فهمانده شود •

 .يات با زبان ساده براي شاگردان توضيح نمايدبراي وضاحت هر چه بيشتر تصاوير هر درس آنرا با جزئ •

سوال و جواب تحليلي و باز، كار ( هر درس نظر به موضوع آن بويسله فعاليت هاي گوناگون مانند  •
براي شاگردان ..) گروپي و جوره يي، فعاليت تمثيلي، بازيها يا سرگرميها، قصه ها و رسامي ها وغيره

 .آموزش داده شود

هر چه بيشتر موضوع درس روزانه خود شاگردان را مكلف به گرفتن معلومات معلمان براي تحكيم  •
بيشتر از والدين و بزرگان خانواده هايشان در قالب كارخانگي بسازند و براي ساعت درسي آينده آن را 

 .تعقيب نموده بويسله خود شاگردان جمعبندي نموده وارد درس جديد گردد

 .شان نظر به ضرورت موضوع بكار گرفته شود مواد ممد درسي و يا محيطي در دروس •

 .متن را معلم با آواز بلند بخواند از شاگردان بخواهد كه به تعقيب وي آنرا ادامه بدهند •

 .متن كتاب را از شاگردان بپرسد و بعد آنرا به زبان ساده و مختصر براي آنها بيان بدارد •

راگرفته اند، فعاليت هاي مختلف چون سوال و معلم براي ارزيابي شاگردان كه درس را تا چه اندازه ف •
 .جواب، كارجوره يي، كارگروپي و انواع بازي ها را بكار گيرد

 

  :ارزيابي و نتيجه گيري
  دقيقه  5: وقت

                                                           

  . گي را روي چارت نوشته براي اشتراك كنندگان ارايه مي نمايدمربي محترم مشوره ها براي تدريس آداب زند 37
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  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 نه؟چگو جلسه خود رسيديم؟ هدفآيا به  .2

 دستĤورد جلسه ما كدام ها بوده است؟ .3

 كدام فعاليتها در ميتود تدريس آداب زندگي مهم مي باشند؟ .4

 لطفاً دو متيود موثر تدريس در مضمون آداب زندگي را بيان نماييد؟ .5

 

   مضمون آداب زندگيتهيه پالن درسي براي : بيست و هفتم ءجلسه
  دقيقه 70: وقت
  

  :اخير جلسه اشتراك كنندگان در :اهداف جلسه
 پالن درسي براي مضمون آداب زندگي تهيه مي نمايند؛ •

 ؛را تشريح و توضيح مي نمايندپالن هاي تهيه شده،   •

  
  :جلسهدر اين  :دستĤورد متوقع

 .ي نمايندمي كنند و از ميان آنها بهترين را انتخاب م تهيه اشتراك كنندگان پنج پالن درسي را •

 

  دقيقه 5: اي جلسهمعرفي موضوع، اهداف و دستĤورد ه
  

  فعاليت رقابتي ميان گروپ ها: فعاليت اول
  دقيقه 25: وقت

ميتود هاي كه در جلسه قبلي در مورد آداب لطفاً پالن هاي درسي را با در نظر داشت  :موضوع فعاليت گروپي
بت بطور حد را براي تمام گروپ ها مي دهد كه رقاالبته مربي موضوع وا ، تهيه نمائيد؟زندگي  فرا گرفتيد

  . درست مورد ارزيابي قرار گيرد
  

  :مربي نكات ذيل را براي اشتراك كنندگان بيان مي نمايد :نوت
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 .مثالً گروپ اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. مربي اشتراك كنندگان را به پنج گروپ تقسيم مي نمايد •

 ميان گروپ اول و دوم رقابت را براه مي اندازد؛ •

 ابت را براه مي اندازد؛ميان گروپ سوم و چهارم رق •

گروپ پنجم كه متشكل از سه نفر مي باشد به عنوان كمسيون يا هيأت ژوري بوده كه در مورد كيفيت  •
 . پالن هاي درسي قضاوت مي كنند و خوب ترين پالن را انتخاب و گروپ موفق را اعالن مي نمايد

روپ هاي سوم و چهارم نيز از رقابت گروپ هاي اول و دوم يكي خواهد انتخاب شد و از رقات گ •
يكي و سپس ميان اين دو بهترين قضاوت صورت خواهد گرفت كه بايد بهترين پالن درسي از ميان آن 

 . دو انتخاب گردد

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

 مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  مربي موضوع فعاليت را بروي .3
 .موضوع در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند گروپي را براي

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايدمربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده  .8

 

  دقيقه  30 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
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  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد
ي به طور خالصه نتايج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح م ي سرگروپها .1

 .نمايند

و از ميان آن دو . درسي گروپ اول و دوم مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي گيرد هاي نخست پالن .2
 . پالن درسي يكي انتخاب و  گروپ برنده اعالن مي گردد

سپس پالن هاي درسي گروپ سوم و چهارم مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي گيرد و از ميان آن دو  .3
 . وپ برنده اعالن مي گرددپالن درسي يكي انتخاب و گر

سپس ميان دو پالن برنده شده ارزيابي صورت مي گيرد كه كدام يكي آنها بهترين مي باشد و آن به  .4
 . پالن درسي صنف شناخته مي شودبهترين عنوان 

 .مربي نتايج فعاليت گروپي اشتراك كنندگان را خالصه مي نمايد .5

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت
  :ي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسدمرب

 جلسه ما چه بود؟ اهداف .1

 چگونه به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد متوقع جلسه ما چه بود؟ .3

 كدام ميتود ها؟ ؟در پالن درسي ميتود هاي موثر تدريسي گنجانيده شده بود چگونه .4

 ن درسي را انتخاب كرده ايد؟مطمئين هستيد كه بهترين پال چگونه .5

 

 

  تطبيق پالن درسي : هشتمبيستم و ءجلسه
  دقيقه 85: وقت
  

  :خواهند جلسهاشتراك كنندگان در اخير  :اهداف جلسه
 .پالن درسي را تطبيق نمايند •
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 .دهندمي نكات مثبت و اصالح پذير معلم را تشخيص  •

  
  :جلسهدر اين  :دستĤورد متوقع

 . را عمالً تمرين مي نمايند اشتراك كنندگان تدريس زبان •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه
  

  مضمون آداب زندگيتدريس : فعاليت اول
  دقيقه 40: وقت
  

نفر اشتراك كننده به صفت معلم در صنف تدريس مي يا دو موضوع فعاليت اين است كه يك : موضوع فعاليت
  . نمايد
  :نمايد مربي به نكات ذيل توجه مي :نوت

دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •
 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

 

  :ربيرهنماي از قبل براي م
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي  .1

 .ي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  م

و مي گويندكه نقش واقعي را در صنف . مربي اشتراك كننده گان را بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد .2
 .انجام دهند



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

168      

 

مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه در حين حاليكه نقش شاگرد را ايفاء مي نمايند، در اخير  .3
 .ي نمايندنظريات آنها را در باره نكات مثبت و نكات قابل اصالح معلم بيان م

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت ساعت تدريس را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

 .مربي در جريان تدريس  مهارت هاي معلم را مشاهده مي نمايد .6

  
  :ر و بحث پيرامون تدريس معلمج

  دقيقه 25: وقت
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل ايد

مربي يك نفر را بصفت منشي تعيين مي نمايد تا نظريات اش اشتراك كنندگان را در دو ستون چارت  .6
 . بنويسد

ره كيفيت شيوه تدريس معلم بيان مي نمايد و سپس اشتراك نخست مشاهدين نظريات شان را در با .7
 . كنندگان

همه اشتراك كننده گان روش و مهارت هاي را كه معلم در تدريس مضمون رياضي بكار بسته، مورد  .8
 . ارزيابي قرار مي دهد

 .دمربي محترم نظريات اش را مبني بر مشاهده كه انجام داده براي اشتراك كننده گان بيان مي نماي .9

ايد و نكات مهم شيوه هاي مربي محترم موضوع اين جلسه را براي اشتراك كنندگان خالصه مي نم .10
 . را بيان مي نمايد تدريس آداب زندگي

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه 10: وقت
  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ هدف .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 دستĤورد متوقع جلسه ما چه بود؟ .3
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 آيا معلم مطابق به پالن ساخته شده، تدريس نمود؟ .4

 كدام مهارت هاي تدريسي معلم موفق ارزيابي گرديده است؟ .5

  

  آموزش پالن درسي: بيست و نهم ءجلسه

  دقيقه 110: وقت
  

  :خير جلسه اشتراك كنندگاندر ا :اهداف جلسه

 .را با نظريات همديگر شان تهيه مي نمايند پالن درسي •

ميان پالن درسي خودشان و پالن درسي نمونه يي كه جانب مربي ارايه مي  راتفاوت ها و شباهت ها •
 . گردد، تشخيص مي دهند

 

  :دستĤورده هاي اين جلسه اين است كه :دستĤورد هاي متوقع

 .دناشتراك كنندگان پالن درسي را تهيه مي نماي •

 .فاوت ها و شباهت ها را تهيه مي نمايندلست از ت •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت

  

  :موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد كه نكات ذيل بايد مدنظر گرفته شود :موضوع فعاليت گروپي

 از قبل براي اشتراك كنندگان نمي دهد؛مربي پالن ساخته شده درس نمونه يي را قبل  •

 را مي سازند؛ اشتراك كنندگان همه به گروپ ها تقسيم شده پالن درسي •
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هدف از تهيه پالن درسي اين است كه در فعاليت بعدي اشتراك كنندگان ميان پالن درسي خودشان و  •
و شابهت ها را  پالن درس نمونه يي كه از جانب مربي بروي چارت نمايش داده مي شود تفاوت ها

 بيابند؛

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

 مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 :مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از منابع ذيل استفاده نمايند .4

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

يست كه نتيجه كار سرگروپ فرد.( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . ريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايدمربي در ج .9

 

  نمايش پالن درسي : فعاليت دوم

  دقيقه 15: وقت
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  :نمايش پالن درسي از جانب مربي براي اشتراك كنندگان مي باشد :موضوع فعاليت دوم

  
  : رهنمايي از قبل براي مربي

وجه فرموده و آن را در جريان فعاليت مد نظر گيرد تا به اهداف و مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل ت

  :نتايج مطلوب نايل آيد

مربي پالن درس نمونه يي را كه قبالً در چارت تهيه نموده براي همه اشتراك كنندگان به نمايش مي  .1
 .گذارد

 .ددر باره تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معلومات كامل براي اشتراك كنندگان مي ده .2

اشتراك كنندگان را ترغيب مي دارد تا توجه شان را به تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معطوف  .3
 .كنند

مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد تا نكات عمده و مهم پالن درس نمونه يي را ياداشت  .4
  . نمايند تا از آن در دريافت تفاوت ها و شباهت ها استفاده كنند

 

  كار گروپي: فعاليت سوم

  دقيقه 20: وقت

ها را ميان پالن تهيه شده خودتان و پالن درس لست از تفاوت ها و  شباهت لطفاً  :موضوع فعاليت گروپي

  .نمونه يي در تمام بخش هاي پالن دريافت و در دو ستون چارت بصورت شماره وار تذكر دهيد

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

ات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و مربي قبل از انجام فعاليت به نك

  :نتايج مطلوب نايل آيد

موضوع فعاليت بروي فليپ چارت نوشته شود و بايد همه اشتراك كننده گان موضوع فعاليت را بدانند  .1
 .كه چه را به بحث مي گيرند و يا چه را انجام مي دهند
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پ اول را براي دوم، گروپ دوم را براي گروپ سوم، گروپ سوم را براي مربي پالن تهيه شده گرو .2
گروپ چهارم، گروپ چهارم را براي پنجم و گروپ پنجم را براي گروپ اول تبادله مي نمايند تا آنها 

 .تفاوت ها و شباهت را دريافت كنند

پالن (اي درسي مربي براي اشتراك كنندگان رهنمايي مي كند كه تفاوت ها و شبهات هاي پالن ه .3
 را در دو ستون در چارت بصورت جداگانه تذكر دهند؛) درسي خودشان و مربي

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .4
 )گروپ را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 .ه اعضا مساويانه در فعاليت هاي گروپي سهيم شوندگروپ ها طوري كارشان را انجام مي دهند كه هم .5

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  .6
 .مي كند

 .مربي در جريان كار گروپي زمان باقي مانده را اعالن ميكند .7

  

  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

براي همه طور خالصه پالن درس تهيه شده را با لست از تفاوت  ها و شباهت ها هرسرگروپ به  .1
 .اشتراك كننده گان توضيح مينمايد

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .2

ه و ارزيابي كه از چگونگي مربي محترم در اخير فعاليت نظريات اش را بصورت فشرده مبتني بر مشاهد .3
 .پالن درسي اشتراك كنندگان داشته براي اشتراك كنندگان تقديم مي نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟م اهداف  .1

 جلسه خود رسيديم؟ آيا به اهداف .2

 تĤورد هاي عمده جلسه ما چه است؟دس .3

 چه مشابهتي ميان پالن درس تهيه شده و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ .4
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 چه تفاوت ميان اين دو پالن به نظر مي رسيد؟ .5

 

  تهيه پالن درسي : سي ام جلسه

  دقيقه 105:وقت
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان مي توانند كه :اهداف جلسه

و پالن درسي شان را تهيه در ساختن پالن درسي استفاده  38ره هاي منابع و مأخذاز رهنمايي ها و مشو •
 ؛كنند

نواقص پالن درسي را دريافت و پالن هايشان را  تبادله و همديگررا ميان  هاي درسي تهيه شده  پالن •
 .انكشاف دهند

 

  :دستĤورده هاي اين جلسه اين است كه :دستĤورد هاي متوقع

 . را تهيه و با تبادل پالن ها آنها را انكشاف مي دهند درسيهاي  پالن  اشتراك كنندگان •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 45: وقت

  . 39موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت گروپي

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

يت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعال
  :مطلوب نايل گردد

                                                           

  
مربي محترم پنج موضوع پالن هاي درسي را از روي جدول فهرست پالن هاي درسي انتخاب مي نمايد و براي گروپ ها مي دهد كه پالن  39

  .درسي شان را تهيه نمايند
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مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .ان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كندمربي اشتراك كننده گ .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 :ع ذيل استفاده نمايندمربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از مناب .4

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 ا كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ه .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 

  كار گروپي: دومفعاليت 

  دقيقه 25: وقت

نواقص و كمبودي هاي پالن درسي همديگر را دريافت و نكات كه بايد انكشاف لطفاً  :موضوع فعاليت گروپي

  .يابد در چارت جداگانه انكشاف دهيد

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و  مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان

  :نتايج مطلوب نايل آيد
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مايد تا هرگروپ نواقص و مربي پالن هاي ساخته شده اشتراك كنندگان را بين شان تبادله مي ن .1
و پالن هاي درسي را دو باره در چارت نوشته و انكشاف  كمبودي هاي پالن همديگر شان دريافت

 .دهند

سوم، گروپ سوم را  گروپ دوم، گروپ دوم را براي گروپ را براي مربي پالن درسي گروپ اول .2
پنجم را براي گروپ اول مي دهد  پنجم و گروپگروپ گروپ چهارم را براي ،چهارگروپ براي 

 .تا پالن همديگر شان را مورد انكشاف قرار دهند

اي پالن درسي را مربي براي گروپ ها توصيه نمايد كه تمام گروپ ها مسووليت دارند كه دقيقاً اجز .3
 .مورد مطالعه قرار دهند

موضوع فعاليت بروي فليپ چارت نوشته شود و بايد همه اشتراك كننده گان موضوع فعاليت را  .4
 .بدانند كه چه را به بحث مي گيرند و يا چه را انجام مي دهند

تيجه سرگروپ فرديست كه ن.( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )كار گروپ را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

گروپ ها طوري كارشان را انجام مي دهند كه همه اعضا مساويانه در فعاليت هاي گروپي سهيم  .6
 .شوند

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  .7
 .مي كند

 .گروپي زمان باقي مانده را اعالن ميكندمربي در جريان كار  .8

  

  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

پالن درسي گروپ را كه دريافت نموده و همچنان چارت كه آن پالن دو  هرسرگروپ به طور خالصه .1
 .براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايدباره انكشاف يافته را  

 .كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد در اخير اگر كدام اشتراك .2

اشتراك كنندگان سه بهترين پالن درس نمونه يي از ميان پالن هاي درسي تهيه شده انتخاب مي نمايند  .3
بهترين پالن درسي آن مي باشد كه مطابق به رهنمايي تهيه و . تا در جلسه بعدي آنرا تدريس نمايند

 . درسي تهيه شده باشد تطبيق پالن
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  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ اهداف .1

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 دستĤورد هاي جلسه ما چه است؟ .3

 انكشاف داديد؟شما كدام نكات را در پالن درسي گروپ همكار تان  .4

 چرا آن تغييرات را آورديد؟ .5

 

  تطبيق پالن درسي: و سي و دوم سي و يكم ءجلسه
  دقيقه 85:سي و يكم جلسهء براي وقت

  دقيقه 85: جلسهء سي و دوموقت براي 
  

  : كنندگاندر اخير جلسه اشتراك  :اهداف جلسه

 نمايند؛ مي پالن هاي تهيه شده شان را تدريس •

 دهند؛ مي اهده و ارزيابي قرار تدريس شان را مورد مش •

 دهند؛ مي نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار •

 

  :اين جلسهدر  :دستĤورد هاي متوقع

 ؛مي گرددتطبيق  پالن درسي اشتراك كنندگان •

از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي  •
 نمايد؛

 

 دقيقه 5: هداف و دستĤورد هاي جلسهمعرفي موضوع، ا

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول
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  دقيقه 40: وقت

نفر از اشتراك كنندگان كه قبالً پالن  يا دو يك. موضوع فعاليت تطبيق پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت

  . درسي را با كمك و مشوره همديگر ساخته اند، آنرا تدريس مي نمايد

  :ذيل توجه مي نمايدمربي به نكات  :نوت
دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  

  :قبل براي مربي رهنماي از
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .گان معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنند

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .2

مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد و بقيه اشتراك كنندگان را  .3
 .بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد

د مي نمايد كه مطابق به فورمه مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده را مي دهد، و تأكي .4
 . مشاهده شان را انجام دهند

مربي نيز براي اشتراك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از  .5
ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بلند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه 

 .ي مكاتب شان نداردهيچ رابطة با مسايل ادار

 .مربي در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد .6

مي گويد كه نقش واقعي را در صنف ) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .7
 . درسي داشته باشند
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ضاوت كلي مربي براي مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را مشاهده كنند و ق .8
 .نگرانه نسبت به درس معلم نداشته باشند

مربي براي مشاهدين مي گويد كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان  .9
 . خارج از فورمه مشاهده ياداشت برداري كنند

را دقيقاً  مربي همچنان براي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي گويد كه توجه شان .10
به درس نمونه يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات شان را پيرامون درس نمونه يي 

 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  25 :بحث پيرامون درس نمونه يي معلم
ل مربي در اين مرحله پس از ارايه درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب ناي

  :آيد
 .مربي اشتراك كنندگان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان تنظيم مي نمايد .1

مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نمايد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و  .2
 .قابل اصالح تدريس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسد

د و سپس از ديگر آن تقاضا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح مربي بنوبت اول از يك نفر مشاه .3
 .را بيان كنند تا منشي آنرا بروي چارت بنويسد

 .مربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي دهد تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نمايند .4

هدين داشته باشد، مي تواند مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در باره مشاهدة مشا .5
 .ارايه نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  15: وقت

  :40مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه تشريح نماييد؟ .1
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 معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كار گرفت؟ .2

 ن درسي چه بود؟اهداف پال .3

 كدام فعاليت ها درين درس جاه داده شده بود؟ .4

 كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خسته كننده؟ .5

 كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟ .6

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .7

 ونه توانست كه درس را با زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟معلم چگ .8

 تا چه حد شاگردان درين درس سهم داشتند؟ .9

 درس معلم تاچه حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردان انتقال دهد؟ .10

 

  آموزش پالن درسي: سي و سوم ءجلسه

  دقيقه 105: وقت
  

  :در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 .پالن هاي درسي شان را بصورت انفرادي تهيه مي نمايند •

 .تا انكشاف نمايد تبادله مي كنندپالن هاي درسي شان را به همديگر  •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 د؛اشتراك كنندگان پالن درسي را تهيه مي نماين •

 . گيردپالن هاي درسي اشتراك كنندگان از طريق تبادله مورد انكشاف قرار مي  •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  انفراديفعاليت : فعاليت اول

  دقيقه 20: وقت

  :موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد كه نكات ذيل بايد مدنظر گرفته شود :انفراديموضوع فعاليت 
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 مي دهد؛مربي پالن ساخته شده درس نمونه يي را قبل از قبل براي اشتراك كنندگان ن •

 را مي سازند؛ درسيهاي پالن  بطور انفرادياشتراك كنندگان همه به  •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

را براي تمام اشتراك كنندگان مي دهد تا آنها پالن درسي شان  )نيم تخته يي( مربي ورق هاي سفيد .2
 .بطور انفرادي تهيه كنند

 . مديگر شان در اين فعاليت مشوره كرده نمي توانندمربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه كسي با ه .3

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 :تفاده نمايندمربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از منابع ذيل اس .5

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .6

نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  فعاليت انفراديمربي در جريان  .7
 .ميكند

 . تراك كنندگان اعالن مي نمايدوقت باقي مانده را براي اشفعاليت انفرادي مربي در جريان  .8

 

  :انكشاف پالن درسي بوسيله تبادله پالن ها: فعاليت دوم
  دقيقه 15: وقت

 

  :رهنماي از قبل براي مربي
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مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

 يت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد؛مربي وقت فعال •

هر اشتراك كننده پالن درسي را . هر اشتراك كننده پالن درسي را به فرد پهلو يا مقابل اش مي دهد •
  .برجسته ساخته و آنرا انكشاف مي دهد را مطالعه كرده و نكات قابل اصالح

  
  :فعاليت سوم فعاليت جر و بحث

  : دقيقه 15: وقت
  :در ميان مي گذاردچند اشتراك كننده  ذيل را به صورت نمونه يي با مربي سواالت

 نكات قابل اصالح پالن درسي كدام ها بود؟ چرا؟ .1

  چه تغييرات را شما در پالن درسي همكار تان بوجود آورديد؟ .2
  

  نمايش پالن درسي : فعاليت چهارم

  دقيقه 15: وقت

  :41براي اشتراك كنندگان مي باشد نمايش پالن درسي از جانب مربي :فعاليت چهارمموضوع 

  
  : رهنمايي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

ن به نمايش مي مربي پالن درس نمونه يي را كه قبالً در چارت تهيه نموده براي همه اشتراك كنندگا .1
 .گذارد

 .در باره تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معلومات كامل براي اشتراك كنندگان مي دهد .2

                                                           

  .باشد كه مربي قبل از قبل آنرا بروي چارت نوشته و آنرا نمايش مي دهدمنظور از نمايش پالن درسي از جانب مربي همان پالن مي  41
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اشتراك كنندگان را ترغيب مي دارد تا توجه شان را به تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معطوف  .3
 .كنند

درس نمونه يي را ياداشت مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد تا نكات عمده و مهم پالن  .4
  . نمايند تا از آن در دريافت تفاوت ها و شباهت ها استفاده كنند

 

  فعاليت انفرادي: پنجم فعاليت

  دقيقه 5: وقت

لطفاً لست از تفاوت ها و  شباهت ها را ميان پالن تهيه شده خودتان و پالن درس  :انفراديموضوع فعاليت 

  .و ياداشت نماييد فتنمونه يي در تمام بخش هاي پالن دريا

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

ن تفاوت ها و شباهت ها را ميان پالن درسي خودتان و پالمربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه  .1
 . درس نمونه يي كه از جانب مربي برايشان داده شده، ياداشت نمايند

 .مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي مي كندرا  انفراديمربي جريان كار  .2

  

  دقيقه  25 :سوال و جواب در باره تفاوت ها و شباهت ها

 وجود دارد؟چه تفاوت هاي ميان پالن درسي خودتان و پالن درس نمونه يي  .1

 چه شباهت هاي ميان پالن درسي خودتان و پالن درس نمونه يي وجود دارد؟ .2

 اهداف پالن درسي شما چه بود؟ .3

 كدام فعاليت ها را شما در پالن درسي تان گنجانيده ايد؟ .4

 چقدر مطمئين هستيد كه فعاليت شما دلچسپ مي باشد؟ .5

 درسي را شما چگونه انجام مي دهيد؟ارزيابي  .6

 خانگي را براي شاگردان داده ايد؟شما چه كار .7
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  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 دستĤورد جلسه ما چه است؟ .3

 ن درس نمونه يي وجود داشت؟چه مشابهتي ميان پالن درس تهيه شده و پال .4

 چه تفاوت ميان اين دو پالن به نظر مي رسيد؟ .5

 

  تهيه پالن درسي : و چهارمسي  ءجلسه

  دقيقه 115:وقت
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان مي توانند كه :اهداف جلسه

را تهيه  در ساختن پالن درسي استفاده و پالن درسي شان 42از رهنمايي ها و مشوره هاي منابع و مأخذ •
 كنند؛

پالن هاي درسي تهيه شده  را ميان همديگر تبادله و نواقص پالن درسي را دريافت و پالن هايشان را  •
 .انكشاف دهند

 

  :جلسه در اين :دستĤورد هاي متوقع

 . اشتراك كنندگان  پالن هاي درسي را تهيه و با تبادل پالن ها آنها را انكشاف مي دهند •

 

  دقيقه 5: دستĤورد هاي جلسهمعرفي موضوع، اهداف و 
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  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 45: وقت

  . 43موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت گروپي

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :وب نايل گرددمطل
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

يپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام مربي موضوع فعاليت را بروي فل .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 :مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از منابع ذيل استفاده نمايند .4

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . اشتراك كنندگان اعالن مي دارد مربي وقت فعاليت را براي .5

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .7

جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  مربي در .8
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .9

 

                                                           

مربي محترم پنج موضوع پالن هاي درسي را از روي جدول فهرست پالن هاي درسي انتخاب مي نمايد و براي گروپ ها مي دهد كه پالن  43

  .درسي شان را تهيه نمايند
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  كار گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 25: وقت

   .و آنرا انكشاف دهيدن درسي همديگر را دريافت لطفاً نواقص و كمبودي هاي پال :موضوع فعاليت گروپي

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

نمايد تا هرگروپ نواقص و مربي پالن هاي ساخته شده اشتراك كنندگان را بين شان تبادله مي  .1
كمبودي هاي پالن همديگر شان دريافت و پالن هاي درسي را دو باره در چارت نوشته و انكشاف 

  .دهند

مربي پالن درسي گروپ اول را براي گروپ دوم، گروپ دوم را براي گروپ سوم، گروپ سوم را  .2
راي گروپ اول مي دهد براي گروپ چهار،گروپ چهارم را براي گروپ پنجم و گروپ پنجم را ب

 .تا پالن همديگر شان را مورد انكشاف قرار دهند

مربي براي گروپ ها توصيه نمايد كه تمام گروپ ها مسووليت دارند كه دقيقاً اجزاي پالن درسي را  .3
 .مورد مطالعه قرار دهند

را موضوع فعاليت بروي فليپ چارت نوشته شود و بايد همه اشتراك كننده گان موضوع فعاليت  .4
 .بدانند كه چه را به بحث مي گيرند و يا چه را انجام مي دهند

سرگروپ فرديست كه نتيجه .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )كار گروپ را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

عاليت هاي گروپي سهيم گروپ ها طوري كارشان را انجام مي دهند كه همه اعضا مساويانه در ف .6
 .شوند

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  .7
 .مي كند

 .مربي در جريان كار گروپي زمان باقي مانده را اعالن ميكند .8
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  دقيقه 10: وقفه پس از فعاليت گروپي

  

  ه دقيق 25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

هرسرگروپ به طور خالصه پالن درسي گروپ را كه دريافت نموده و همچنان چارت كه آن پالن دو  .4
 .باره انكشاف يافته را  براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايد

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .5

بهترين پالن درس نمونه يي از ميان پالن هاي درسي تهيه شده انتخاب مي نمايند اشتراك كنندگان سه  .6
بهترين پالن درسي آن مي باشد كه مطابق به رهنمايي تهيه و . تا در جلسه بعدي آنرا تدريس نمايند

 . تطبيق پالن درسي تهيه شده باشد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :ه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسدمربي در ارزيابي و نتيج

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه به .2

 دستĤورد هاي جلسه ما چه است؟ .3

 شما كدام نكات را در پالن درسي گروپ همكار تان انكشاف داديد؟ .4

 چرا آن تغييرات را آورديد؟ .5

 

  رسيتطبيق پالن د: و سي و ششم و پنچم سي ءجلسه
  دقيقه 85:وقت براي جلسهء سي و پنجم

  دقيقه 85: وقت براي براي جلسهء سي و ششم
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 پالن هاي تهيه شده شان را تدريس نمايند؛ •
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 تدريس شان را مورد مشاهده و ارزيابي قرار دهند؛  •

 نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار دهند؛ •

 

  :جلسه در اين :Ĥورد هاي متوقعدست

 پالن درسي اشتراك كنندگان مورد تطبيق قرار مي گيرد؛ •

از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي  •
 نمايد؛

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول

  قيقهد 40: وقت

از اشتراك كنندگان كه قبالً پالن  يا دو يك نفر. موضوع فعاليت تطبيق پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت

  . درسي را با كمك و مشوره همديگر ساخته اند، آنرا تدريس مي نمايد

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
ك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا ي •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  

  :رهنماي از قبل براي مربي
جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف  مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .2
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مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد و بقيه اشتراك كنندگان را  .3
 .بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد

مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده را مي دهد، و تأكيد مي نمايد كه مطابق به فورمه  .4
 . مشاهده شان را انجام دهند

راك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از مربي نيز براي اشت .5
ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بلند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه 

 .هيچ رابطة با مسايل اداري مكاتب شان ندارد

 .مربي در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد .6

مي گويد كه نقش واقعي را در صنف ) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .7
 . درسي داشته باشند

مربي براي مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را مشاهده كنند و قضاوت كلي  .8
 .نگرانه نسبت به درس معلم نداشته باشند

كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان مربي براي مشاهدين مي گويد  .9
 . خارج از فورمه مشاهده ياداشت برداري كنند

مربي همچنان براي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي گويد كه توجه شان را دقيقاً  .10
ان را پيرامون درس نمونه يي به درس نمونه يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات ش

 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  25 :بحث پيرامون درس نمونه يي معلم
مربي در اين مرحله پس از ارايه درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل 

  :آيد
 .تنظيم مي نمايدمربي اشتراك كنندگان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان  .1

مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نمايد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و  .2
 .قابل اصالح تدريس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسد

مربي بنوبت اول از يك نفر مشاهد و سپس از ديگر آن تقاضا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح  .3
 .تا منشي آنرا بروي چارت بنويسدرا بيان كنند 

 .مربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي دهد تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نمايند .4
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مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در باره مشاهدة مشاهدين داشته باشد، مي تواند  .5
 .ارايه نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  قيقهد  15: وقت

  :44مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه تشريح نماييد؟ .1

 معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كار گرفت؟ .2

 اهداف پالن درسي چه بود؟ .3

 كدام فعاليت ها درين درس جاه داده شده بود؟ .4

 دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خسته كننده؟كدام فعاليت ها  .5

 كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟ .6

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .7

 معلم چگونه توانست كه درس را با زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟ .8

 درين درس سهم داشتند؟تا چه حد شاگردان  .9

 درس معلم تاچه حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردان انتقال دهد؟ .10

 

  آموزش پالن درسي: مو هفتسي  ءجلسه

  دقيقه 110: وقت
  

  :در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 .تهيه مي نمايند هاي درسي شان راپالن  •

 .دهند تا انكشاف نمايدپالن هاي درسي شان را به همديگر مي  •
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  :جلسه در اين :دستĤورد هاي متوقع

 .اشتراك كنندگان پالن را تهيه و آنرا انكشاف مي دهند •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت انفرادي: فعاليت اول

  دقيقه 20: وقت

  :نكات ذيل بايد مدنظر گرفته شودموضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد كه  :موضوع فعاليت انفرادي

 مربي پالن ساخته شده درس نمونه يي را قبل از قبل براي اشتراك كنندگان نمي دهد؛ •

 را مي سازند؛ اشتراك كنندگان همه به بطور انفرادي پالن هاي درسي •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

ان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جري
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

ها پالن درسي شان بطور انفرادي تهيه مربي ورق هاي سفيد را براي تمام اشتراك كنندگان مي دهد تا آن .2
 .كنند

 . مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه كسي با همديگر شان در اين فعاليت مشوره كرده نمي توانند .3

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .شود موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي

 :مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از منابع ذيل استفاده نمايند .5

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .6
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ضرورت براي آنها رهنمايي مربي در جريان فعاليت انفرادي نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت  .7
 .ميكند

 . مربي در جريان فعاليت انفرادي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

 

  :انكشاف پالن درسي بوسيله تبادله پالن ها: فعاليت دوم
  دقيقه 15: وقت

 

  :رهنماي از قبل براي مربي
و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده 

  :مطلوب نايل گردد
 مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد؛ •

هر اشتراك كننده پالن درسي را . هر اشتراك كننده پالن درسي را به فرد پهلو يا مقابل اش مي دهد •
  .ساخته و آنرا انكشاف مي دهد مطالعه كرده و نكات قابل اصالح را برجسته

  
  :فعاليت سوم فعاليت جر و بحث

  : دقيقه 20: وقت
  :مربي سواالت ذيل را به صورت نمونه يي با چند اشتراك كننده در ميان مي گذارد

 نكات قابل اصالح پالن درسي كدام ها بود؟ چرا؟ .1

  چه تغييرات را شما در پالن درسي همكار تان بوجود آورديد؟ .2
  

  نمايش پالن درسي : هارمفعاليت چ

  دقيقه 15: وقت

  :45نمايش پالن درسي از جانب مربي براي اشتراك كنندگان مي باشد :موضوع فعاليت چهارم

  
                                                           

  .پالن مي باشد كه مربي قبل از قبل آنرا بروي چارت نوشته و آنرا نمايش مي دهدمنظور از نمايش پالن درسي از جانب مربي همان  45
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  : رهنمايي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :ايل آيدنتايج مطلوب ن

مربي پالن درس نمونه يي را كه قبالً در چارت تهيه نموده براي همه اشتراك كنندگان به نمايش مي  .1
 .گذارد

 .در باره تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معلومات كامل براي اشتراك كنندگان مي دهد .2

نمونه يي معطوف اشتراك كنندگان را ترغيب مي دارد تا توجه شان را به تمام جزئيات پالن درس  .3
 .كنند

مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد تا نكات عمده و مهم پالن درس نمونه يي را ياداشت  .4
  . نمايند تا از آن در دريافت تفاوت ها و شباهت ها استفاده كنند

 

  فعاليت انفرادي: فعاليت پنجم

  دقيقه 5: وقت

شباهت ها را ميان پالن تهيه شده خودتان و پالن درس   لطفاً لست از تفاوت ها و :موضوع فعاليت انفرادي

  .نمونه يي در تمام بخش هاي پالن دريافت و ياداشت نماييد

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

ربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه تفاوت ها و شباهت ها را ميان پالن درسي خودتان و پالن م .1
 . درس نمونه يي كه از جانب مربي برايشان داده شده، ياداشت نمايند

 .مربي جريان كار انفرادي را مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي مي كند .2

  

  دقيقه  25 :فاوت ها و شباهت هاسوال و جواب در باره ت
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 چه تفاوت هاي ميان پالن درسي خودتان و پالن درس نمونه يي وجود دارد؟ .1

 چه شباهت هاي ميان پالن درسي خودتان و پالن درس نمونه يي وجود دارد؟ .2

 اهداف پالن درسي شما چه بود؟ .3

 كدام فعاليت ها را شما در پالن درسي تان گنجانيده ايد؟ .4

 ستيد كه فعاليت شما دلچسپ مي باشد؟چقدر مطمئين ه .5

 ارزيابي درسي را شما چگونه انجام مي دهيد؟ .6

 شما چه كارخانگي را براي شاگردان داده ايد؟ .7

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف م جلسه ما چه بود؟ .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 جلسه ما چه است؟ عمدهدستĤورد  .3

 چه مشابهتي ميان پالن درس تهيه شده و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟ .4

 چه تفاوت ميان اين دو پالن به نظر مي رسيد؟ .5

 

 

  تهيه پالن درسي : و هشتمسي  ءجلسه

  دقيقه 110:وقت
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 .نمايندمي آموزش شاگرد محوري را خلق  هاي متنوعتود مي •

 .ميتود هاي متنوع را در پالن هاي درسي شان بكار مي برند •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع
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ميتود هاي متنوع آموزش شاگرد محوري را خلق و آنرا در پالن درسي شان بكار اشتراك كنندگان   •
 . ميبرند

 

  دقيقه 5: تĤورد هاي جلسهمعرفي موضوع، اهداف و دس

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 25: وقت

  :خلق ميتود آموزش شاگرد محوري نظر به موضوع درسي :موضوع فعاليت گروپي

  :اشتراك كنندگان توضيح دهدهمه نكات ذيل در اين فعاليت مهم مي باشد كه مربي بايد براي : نوت
 .پالن درسي براي اشتراك كنندگان مي دهد مربي موضوعات درسي را از روي فهرست جدول •

مربي به اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد كه به غير از ميتود معمول كار جوره يي و يا گروپي ميتود   •
 . هاي ديگر را خلق نمايند

و همچنان  ها مربي  براي اشتراك كنندگان مي گويد كه عنوان موضوع، اهداف از بكار گيري از ميتود •
  . مل استفاده از ميتود را روي فليپ چارت نوشته نمايددستور الع

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

لسه را بروي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع ج .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .فعاليت به بحث گرفته مي شودموضوعات در اين 

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 ه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند ك .6
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مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

  

  دقيقه  20 :وپيارايه و بحث پيرامون نتايج كار گر

ريافت نموده براي اشتراك كنندگان را كه د هرسرگروپ به طور خالصه ميتود آموزش شاگرد محوري .1
 . تقديم مي نمايد

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .2

 . مي نمايدمربي نتيجه اين فعاليت را براي اشتراك كنندگان تحليل  .3

  
  فعاليت گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 25: وقت

  .سي و بكار گيري ميتود هاي تدريسي در آن پالن هاتهيه پالن در :موضوع فعاليت گروپي

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

اف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهد
  :مطلوب نايل گردد

روي چارت نوشته، بروي اف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهد .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

وي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام مربي موضوع فعاليت را بر .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكندگروپي را 
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 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . انده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايدمربي در جريان كار گروپي وقت باقي م .8

  

  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

هرسرگروپ به طور خالصه پالن درسي گروپ را كه دريافت نموده و همچنان چارت كه آن پالن دو  .1
 .باره انكشاف يافته را  براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايد

 .اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد در اخير اگر كدام .2

هيأت ژوري كه قبالً تشكيل گرديده سه بهترين پالن درس نمونه يي از ميان پالن هاي درسي تهيه شده  .3
بهترين پالن درسي آن مي باشد كه مطابق به . انتخاب مي نمايند تا در جلسه بعدي آنرا تدريس نمايند

 . هنمايي تهيه و تطبيق پالن درسي تهيه شده باشدر

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 دستĤورد جلسه ما چه است؟ .3

 ن درسي گروپ همكار تان انكشاف داديد؟شما كدام نكات را در پال .4

 چرا آن تغييرات را آورديد؟ .5

  
  
 

  تطبيق پالن درسي: و چهلم سي و نهم ءجلسه
  دقيقه 85:وقت براي جلسهء سي و نهم
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  دقيقه 85: وقت براي جلسهء چهلم
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان بايد :اهداف جلسه

 پالن هاي تهيه شده شان را تدريس نمايند؛ •

 ريس شان را مورد مشاهده و ارزيابي قرار دهند؛ تد •

 نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار دهند؛ •

 

  :جلسه در اين :دستĤورد هاي متوقع

 پالن درسي اشتراك كنندگان مورد تطبيق قرار مي گيرد؛ •

از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي  •
 نمايد؛

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت

يك نفر از اشتراك كنندگان كه قبالً پالن درسي را . موضوع فعاليت تطبيق پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت

  . با كمك و مشوره همديگر ساخته اند، آنرا تدريس مي نمايد

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :تنو
دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .اينددو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نم •

  

  :رهنماي از قبل براي مربي
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مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا 

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .2

مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد و بقيه اشتراك كنندگان را  .3
 .بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد

ا مي دهد، و تأكيد مي نمايد كه مطابق به فورمه مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده ر .4
 . مشاهده شان را انجام دهند

مربي نيز براي اشتراك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از  .5
ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بلند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه 

 .طة با مسايل اداري مكاتب شان نداردهيچ راب

 .مربي در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد .6

مي گويد كه نقش واقعي را در صنف ) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .7
 . درسي داشته باشند

مشاهده كنند و قضاوت كلي  مربي براي مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را .8
 .نگرانه نسبت به درس معلم نداشته باشند

مربي براي مشاهدين مي گويد كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان  .9
 . خارج از فورمه مشاهده ياداشت برداري كنند

گويد كه توجه شان را دقيقاً مربي همچنان براي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي  .10
به درس نمونه يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات شان را پيرامون درس نمونه يي 

 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  20 :بحث پيرامون درس نمونه يي معلم
اهداف مطلوب نايل  مربي در اين مرحله پس از ارايه درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به

  :آيد
 .مربي اشتراك كنندگان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان تنظيم مي نمايد .1
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مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نمايد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و  .2
 .قابل اصالح تدريس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسد

ل از يك نفر مشاهد و سپس از ديگر آن تقاضا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح مربي بنوبت او .3
 .را بيان كنند تا منشي آنرا بروي چارت بنويسد

 .مربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي دهد تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نمايند .4

باره مشاهدة مشاهدين داشته باشد، مي تواند  مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در .5
 .ارايه نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  15: وقت

  :46مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه تشريح نماييد؟ .1

 ر گرفت؟معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كا .2

 اهداف پالن درسي چه بود؟ .3

 كدام فعاليت ها درين درس جاه داده شده بود؟ .4

 كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خسته كننده؟ .5

 كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟ .6

 بخش بود؟معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت  .7

 معلم چگونه توانست كه درس را با زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟ .8

 تا چه حد شاگردان درين درس سهم داشتند؟ .9

 درس معلم تاچه حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردان انتقال دهد؟ .10

  آموزش پالن درسي: چهل و يكم جلسهء

  دقيقه 110: وقت
  

                                                           

  



 برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

 

200      

 

  :اشتراك كنندگان در اخير جلسه :اهداف جلسه

 .پالن هاي درسي شان را تهيه مي نمايند •

 .پالن هاي درسي شان را به همديگر مي دهند تا انكشاف نمايد •

 

  :جلسه در اين :دستĤورد هاي متوقع

 .اشتراك كنندگان پالن را تهيه و آنرا انكشاف مي دهند •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  اليت انفراديفع: فعاليت اول

  دقيقه 20: وقت

مربي براي تمام اشتراك كنندگان مي گويد . موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت انفرادي

  .كه در پالن درسي شان كوشش نمايند كه از فعاليت ها و تكنيك هاي متنوع استفاده نمايند

  :مربي به نكات ذيل توجه نمايد

 رس نمونه يي را قبل از قبل براي اشتراك كنندگان نمي دهد؛مربي پالن ساخته شده د •

 را مي سازند؛ اشتراك كنندگان همه به بطور انفرادي پالن هاي درسي •

  
  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :گردد مطلوب نايل

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

مربي ورق هاي سفيد را براي تمام اشتراك كنندگان مي دهد تا آنها پالن درسي شان بطور انفرادي تهيه  .2
 .كنند

 . شتراك كنندگان مي گويد كه كسي با همديگر شان در اين فعاليت مشوره كرده نمي توانندمربي براي ا .3
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مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .4
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 :ي ساختن پالن درسي از منابع ذيل استفاده نمايندمربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه برا .5

 ؛1كتاب انست  •

 ؛2كتاب انست  •

 رهنماي معلم؛ •

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .6

مربي در جريان فعاليت انفرادي نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  .7
 .ميكند

 . انفرادي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايدمربي در جريان فعاليت  .8

 

  :انكشاف پالن درسي بوسيله تبادله پالن ها: فعاليت دوم
  دقيقه 15: وقت

 

  :رهنماي از قبل براي مربي
اف مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهد

  :مطلوب نايل گردد
 مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد؛ •

هر اشتراك كننده پالن درسي را . هر اشتراك كننده پالن درسي را به فرد پهلو يا مقابل اش مي دهد •
  .مطالعه كرده و نكات قابل اصالح را برجسته ساخته و آنرا انكشاف مي دهد

  
  :بحث فعاليت سوم فعاليت جر و

  : دقيقه 20: وقت
  :مربي سواالت ذيل را به صورت نمونه يي با چند اشتراك كننده در ميان مي گذارد

 نكات قابل اصالح پالن درسي كدام ها بود؟ چرا؟ .3

  چه تغييرات را شما در پالن درسي همكار تان بوجود آورديد؟ .4
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  نمايش پالن درسي : فعاليت چهارم

  دقيقه 15: وقت

  :47نمايش پالن درسي از جانب مربي براي اشتراك كنندگان مي باشد :ارمموضوع فعاليت چه

  
  : رهنمايي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

تهيه نموده براي همه اشتراك كنندگان به نمايش مي مربي پالن درس نمونه يي را كه قبالً در چارت  .1
 .گذارد

 .در باره تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معلومات كامل براي اشتراك كنندگان مي دهد .2

اشتراك كنندگان را ترغيب مي دارد تا توجه شان را به تمام جزئيات پالن درس نمونه يي معطوف  .3
 .كنند

مي نمايد تا نكات عمده و مهم پالن درس نمونه يي را ياداشت مربي براي اشتراك كنندگان توصيه  .4
  . نمايند تا از آن در دريافت تفاوت ها و شباهت ها استفاده كنند

 

  فعاليت انفرادي: فعاليت پنجم

  دقيقه 5: وقت

لطفاً لست از تفاوت ها و  شباهت ها را ميان پالن تهيه شده خودتان و پالن درس  :موضوع فعاليت انفرادي

  .مونه يي در تمام بخش هاي پالن دريافت و ياداشت نماييدن

  

  :رهنماي از قبل براي مربي

                                                           

  .منظور از نمايش پالن درسي از جانب مربي همان پالن مي باشد كه مربي قبل از قبل آنرا بروي چارت نوشته و آنرا نمايش مي دهد 47
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مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

ها را ميان پالن درسي خودتان و پالن مربي براي اشتراك كنندگان مي گويد كه تفاوت ها و شباهت  .3
 . درس نمونه يي كه از جانب مربي برايشان داده شده، ياداشت نمايند

 .مربي جريان كار انفرادي را مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي مي كند .4

  

  دقيقه  25 :سوال و جواب در باره تفاوت ها و شباهت ها

 درسي خودتان و پالن درس نمونه يي وجود دارد؟ چه تفاوت هاي ميان پالن .1

 چه شباهت هاي ميان پالن درسي خودتان و پالن درس نمونه يي وجود دارد؟ .2

 اهداف پالن درسي شما چه بود؟ .3

 كدام فعاليت ها را شما در پالن درسي تان گنجانيده ايد؟ .4

 چقدر مطمئين هستيد كه فعاليت شما دلچسپ مي باشد؟ .5

 ا چگونه انجام مي دهيد؟ارزيابي درسي را شم .6

 شما چه كارخانگي را براي شاگردان داده ايد؟ .7

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  5: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 اهداف م جلسه ما چه بود؟ .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 دستĤورد جلسه ما چه است؟ .3

 مشابهتي ميان پالن درس تهيه شده و پالن درس نمونه يي وجود داشت؟چه  .4

 چه تفاوت ميان اين دو پالن به نظر مي رسيد؟ .5

 

  تهيه پالن درسي : چهل و دوم ءجلسه
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  دقيقه 110:وقت
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 .ميتود هاي متنوع آموزش شاگرد محوري را خلق نمايند •

 .نوع را در پالن هاي درسي شان بكار مي برندميتود هاي مت •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

اشتراك كنندگان  ميتود هاي متنوع آموزش شاگرد محوري را خلق و آنرا در پالن درسي شان بكار  •
 . ميبرند

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 25: وقت

  :خلق ميتود آموزش شاگرد محوري نظر به موضوع درسي :موضوع فعاليت گروپي

  :نكات ذيل در اين فعاليت مهم مي باشد كه مربي بايد براي همه اشتراك كنندگان توضيح دهد: نوت
 .مربي موضوعات درسي را از روي فهرست جدول پالن درسي براي اشتراك كنندگان مي دهد •

تأكيد مي نمايد كه به غير از ميتود معمول كار جوره يي و يا گروپي ميتود  مربي به اشتراك كنندگان  •
 . هاي ديگر را خلق نمايند

مربي  براي اشتراك كنندگان مي گويد كه عنوان موضوع، اهداف از بكار گيري از ميتود ها و همچنان  •
  . دستور العمل استفاده از ميتود را روي فليپ چارت نوشته نمايد

  
  :قبل براي مربيرهنماي از 

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد
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مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .ان معرفي  مي كندتخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگ

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . دگان اعالن مي داردمربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنن .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .6

گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها مربي در جريان كار  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

  

  دقيقه  20 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

ا كه دريافت نموده براي اشتراك كنندگان هرسرگروپ به طور خالصه ميتود آموزش شاگرد محوري ر .1
 . تقديم مي نمايد

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .2

 . مربي نتيجه اين فعاليت را براي اشتراك كنندگان تحليل مي نمايد .3

  
  فعاليت گروپي: فعاليت دوم

  دقيقه 25: وقت

  .تهيه پالن درسي و بكار گيري ميتود هاي تدريسي در آن پالن ها :ت گروپيموضوع فعالي

  
  :رهنماي از قبل براي مربي
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مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 
  :مطلوب نايل گردد

تĤورد هاي متوقع جلسه را روي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دس .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

 مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام .3
 .موضوعات در اين فعاليت به بحث گرفته مي شود

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .4

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .5
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ گروپ ها كار شان را طوري .6

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .7
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .8

  

  دقيقه  25:مون نتايج كار گروپيارايه و بحث پيرا

هرسرگروپ به طور خالصه پالن درسي گروپ را كه دريافت نموده و همچنان چارت كه آن پالن دو  .1
 .باره انكشاف يافته را  براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايد

 .افزايد در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي .2

هيأت ژوري كه قبالً تشكيل گرديده سه بهترين پالن درس نمونه يي از ميان پالن هاي درسي تهيه شده  .3
بهترين پالن درسي آن مي باشد كه مطابق به . انتخاب مي نمايند تا در جلسه بعدي آنرا تدريس نمايند

 . رهنمايي تهيه و تطبيق پالن درسي تهيه شده باشد

 

  : گيريارزيابي و نتيجه 

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد
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 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟چگونه  .2

 دستĤورد جلسه ما چه است؟ .3

 شما كدام نكات را در پالن درسي گروپ همكار تان انكشاف داديد؟ .4

 د؟چرا آن تغييرات را آوردي .5

 

  تطبيق پالن درسي: و چهل و چهارم چهل و سوم ءجلسه
  دقيقه 85:وقت براي جلسهء چهل و سوم

  دقيقه 85: وقت براي جلسهء چهل و چهارم
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان بايد :اهداف جلسه

 پالن هاي تهيه شده شان را تدريس نمايند؛ •

 تدريس شان را مورد مشاهده و ارزيابي قرار دهند؛  •

 نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار دهند؛ •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 پالن درسي اشتراك كنندگان مورد تطبيق قرار مي گيرد؛ •

از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي  •
 نمايد؛

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت

نفر از اشتراك كنندگان كه قبالً پالن  يا دو يك. موضوع فعاليت تطبيق پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت

  . درسي را با كمك و مشوره همديگر ساخته اند، آنرا تدريس مي نمايد
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  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
فر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش دو ن •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  

  :رهنماي از قبل براي مربي
ل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قب

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 . وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد مربي .2

مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد و بقيه اشتراك كنندگان را  .3
 .بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد

فورمه مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده را مي دهد، و تأكيد مي نمايد كه مطابق به  .4
 . مشاهده شان را انجام دهند

مربي نيز براي اشتراك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از  .5
ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بلند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه 

 .هيچ رابطة با مسايل اداري مكاتب شان ندارد

 .در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد مربي .6

مي گويد كه نقش واقعي را در صنف ) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .7
 . درسي داشته باشند

مربي براي مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را مشاهده كنند و قضاوت كلي  .8
 .درس معلم نداشته باشند نگرانه نسبت به

مربي براي مشاهدين مي گويد كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان  .9
 . خارج از فورمه مشاهده ياداشت برداري كنند
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مربي همچنان براي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي گويد كه توجه شان را دقيقاً  .10
يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات شان را پيرامون درس نمونه يي  به درس نمونه
 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  20 :بحث پيرامون درس نمونه يي معلم
مربي در اين مرحله پس از ارايه درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل 

  :آيد
 .گان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان تنظيم مي نمايدمربي اشتراك كنند .1

مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نمايد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و  .2
 .قابل اصالح تدريس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسد

ا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح مربي بنوبت اول از يك نفر مشاهد و سپس از ديگر آن تقاض .3
 .را بيان كنند تا منشي آنرا بروي چارت بنويسد

 .مربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي دهد تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نمايند .4

ند مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در باره مشاهدة مشاهدين داشته باشد، مي توا .5
 .ارايه نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  15: وقت

  :48مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه تشريح نماييد؟ .1

 معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كار گرفت؟ .2

 اهداف پالن درسي چه بود؟ .3

 اليت ها درين درس جاه داده شده بود؟كدام فع .4

 كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خسته كننده؟ .5
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 كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟ .6

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .7

 زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟ معلم چگونه توانست كه درس را با .8

 تا چه حد شاگردان درين درس سهم داشتند؟ .9

 درس معلم تاچه حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردان انتقال دهد؟ .10

 

  تهيه پالن درسي -ارزيابي سمينار آموزشي :چهل و پنچم ءجلسه

  دقيقه 80:وقت
  

   :اشتراك كنندگان در اخير جلسه :اهداف جلسه

 ؛ مي سازندپالن هاي درسي را  49بدون هيچ منابع و رهنمايي ها •

 .ان را مورد ارزيابي قرار مي دهندپالن درسي ش •

 .با در نظر داشت نكات مثبت و قابل اصالح، نكات قابل پالن هاي درسي را انكشاف دهند •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

 .شان را ساخته و آنها را انكشاف مي دهند درسيهاي اشتراك كنندگان بدون هيچ منبع پالن  •

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  فعاليت گروپي: فعاليت اول

  دقيقه 30: وقت

مربي براي اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد . موضوع فعاليت تهيه پالن درسي مي باشد :موضوع فعاليت گروپي

  .تكنيك ها و فعاليت هاي متنوع را جاه دهند كه در پالن درسي شان كوشش كنند كه

  

                                                           

   .معلم و پالن هاي درس نمونه يي مي باشدمنظور از منابع و رهنمايي ها كتاب انست يك و دو، كتاب رهنماي  49



صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم        - - - - بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول        - - - - مواد حمايويمواد حمايويمواد حمايويمواد حمايوي» » » » دومدومدومدوم««««نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت نامهء تربيهء معلمان داخل خدمت بربربربر  
211 

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
وي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بر .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .مربي اشتراك كننده گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند .2

مربي موضوع فعاليت را بروي فليپ چارت نوشته تا همه اشتراك كننده گان آنرا بدانند كه كدام  .3
 .بحث گرفته مي شود موضوعات در اين فعاليت به

 . مربي براي اشتراك كنندگان توصيه مي نمايد كه براي ساختن پالن درسي از هيچ منابع استفاده نكنند .4

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .5

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .6
 )پي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكندگرو

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .7

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها  .8
 .رهنمايي ميكند

 . اقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايدمربي در جريان كار گروپي وقت ب .9

 

 

  :فعاليت گروپي

  دقيقه 20: وقت

لطفاً تمام اجزاي پالن هاي درسي را مورد ارزيابي قرار دهيد و نكات مثبت و قابل  :موضوع فعاليت گروپي

  .اصالح آنرا دريافت و طرح هاي پيشنهادي براي انكشاف پالن هاي درسي ارايه نماييد

  

  :يار هاي ارزيابي پالن هاي درسيمع

  دقيقه 10: وقت
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درسي شان هاي معيار هاي ذيل پالن  براي بروي فليپ چارت نوشته تا آنها با قبل از همه مربي سواالت ذيل را

  :را ارزيابي نمايند

 آيا اهداف مشخص، واقعبينانه، قابل حصول، قابل اندازه گيري و داراي زمان بندي شده بود؟ .1

 اف دانش، مهارت و طرز تلقي جاه داده شده بود؟آيا در اهد .2

آيا فعاليت هاي مقدماتي در پالن درسي مانند احوال پرسي، كارخانگي، تنظيم صنف، ارزيابي درس  .3

 گنجانيده شده بود؟... گذشته، آماده سازي شاگردان 

 آيا در پالن گنجانيده شده بود كه اهداف درس جديد براي شاگردان معرفي گردد؟ .4

 فعاليت هاي درسي مطابق به اهداف درسي بود؟چقدر  .5

 آيا دستور العمل فعاليت هاي درسي خوب و واضح بود؟ .6

 آيا تمام فعاليت هاي درسي قدم به قدم تشريح شده بود؟ .7

 كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و آيا كدام فعاليت هاي خسته كننده و غير موثر به نظر مي رسيد؟ .8

 بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟كدام فعاليت ها درين درس  .9

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .10

 تا چه حد شاگردان درين پالن سهم فعال داشته اند؟ .11

 آيا در ارزيابي گنجانيده شده است كه شاگردان دو باره مورد اصالح قرار گيرند تا درس تقويه شود؟ .12

 شخص براي ارزيابي درس گذشته وجود داشته باشد؟آيا سواالت م .13

بصورت عمومي در پالن درسي فعاليت هاي متنوع  و موثر كه بتواند دانش، مهارت و طرز تلقي را به  .14
شاگردان انتقال دهد، جاه داده مانند فعاليت هاي گروپي، سوال و جواب، رول پلي، بازي ها و سرگرمي 

 ؛....ها

ليت ها و مهارت هاي درسي درس جديد در ارتباط با درس گذشته در پالن درسي مجموعه فعا .15
 طراحي گرديده است؟

 آيا در هر فعاليت تدريسي نقش معلم و شاگردان به صورت دقيق و منظم گنجانيده شده است يا نه؛ .16

 ؛شده بودكاربرد و تطبيق درس نو در زندگي روزانه و عملي شاگردان در پالن گنجانيده  .17

  وظيفه خانگي داده شده مطابق به قابليت هاي شاگردان بوده است؟ آيا در تحكيم درس .18
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  :رهنماي از قبل براي مربي

مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه فرموده و آن را در جريان فعاليت ها مد نظر گيرد تا به اهداف و 

  :نتايج مطلوب نايل آيد

مه اشتراك كننده گان موضوع فعاليت را بدانند موضوع فعاليت بروي فليپ چارت نوشته شود و بايد ه .1
 .كه چه را به بحث مي گيرند و يا چه را انجام مي دهند

مربي پالن هاي تهيه شده گروپ اول را براي گروپ دوم، گروپ دوم را براي گروپ سوم، گروپ  .2
ول سوم را براي گروپ چهارم و گروپ چهارم را براي گروپ پنجم و گروپ پنجم را براي گروپ ا

 .مي دهد

مربي براي اشتراك كنندگان تأكيد مي نمايد كه پالن ها را دقيقاً ارزيابي نموده و براي نكات قابل  .3
 . اصالح آن طرح هاي انكشاف ارايه نمايند

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ ها منشي، ناظر بروقت و سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند .4
 )ه گان ارايه ميكندگروپ را براي همه اشتراك كنند

 .گروپ ها طوري كارشان را انجام مي دهند كه همه اعضا مساويانه در فعاليت هاي گروپي سهيم شوند .5

مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت مي نمايد و در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي  .6
 .مي كند

 .مربي در جريان كار گروپي زمان باقي مانده را اعالن ميكند .7

 

  دقيقه  25 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي

 .براي همه اشتراك كننده گان توضيح مينمايدهرسرگروپ پالن هاي درسي را با نظريات انكشافي  .1

 .در اخير اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن آن دارد، مي افزايد .2

بهترين پالن درسي را از ميان پالن هاي درسي تهيه شده  دوهيأت ژوري كه قبالً تشكيل گرديده  .3
بهترين پالن درسي آن مي باشد كه مطابق . قرار گيردتطبيق مورد  انتخاب مي نمايند تا در جلسه بعدي

 . به رهنمايي تهيه و تطبيق پالن درسي تهيه شده باشد

اهده و ارزيابي كه از چگونگي مربي محترم در اخير فعاليت نظريات اش را بصورت فشرده مبتني بر مش .4
 .پالن درسي اشتراك كنندگان داشته براي اشتراك كنندگان تقديم مي نمايد
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  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

  :مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود؟ اهداف .1

 م؟به اهداف جلسه خود رسيدي چگونه  .2

 دستĤورد جلسه ما چه است؟ .3

 چقدر پالن هاي درسي از نكات مثبت برخوردار بوده است؟ .4

 ؟بوده استنظريات انكشافي و اصالحي تان براي انكشاف و يا اصالح پالن درسي چه  .5

  
  تطبيق پالن درسي: چهل و ششم ءجلسه

  دقيقه 70: وقت براي بخش اول جلسهء چهل و ششم
  دقيقه 70: ششمو جلسهء چهل  بخش دوم وقت براي

  
  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 پالن هاي تهيه شده شان را تدريس نمايند؛ •

 تدريس شان را مورد مشاهده و ارزيابي قرار دهند؛  •

 نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار دهند؛ •

 

  :ر اين جلسهد :دستĤورد هاي متوقع

از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت گيرد و درسي مورد تطبيق قرار مي پالن يك  •
 گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي نمايد؛

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت
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  .بوسيله اشتراك كنندگان مي باشدتطبيق پالن درسي  :موضوع فعاليت

  :ربي به نكات ذيل توجه مي نمايدم :نوت
دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .دو نفر به صفت مشاهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نمايند •

  

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1

 .اشتراك كنندگان معرفي  مي كند تخته نصب و آنرا براي

 .را بيان مي نمايد 50مربي براي اشتراك كننده موضوع فعاليت .2

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .3

مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد و بقيه اشتراك كنندگان را  .4
 .نمايد بصفت شاگردان تنظيم مي

مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده را مي دهد، و تأكيد مي نمايد كه مطابق به فورمه  .5
 . مشاهده شان را انجام دهند

مربي نيز براي اشتراك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از  .6
ند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بل

 .هيچ رابطة با مسايل اداري مكاتب شان ندارد

 .مربي در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد .7

مي گويد كه نقش واقعي را در صنف ) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .8
 . درسي داشته باشند

                                                           

  . موضوع فعاليت درسي نمونه يي مي باشد50
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مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را مشاهده كنند و قضاوت كلي مربي براي  .9
 .نگرانه نسبت به درس معلم نداشته باشند

مربي براي مشاهدين مي گويد كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان  .10
 . خارج از فورمه مشاهده ياداشت برداري كنند

ي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي گويد كه توجه شان را دقيقاً مربي همچنان برا .11
به درس نمونه يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات شان را پيرامون درس نمونه يي 

 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  15 :بحث پيرامون درس نمونه يي معلم
درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل  مربي در اين مرحله پس از ارايه

  :آيد
 .مربي اشتراك كنندگان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان تنظيم مي نمايد .1

مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نمايد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و  .2
 .يس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسدقابل اصالح تدر

مربي بنوبت اول از يك نفر مشاهد و سپس از ديگر آن تقاضا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح  .3
 .را بيان كنند تا منشي آنرا بروي چارت بنويسد

 .دمربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي دهد تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نماين .4

مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در باره مشاهدة مشاهدين داشته باشد، مي تواند  .5
 .ارايه نمايد

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت

 :51مربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي پرسد

 جلسه ما چه بود موضوع اول اهداف .1

 اهداف جلسه خود رسيديم؟به  چگونه  .2
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 ؟درسي مطابق به معيار ها تعيين گرديده بوداهداف  .3

 معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كار گرفت؟ .4

 كدام فعاليت ها درين درس جاه داده شده بود؟ .5

 كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خسته كننده؟ .6

 اده مي شد كه نشده بود؟كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه د .7

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .8

 معلم چگونه توانست كه درس را با زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟ .9

 تا چه حد شاگردان درين درس سهم داشتند؟ .10

 ن انتقال دهد؟درس معلم تاچه حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردا .11

 

  تطبيق پالن درسي: جلسهء چهل و هفتم
  دقيقه 85: وقت
  

  : در اخير جلسه اشتراك كنندگان :اهداف جلسه

 پالن هاي تهيه شده شان را تدريس نمايند؛ •

 تدريس شان را مورد مشاهده و ارزيابي قرار دهند؛  •

 نكات قابل اصالح شان را مورد انكشاف قرار دهند؛ •

 

  :در اين جلسه :دستĤورد هاي متوقع

يك پالن درسي مورد تطبيق قرار مي گيرد و از چگونگي تدريس اشتراك كنندگان مشاهده صورت  •
 گرفته و نكات قابل اصالح آنها انكشاف مي نمايد؛

 

  دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

  ارايه درس نمونه يي: فعاليت اول

  دقيقه 40: وقت
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  .پالن درسي بوسيله اشتراك كنندگان مي باشدتطبيق  :موضوع فعاليت

  :مربي به نكات ذيل توجه مي نمايد :نوت
دو نفر به صفت معلم  داوطلبانه ايفاي نقش مي نمايند تا يك بخش پالن درسي را يكي و ديگر بخش  •

 .پالن درسي را ديگري تطبيق نمايند

 .بقيه اشتراك كننده بصفت شاگردان مي باشند •

 .اهد بوسيله فورمه هاي مشاهده ايفاي نقش مي نماينددو نفر به صفت مش •

  

  :رهنماي از قبل براي مربي
مربي قبل از انجام فعاليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف 

  :مطلوب نايل گردد
ه را بروي چارت نوشته، بروي مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلس .1

 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .را بيان مي نمايد 52مربي براي اشتراك كننده موضوع فعاليت .2

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .3

و بقيه اشتراك كنندگان را  مربي يك نفر را بصفت معلم كه قبالً آمادگي گرفته، دو نفر را بصفت مشاهد .4
 .بصفت شاگردان تنظيم مي نمايد

مربي براي مشاهدين قبل از قبل فورمه مشاهده را مي دهد، و تأكيد مي نمايد كه مطابق به فورمه  .5
 . مشاهده شان را انجام دهند

 مربي نيز براي اشتراك كنندة كه بصفت معلم ايفاي نقش مي نمايد خاطر نشان مي سازد كه هدف از .6
ارايه درس نمونه يي و مشاهده از درس نمونه يي بلند بردن قابليت هاي تدريسي معلمان مي باشد كه 

 .هيچ رابطة با مسايل اداري مكاتب شان ندارد

 .مربي در جريان تدريس خود نيز مشاهده و ارزيابي مي نمايد .7

ش واقعي را در صنف مي گويد كه نق) معلم، مشاهدين و شاگردان(مربي براي همه اشتراك كنندگان  .8
 . درسي داشته باشند

                                                           

  . موضوع فعاليت درسي نمونه يي مي باشد52
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مربي براي مشاهدين سفارش مي نمايد كه تمام ابعاد تدريسي معلم را مشاهده كنند و قضاوت كلي  .9
 .نگرانه نسبت به درس معلم نداشته باشند

مربي براي مشاهدين مي گويد كه در صورت ضرورت مي توانند بسياري موضوعات را در كتابچه شان  .10
 . رمه مشاهده ياداشت برداري كنندخارج از فو

مربي همچنان براي اشتراك كنندگان كه نقش شاگرد را بازي مي نمايند مي گويد كه توجه شان را دقيقاً  .11
به درس نمونه يي معلم معطوف نمايند و مي توانند در اخير نظريات شان را پيرامون درس نمونه يي 

 . معلم ارايه كنند

 

  دقيقه  25 :ي معلمبحث پيرامون درس نمونه ي
مربي در اين مرحله پس از ارايه درس نمونه يي معلم نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل 

  :آيد
 .مربي اشتراك كنندگان را كه نقش شاگردان را داشتند دو باره در جايشان تنظيم مي نمايد .1

يد تا بروي فليپ چارت نكات مثبت و مربي از ميان اشتراك كنندگان يك نفر منشي انتخاب مي نما .2
 .قابل اصالح تدريس معلم را در دو ستون جداگانه بنويسد

مربي بنوبت اول از يك نفر مشاهد و سپس از ديگر آن تقاضا مي نمايد كه نكات مثبت و قابل اصالح  .3
 .را بيان كنند تا منشي آنرا بروي چارت بنويسد

 .د تا نظريات شان را در باره درس معلم ارايه نمايندمربي نيز براي اشتراك كنندگان وقت مي ده .4

مربي براي خود معلم نيز وقت مي دهد كه اگر نظري در باره مشاهدة مشاهدين داشته باشد، مي تواند  .5
 .ارايه نمايد

 

  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  15: وقت

 :53پرسدمربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را از اشتراك كنندگان مي 

 اهداف موضوع اول جلسه ما چه بود .1
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 آيا به اهداف جلسه خود رسيديم؟ .2

 اهداف درسي مطابق به معيار ها تعيين گرديده بود؟ .3

 معلم از كدام شيوه در ارزيابي درس گذشته كار گرفت؟ .4

 كدام فعاليت ها درين درس جاه داده شده بود؟ .5

 سته كننده؟كدام فعاليت ها دلچسپ و جالب بود و كدام فعاليت ها خ .6

 كدام فعاليت ها درين درس بايد جاه داده مي شد كه نشده بود؟ .7

 معيار هاي كه معلم براي ارزيابي درس تعين كرده بود تا چه حد قناعت بخش بود؟ .8

 معلم چگونه توانست كه درس را با زندگي روزمره شاگردان رابطه دهد؟ .9

 تا چه حد شاگردان درين درس سهم داشتند؟ .10

 حد توانست دانش، مهارت و طرز تلقي را در شاگردان انتقال دهد؟درس معلم تاچه  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي سمينار

. از صنف اول الي سوم مي باشد - 2اين جلسه ارزيابي در مورد جلسات قبلي سمينار آموزشي كتاب انست 
شتراك كنندگان درين جلسه كوشش گرديده تا ارزيابي موثر و كمك كنندة از مجموعه دانش و مهارت هاي كه ا

درين جلسه تنها ارزيابي از يادگيري دانش و مهارت هاي . جريان سمينار آنرا فرا گرفته اند، صورت گيرددر 
اشتراك كنندگان سمينار صورت نمي گيرد بلكه كوشش مي شود تا مروري مختصر و كوتاه از جلسات قبلي 

همكاري مناسب فراهم گردد تا مشكل كه آنها  انجام شود و در صورت الزم براي اشتراك كنندگان نيز كمك و
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اين جلسه موضوعات ذيل را احتوا مي . در جلسات قبلي احساس مي كنند نيز در اين جلسه خاتمه داده شود
  :نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهنماي مربيان

ارزيابي سمينار: چهل و هشتم ءجلسه  

دقيقه  85: وقت  

  
  :گاندر اخير جلسه اشتراك كنند :اهداف جلسه

 جلسات قبلي را به صورت مختصر مورد تكرار قرار مي دهند؛ •
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 پيرامون نكات مشكل جلسات ارايه نظر مي كنند؛ •

 مشكالت كه در جريان آموزش جلسات قبلي احساس مي كردند آنرا حل مي نمايند؛ •

 

  :اشتراك كنندگان :دستĤورد هاي متوقع
 .مي نمايدتشخيص و حل را  ارزيابي و مشكالت آنها را مجموعه موضوعات جلسات •

 

 دقيقه 5: معرفي موضوع، اهداف و دستĤورد هاي جلسه

 

  :فعاليت گروپي: فعاليت
  دقيقه 40: وقت

  
مروري پيرامون جلسات قبلي صورت مي گيرد و براي هر گروپ پنج سوال داده  :موضوع فعاليت كارگروپي

  :واالت قرار ذيل مي باشندس. مي شود تا آنها با كمك همديگر به سواالت پاسخ ارايه نمايند
  :گروپ اول

 ارزيابي كنوني چه نقش در سمينار آموزشي شما دارد؟ .1

چطور يك معلم با آنكه امكانات و منابع تدريسي در مكاتب افغانستان محدود مي باشد، ميتواند موفق  .2
 تدريس نمايد؟

 ان توصيه مي نمايد؟براي رفع مشكل رياضي شما كدام ميتود ها و مهارت هاي تدريسي را براي معلم .3

آداب زندگي چه پيامي براي شاگردان مي دهد و ارزش آن را در زندگي روزمره چگونه ارزيابي مي  .4
 نمايد؟

 برنامه آموزش چه وقت پخش و نشر گرديد و موضوعات كه شما به آن گوش داديد چه ها بود؟  .5

 :گروپ دوم

 فته شد؟عنوان جلسه نخست چه بود و در آن كدام موضوعات به بحث گر .1

 تذكر دهيد؟ از صنف اول الي سوممي توانيد اهداف آموزش زبان را  .2

 مشكالت عمده و برجسته تدريس رياضي كدامها مي باشد؟ .3

 لطفاً برداشت كلي تان را در مورد سمينار بنويسيد؟ .4
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 كدام موضوعات از برنامه راديويي براي معلمان برايتان دلچسپ بود و مورد عالقه شما قرار گرفت؟  .5

  :روپ سومگ
 از نظر پيداگوژيكي و روان شناسي اطفال تحسين و تنبه چه تأثيرات باالي شخصيت اطفال دارد؟ .1

 اهدافي مي باشد، لطفاً اهداف آنرا بصورت جداگانه توضيح دهيد؟ داراي كدامعلوم ديني  .2

 كدام ها مي تواند باشد؟ از صنف اول الي صنف سوم مشكالت تدريس در زبان .3

كه موضوعات كه درين سمينار آموزش ديده ايد را در صنوف درسي در مكاتب  چقدر موفق هستيد .4
 تطبيق نمايد؟

 برايتان دلچسپ نبود؟  وضوعات برنامه راديويي برايكدام م .5

 :گروپ چهارم

 برد؟بكدام روش ها و ميتود ها مناسب خواهد بود كه كيفيت درس را در صنوف پر جمعيت بلند  .1

 سايي گرديده است كه باعث كاهش كيفيت درس معلم مي گردد؟چه مشكالتي در علوم ديني شنا .2

 براي تقويه و انكشاف تدريس زبان كدام روشها و مهارت ها را پيشنهاد مي نمايد؟ .3

 كدام موضوعات سمينار برايتان تازه و جديد بوده، لطفاً آنرا تذكر دهيد؟ .4

 داشت؟برنامه آموزش راديويي براي معلمان با آموزش انست دو چه ارتباطي  .5

  :گروپ پنچم
چه مشوره هاي  از صنف اول الي سومشما به صفت معلمان مجرب در مورد تدريس علوم ديني  .1

 مناسب را براي يك معلم كم تجربه توصيه مي نمايد؟

 شما چه مطالب جديدي را در ساختن پالن درسي آموختيد؟ .2

 تواند باشد؟نقش يك معلم متعهد و ميتوديست در انكشاف معارف افغانستان چه ها مي .3

براي انكشاف روش هاي تدريسي براي معلمان صنف اول الي سوم بطور كلي چه پيشنهادات ارايه مي  .4
 نمايد؟

چقدر مي توانيد كه از موضوعات برنامه آموزش رادويي براي معلمان در انكشاف شيوه هاي تدريس  .5

 تان استفاده نمايد؟
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  :رهنماي از قبل براي مربي
اليت به نكات ذيل توجه نموده و آنرا در جريان انجام فعاليت مدنظر مي گيرد تا به اهداف مربي قبل از انجام فع
  :مطلوب نايل گردد

مربي در آغاز جلسه عنوان، موضوع، اهداف و دستĤورد هاي متوقع جلسه را بروي چارت نوشته، بروي  .1
 .تخته نصب و آنرا براي اشتراك كنندگان معرفي  مي كند

 .گان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند مربي اشتراك كننده .2

 .سواالت بروي پارچه هاي كاغذ از قبل تنظيم گرديده و براي گروپ ها داده مي شود .3

اگر پيرامون شناخت معني سوال كدام مشكالت داشتند، مربي مسووليت دارد كه سوال را براي گروپ  .4
 .ها درست توضيح و تشريح نمايند

وپ ها بيش از يك كاغذ فليپ چارت ضرورت داشتند، مربي ضروريات شان را مرفوع مي اگر گر .5
 .سازد

 .در ارايه پاسخ كوشش شود كه مسايل اساسي و عمده را مد نظر گيرند و به سواالت پاسخ ارايه نمايند .6

 . مربي وقت فعاليت را براي اشتراك كنندگان اعالن مي دارد .7

سرگروپ فرديست كه نتيجه كار .( گروپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها منشي، ناظر بروقت و سر .8
 )گروپي را براي همه اشتراك كننده گان ارايه ميكند

 گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهد كه همه اعضأ بصورت مساويانه در آن سهم بگيرند؛ .9

ضرورت براي آنها مربي در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در صورت  .10
 .رهنمايي ميكند

 . مربي در جريان كار گروپي وقت باقي مانده را براي اشتراك كنندگان اعالن مي نمايد .11

 

  دقيقه  30 :ارايه و بحث پيرامون نتايج كار گروپي
  :مربي در اين مرحله فعاليت گروپي نكات ذيل را مد نظر مي گيرد تا به اهداف مطلوب نايل آيد

 .يج كار گروپي را بنوبت براي همه اشتراك كننده گان توضيح مي نمايندسرگروپها نتا .1

در اخير هر پيشكش كارگروپي اگر كدام اشتراك كننده و يا هم خود مربي چيزي براي عالوه كردن  .2
 نسبت به نتايج كار گروپي اشتراك كنندگان دارد، آنرا مي افزايد؛

 . ان را دقيقاً نظارت و ارزيابي مي نمايدمربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گ .3
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مربي محترم نتايج فعاليت گروپي اشتراك كننده گان را دقيقاً غور و بررسي كرده و همچنان در اخير  .4
 .فعاليت ها نظريات اصالحي اش را ارايه نمايد

  
  : ارزيابي و نتيجه گيري

  دقيقه  10: وقت
  :از اشتراك كنندگان مي پرسدمربي در ارزيابي و نتيجه گيري سواالت ذيل را 

 اهداف جلسه ما چه بود؟ .1

 به اهداف جلسه خود رسيديم؟ چگونه .2

 دستĤورد هاي عمده جلسه ما چه ها بوده؟ .3

كدام موضوعات براي شما تا حدودي مشكل بوده كه شما با آن در جريان جلسات قبلي مواجه شده  .4
 ايد؟

 ايد؟لطفاً چند موضوع مغلق و پيچيده سمينار را باز گو نم .5

 كيفيت سمينار آموزشي را تا كنون با كدام معيار ها ارزيابي مي نمايد؟ .6

 چگونه كيفيت سمينار تا كنون آموزنده و موثر بوده است ؟ .7

.در اين قسمت از اشتراك كننده گان پاسخ هاي سواالت راديويي را تسليم شويد  
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   54كه از جانب مربي پيشكش مي گردد پالن هاي درس نمونه يي موضوعات جدول 

  مضمون  شماره
  

صفحات كتاب   عناوين  شماره دروس  فصول  سويه
  درسي

صفحات كتاب 
  رهنماي معلم

و نوشتن ) نام(شناخت شكل، كشيدن آواز       اول  )دري(زبان   1
  حرف ح

32  46  

  2  4 -3  آرزوي من   دوم  اول  اول   آداب زندگي  2
  17  26   )9(عدد نه   دهم  اول  اول  رياضي  3
  31  25  هيجا خواني  بيست و دوم  چهارم  اول   علوم ديني  4
  7  6  )ص(حضرت محمد   دوم     دوم  )پشتو(زبان   5
  39  40 - 39  احترام به ديگران  بيستم  سوم   دوم   آداب زندگي  6
  46تا  45  43 - 42  ضرب   دهم   هفتم   سوم   رياضي  7
  15  15  سوره الفيل  ششم  سوم   وم د  علوم ديني  8

 

  

  

  

  

                                                           

  . زش پالن درسي استفاده مي نمايدمربي در جريان سمينار از پالن هاي فوق در جلسات آمو. آمده است 2جدول فوق فهرست از پالن هاي درس نمونه يي مي باشد كه در مواد حمايوي كتاب انست  54
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  55پيشكش مي گردد اشتراك كنندگان كه از جانب جدول موضوعات پالن هاي درسي

صفحات كتاب   عناوين  شماره دروس  فصول  سويه  مضامين  شماره

  درسي

صفحات 

  رهنماي معلم

  36  28  پنچ بناي اسالم  اول  اول  دوم  آموزش ديني  1

  39  32  ن اسالماركا  سوم  اول  دوم  آموزش ديني  2

  45  40  ايمان به تقدير الهي  نهم  اول  دوم  آموزش ديني  3

  72  76  حقوق همسايه  سي و چهارم  اول  دوم  آموزش ديني  4

  79  86تا  85  مسلمانانا صلح را دوست دارد  سي و هشتم  اول  دوم  آموزش ديني  5

    64تا  63  آداب تالوت قرآن كريم      سوم  آموزش ديني  6

    72تا  70  حقوق برادر مسلمان      سوم  آموزش ديني  7

    76تا  74  ترحم بر حيوانات      سوم  آموزش ديني  8

    50تا  48  سنت هاي نماز      سوم  آموزش ديني  9

    31تا  30  سنت هاي غسل      سوم  آموزش ديني  10

  13  14تا  13  مراسم در خانه  هفتم  اول  دوم  آداب زندگي  11

  17  18 تا 17  خاطره هاي من  نهم  دوم دوم آداب زندگي 12
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  53  54تا  53  چاره قهر  بيست و هفتم  چهارم دوم آداب زندگي 15
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  13  14تا  13  شناخت مشكالت هفتم  اول  سوم آداب زندگي 17

  31  32تا  31  شخصيت خوب و مطلوب  شانزدهم  دوم  سوم آداب زندگي 18

  61  62تا  61  حفاضت از خطرات در سركها  سي ويكم  سوم  سوم آداب زندگي 19

  75  76تا  75  تنوع قومي  سي هشتم  سوم  سوم آداب زندگي 20

  24  19تا  18  )حرف پ(پدر   قسمت اول پ   اول زبان 21

  82  54تا  53  )ژاله(ژ   قسمت سوم ژ    اول زبان 22

  120  78تا  77  )عيد(ع   قسمت اول ع    اول زبان 23

  134  87تا  86  )قلم(ق   قسمت اول ق    اول زبان 24

  146  94تا  93  )گل(گ   قسمت اول گ    اول زبان 25

  56  40  آزادي قسمت اول    دوم زبان 26

  65  47  سفر باميان     دوم زبان 27

  116  87  لطيفه    دوم زبان 28

  150  109  آللو للو للو      دوم زبان 29
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  206  149  اندرز ها     دوم زبان 30

  28  17  )ساده(كلمه هاي بسيط   نهم    سوم زبان 31

  64  41  چيستان ها  بيست ويكم    سوم زبان 32

  84  54  رابعه بلخي  بيست و هفتم    سوم زبان 33

  134  88  كلمه هاي مركب  چهم و چهارم    سوم زبان 34

  142  95  پسوند ها  چهل هفتم    سوم زبان 35

  9  8  مقايسه و ترتيب، اعداد  چهارم  اول  دوم رياضي 36

  21  15  مقهوم قيمت مقامي نهم  دوم  دوم رياضي 37

تفريق اعداد دو رقمي از دوم رمي   بيست و يكم  چهارم  دوم رياضي 38

  )با قرض گرفتن(

46  67  

  91  60  صد ها، دها و يكها  بيست هشتم  پنجم  دوم رياضي 39

جمع اعداد كه اجزاي مساوي دارند   چهل و يكم  هفتم  دوم رياضي 40

  )جمع تكراري(

98  135  

تفريق اعداد دو رقمي، سه رقمي و  نهم پنجم  سوم رياضي 41

  چهار قمي از يك ديگر

  27  27تا  26

  45  43تا  42 معرفي مفهوم عمليه ضرب  شانزدهم  هفتم  سوم رياضي 42

  71  65تا  64 )متر(واحد اندازه گيري طول   بيست و دوم  هشتم  سوم رياضي 43
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26 

5:00-05:30 D-P   
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27 
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س نمونه ييپالن در  

  1887دلو  23: تاريخ  شكيبا جان: معلم
  اول: صنف  زبان : مضمون

  :فصل  )ح ( حرف : موضوع  
  : ماٌخذ

  32كتاب زبان دري، صفحه : صنف اول
  46كتاب رهنماي معلمان، صفحه : صنف اول

  : معلم قبل از آغاز تدريس بايد به نكات ذيل توجه نمايد

  :اهداف
 .تشخيص بدهندعليحده  شاگردان شكل ح را به طور •

 .شاگردان با كشيدن آواز ح آشنا شوند •

 .شاگردان ح را در كلمات تشخيص بدهند •

 .شاگردان ح را نوشته كردن بتوانند •

  .را روي تخته و يا چارت نوشته كرده توضيح ميدهد هدف درسمعلم 

  : اجراي درس

مواد درسي و 

مواد ممد 

  درسي

  زمان  فعاليت

  

  

  

  

  

  

  

اين فعاليت ها عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي، تنظيم : فعاليت هاي مقدماتي

صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته،  خلق انگيزه شاگردان براي فراگيري درس 

  .جديد

معلم با مهرباني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از : احوال پرسي

 .متي شان جويايي معلومات مي شودصحت و سال

 . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف

معلم شاگردان فعال را در كنار همصنفي هاي غير فعال شان و شاگردان كه قد بلند 

  

  

  

  دقيقه 1

  

  دقيقه 1
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  حاضري

  

  

  

  

  

  

  

  

تخته و 

  تباشير

  

  

  

  

  كتاب درسي

  

دارند در اخير صنف مي نشاند وتغيرات ديگري  مانند تنظيم چوكي ها و ميزها به 

 .سي را بوجود مي آوردمنظور زمينه سازي محيط در

معلم محترم مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غيرحاضر كرده و از  :حاضري

شاگردان غيرحاضر روز قبل مي كه پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند بيĤيند و 

  .بعد همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در مكتب مي كند

گي شاگردان را بوسيله خود آنها مورد مالحظه و معلم كارخان :ارزيابي كارخانگي

معلم شاگردان را دركار جوره يي تنظيم مي نمايد تا كارخانگي . بررسي قرار مي دهد

. معلم در فعاليت جوره يي نظارت و مراقبت مي نمايد. همديگر را مالحظه كنند

ي گيرد تا در شاگردانيكه كارخانگي شان را انجام نداده اند مورد ترغيب معلم قرار م

  . آينده كار خانگي شان را انجام دهند

  )حرف چ( ارزيابي درس گذشته

در ارزيابي معلم نكات ذيل را مدنظر مي گيرد و كوشش مي كند كه بيشترين 

ارزيابي درس . شاگردان كالس بويژه آنهائيكه غيرفعال اند مورد ارزيابي قرارگيرند

 :دگذشته بوسيله فعاليت گروپي انجام مي ياب

  :  سواالت گروپي 

  شاگردان عزيز چند كلمه را بگويد كه در آن حرف چ آمده باشد؟ •
ازشاگردان بخواهيد كه در كلمه هاي چاه، بچه و مرچ كه قبالً باالي تخته  •

 .نوشته شده نگاه گرده دور حرف چ را حلقه نمايند

  .سواالت داده شده بوسيله گروپ ها پاسخ داده مي شود
 

  .م از شاگردان با پرسش سواالت ذيل انگيزه درس را ايجاد مي نمايدمعل: خلق انگيزه

 درحويلي خود كي چاه دارد ؟  �

 مرچ چگونه مزه دارد؟ �

 ورزش به صحت چه فايده دارد؟ �

  

  

  

  دقيقه  1

  

  

  دقيقه  2

  

  

  

  

  

 دقيقه 3

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  دقيقه  2

  

 

 

  

  : معرفي هدف درس جديد    دقيقه  5
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تخته و 

  تباشير

  

  

  

  

  

  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

ميز، چوكي و 

پارچه هاي 

اوراق كه 

روي آن 

حروف 

نوشته شده 

  .باشد

  ميز و

  چوكي

  

  شاگردان عزيز از ميان شما حرف چ را كي باالي تخته مي نويسد؟

وشت، پس معلم محترم مي گويد درس نو ما وقتي كه حرف چ را يكي از شاگردان ن

  حرفي است كه اگر سه نقطه چ را دور كنيم چه مي شود؟ كي مي تواند بگويد؟

درس امروزي ما همين حرف ح است و ما امروز شكل، آواز و نوشتن ! بلي  "ح "

  .حرف ح را ياد ميگيريم

  :فعاليت هاي صنفي 

  : مطالعه كتاب درسي. 1

 .با دقت مي بينند 32د را باز نموده به صفحه شاگردان كتاب هاي خو  •

 . معلم براي شاگردان يك دقيقه وقت مي دهد تا تصاوير را ببينند  •

شاگردان در گروپ هاي دو نفري در مورد تصاوير صفحه كتاب به همديگر  •
 .توضيح مي دهند

معلم در جريان صحبت شاگردان از آنها نظارت كرده در صورت ضرورت  •
 .رهنمايي مي كند

معلم از مجموعه گروپ هاي دونفري صنف پنج شاگرد را مي پرسد كه  •
 .چگونه به هم ديگر توضيح دادند

معلم در اخير از همه شاگردان مي پرسد كه كدام موضوع به فكر شما باقي  •
 .مانده است كه از ميان اين پنج همصنفي هايتان نگفته اند

صويرهاي صفحه نكات معلم محترم شاگردان را تشويق نموده و در مورد ت •
عمده و قابل ذكر آنرا تكرار نمايد و همچنان متن زير تصوير ها را به آواز 

بلند بخواند و مفهوم آنرا ساده بيان كند و از دو شاگرد بخواهد تكرار 
 .بخوانند

 

 شناسايي حرف ح: كارجوره يي. 2

ها  معلم محترم پارچه اي اوراق را كه روي آن از حرف آ تا ح مانند كارت •
 .نوشته شده باشد نشان مي دهد

شاگردان عزيز به شكل دو دو نفر با هم يك ورق را به هشت پارچه تقسيم  •
 .  نمايد و از حرف آ شروع تا به حرف ح باالي هر يك از پارچه ها بنويسد
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  دقيقه 8

  

  

  

  

  

  

 

 

  دقيقه 5
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كارت هاي حروف را هر دو شاگرد مخلوط كنند و به نوبت حرف ح و چ  •
 .را از ميان آن بيابند

ريان كار جوره يي از گروپ ها مراقبت و نظارت نموده و در معلم در ج •
 .صورت ضرورت برايشان كمك مي كند

 .معلم حرف ح را بويسله پنج شاگرد باالي تخته مي نويسد •

 

 مشق و تمرين حرف ح : كار انفرادي. 3

 .معلم باالي چند شاگرد حرف ح پوره و نيمه را باالي تخته نوشته كند •

صالح ، صحت ، محمود ( ت را باالي تخته مي نويسدمعلم محترم اين كلما •
 ).، حويلي و سحرا 

معلم از هر شاگرد يك كلمه را مي پرسد كه حرف ح را در آن براي همه  •
 .شاگردان نشان بدهد، و به همين طور به نوبت همه كلمات را مي پرسد

  

  

  

  

  

  

  دقيقه 5
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  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

شاگردان تفيهم مي كند كه كلمات از حرف ها ساخته معلم با ارائيه اين درس براي 

از مجموع الفبا است كه ما ميتوانيم كلمه بنوسيم به طور مثال در كلمه . مي شوند

  .حويلي كه يكي از حروف كه ما ميشناسيم ح است

  : ارزيابي اصالحي

  : در اخير درس معلم مطمئين شود كه

حرف ح را از حرف چ فرق  آيا شاگردان اين مهارت را بدست آورده اند كه •
 .كرده بتوانند؟ مانند چشم، حج ، كچالو و حامد

آيا شاگردان مي توانند حرف ح مكمل را از ح نيمه فرق كنند؟ مانند حسين،  •
 .اصالح، لوحه و صالح

  
شاگردان عزيز امروز ما توانسيتم كه حرف ح را بشناسيم و حرف ح را از چ : خالصه

        .يمه فرق نمايمو حرف ح مكمل را از حرف ح ن

  دقيقه 1

  

  

  

  دقيقه 3

  

  ): وظيفه خانگي( تحكيم درس   

معلم به شاگردان وظيفه بدهد كه در ده سطر ح مكمل و در ده سطر ح نيمه  •
  . را بروي كتابچه هاي خود بنويسند
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 پالن درس نمونه يي

  1887ميزان  10: تاريخ  عبدلحميد همكار: معلم

  اول: صنف  گي آداب زند: مضمون
  فصل اول  آرزوي من): 2(درس دوم 

  : ماٌخذ
  3كتاب آداب زندگي، فصل اول، درس دوم، صفحه : صنف اول
  2كتاب رهنماي معلمان، صفحه : صنف اول

  : معلم قبل از آغاز تدريس بايد به نكات ذيل توجه نمايد

  :اهداف

  توضيح كنندشاگردان آرزوهاي خود را  •
  .برتر خود را مشخص بسازند و در مورد آيندهء آن صحبت نمايند شاگردان بتوانند آرزوي •
  .شاگردان بتوانند آرزوي خود را براي دوستان و همصنفي هايشان بيان كنند •
  .شاگردان در مورد بدست آوردن آرزوهايشان با هم صحبت كنند •

  .معلم هدف را روي تخته و يا چارت نوشته و توضيح ميدهد 

  : اجراي درس

  يتفعال  زمان
مواد درسي  و 

  مواد ممد درسي

  

  

  

  دقيقه  1

  

  دقيقه  1

  

  

اين فعاليت ها عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي، : فعاليت هاي مقدماتي

دان تنظيم صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته،  خلق انگيزه و آماده سازي شاگر

  .براي فراگيري درس جديد

معلم با مهرباني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از : احوال پرسي

 .صحت و سالمتي شان جويايي معلومات مي شود

معلم شاگردان فعال . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف

بلند دارند در اخير را در كنار همصنفي هاي غير فعال شان و شاگردان كه قد 

صنف مي نشاند وتغيرات ديگري  مانند تنظيم چوكي و ميز به منظور زمينه سازي 
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  دقيقه  1

  

  

  

  دقيقه 3

  

  

  

  

  

  دقيقه 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .محيط درس فراهم مي آورد

معلم مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غيرحاضر كرده و از  :حاضري

شاگردان غيرحاضر روز قبل مي پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند در ساعت 

باشند و بعد همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در  درسي حاضر

  .مكتب مي كند

شاگردان را در گروپ ها تنظيم نموده با هم تصاوير صفحه  :ارزيابي كارخانگي

معلم از كار گروپي نظارت و كنترول . اول را نشان داده و با همديگر توضيح دهند

  . مي نمايد

در ارزيابي معلم نكات ذيل را مدنظر مي  ):آرزوي من( ارزيابي درس گذشته

گيرد و كوشش مي كند كه بيشترين شاگردان كالس بويژه آنهائيكه غيرفعال اند 

  .مورد ارزيابي قرارگيرند

   :كارگروپي

معلم شاگردان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي  �
 .كند

فرديست كه سرگروپ .( گروپ ها سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند �
 )نتيجه كار گروپي را براي همه شاگردان ارايه ميكند

گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت  �
 مساويانه در آن سهم بگيرند؛

معلم در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و  �
 .در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي ميكند

كه قبالً تهيه شده، آنرا به گروپ ها ميدهد تا با اشتراك  معلم سواالت را �
 .مساعي همديگر به حل آن بپردازند

نمايندهء هرگروپ نتيجه كار گروپي را از جاي خود ايستاده شده براي  �
 .شاگردان و معلم مي گويد

  :سواالت كارگروپي 

  در درس گذشته ما چه خوانديم؟ •

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  تخته و تباشير
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  دقيقه 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شما خود را معرفي نمايد؟ •
  ه فايده دارد؟معرفي كردن چ •
  در باره چيزها ئيكه در زندگي خوش و يا خوش تان نمي آيد بگويد؟ •
 مفاهيم تصاوير درس گذشته را بيان كنيد؟ •

 

شاگردان عزيز بسيار خوشحال هستم كه امروز با هم در مورد  : خلق انگيزه

  .آرزوهاي ما صحبت مي كنيم

ز هدف تان از معلم به يك شاگرد اشاره نموده مي گويد، شما شاگرد عزي �
 آمدن به مكتب چيست؟

 معلم از شاگرد ديگر مي پرسد كه شما در آينده چه ميخواهيد شويد؟  �

معلم به ارتباط آرزوهايش در ايام كه به سن شاگردان قرار داشت، داستان طفوليت 

  :اش را قصه مي كند

وقتي كه من مانند شما بودم هميشه فكر مي كردم كه بايستي يك معلم خوب 
  . تا در تربيت اوالد كشور ام نقش فعال داشته باشمشوم 

 :معلم ازچند شاگرد در ارتباط به آينده شان مي پرسد

 شما چه ميخواهيد شويد؟  •

 شما چگونه و از كدام راه فكر مي كنيد كه به آرزو هاي تان برسيد؟  •

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  دقيقه  4

  

  

  

  

  : معرفي هدف درس جديد

بروي تخته براي شاگردان مي گويد  آرزوي منمعلم با نوشتن عنوان درس جديد 

  .كه درس امروز در ارتباط به بيان آرزوها و راه هاي بدست آوردن آنها مي باشد

  :فعاليت هاي آموزشي

  : مطالعه كتاب درسي: فعاليت اول

 .ن كتاب هاي خود را باز نمايندشاگردا  •

كتاب را به شاگردان نشان داده و از آنها مي پرسد كه  3تصاوير صفحه   •
 در تصاوير چه مي بينند؟

از شاگردان در مورد تصاوير معلومات گرفته شود و همچنان در   •

  

  تخته و تباشير

  

  

  كتاب درسي
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  دقيقه  5

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقه 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .صورت ضرورت معلومات آنها را مكمل مي سازد

 

 :فعاليت انفرادي: فعاليت دوم

ردان ميخواهد كه به اساس آرزوهاي  شان در آينده، چيزيكه معلم از شاگ •
ميخواهند شوند آنرا روي كاغذ ترسيم نموده و نام شان را در زير تصوير 

 .بنويسند

معلم شاگردان را مراقبت و نظارت مي كند و در صورت ضرورت   •
 .برايشان كمك مي نمايد

د ايستاد هر شاگرد تصوير خود را براي همه صنفيهايش از جاي خو  •
 .شده نشان مي دهد و آنرا تشريح مي نمايد

 

 سوال و جواب: فعاليت سوم

شما غير از شغل هاي كه در كتاب تذكر گرديده كدام نوع شغل ها را مي  

 شناسيد؟

شاگردان هر شغل جديدي را كه نام بردنند معلم همان شاگرد را پيش   •
 .روي صنف ميخواهد تا آنرا بيان نمايد

يت هر شاگرد شغل خود را با صداي بلند گفته به جايش در ختم فعال  •
 . مي نشيند

 

  : كار گروپي: فعاليت چهارم

  :موضوع كارگروپي

هر گروپ در باره اهميت هر يكي از اين مشاغل مانند معلم، داكتر، ميخانيك، 

  .اينجنير، پوليس، سرباز، دكانداروغيره صحبت كنند

ي و يا پنج نفري تنظيم مي معلم شاگردان را به گروپ هاي چهار نفر �
 .كند

سرگروپ فرديست كه .( گروپ ها سرگروپ هاي خود را تعين ميكنند �
 )نتيجه كار گروپي را براي همه شاگردان ارايه ميكند

گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت  �

  

  كاغذ وقلم

 

 

 

 

 

  

  

  

  ميز و چوكي
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 مساويانه در آن سهم بگيرند؛

ارت و مراقبت مي نمايد و معلم در جريان كار گروپي از گروپ ها نظ �
 .در صورت ضرورت براي آنها رهنمايي ميكند

معلم سوال را كه قبالً تهيه شده، آنرا به گروپ ها ميدهد تا با اشتراك  �
  .مساعي همديگر به حل آن بپردازند

  دقيقه  1

  

  

  

  

  

  

   دقيقه 4

  

  

  

  

  

  

  

 دقيقه 1

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

شاگردان عزيز متو جه هستيد كه با آموزش اين درس حاال نسبت به آينده خود 

هدف مندانه بايد بي انديشيد و براي آينده خويش يك شغل را انتخاب نموده و 

ر در باره آن هميشه با همه دوستان و والدين تان صحبت كنيد و پيوسته آن را د

  . زندگي تان عملي بسازيد

شاگردان اين مهارت را بدست آوردند كه براي خويش يك : ارزيابي اصالحي

آرزو را انتخاب نموده و متيقين گردند كه از طريق اين شغل ها در آينده از 

زندگي آرام برخوردار بوده و براي سرفرازي كشور خويش نقش سازندهء را مي 

  .ذيل از چند شاگرد به طور نمونه اي پرسيده شودتوانند ايفا نمايند و سوالت 

 شما در آينده چه مي خواهيد كه شويد؟ �

 چرا مي خواهيد كه به طور مثال داكتر و يا انيجنير شويد؟ �

 چگونه مي توانيد آرزوي تان را بدست بياوريد؟ �

  
معلم براي شاگردان مي گويد كه ما امروز دانستيم كه آروز چيست؟ : خالصه

هر شاگرد در آينده آرزو هاي دارد، امروز شاگردان توانستند كه آرزو دانستيم كه 
 . هايشان را بيان كنند و در مورد بدست آوردن آن صحبت كنند

  

   

  

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  ): وظيفه خانگي( تحكيم درس  

شاگردان آرزوهايشان را كه در صنف انتخاب نموده اند، درخانه با  •
و از آنها نيز دراين مورد مشوره والدين و بزرگان خويش شريك نمايند 

 . و معلومات حاصل نموده و فردا در صنف ابراز نمايند
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 پالن درس نمونه يي

  1387سرطان  12: تاريخ  ذبيح اهللا خان : معلم

  اول: صنف  رياضي :مضمون

  شمارش اعداد/ اول: فصل  )9تا  1(شمارش اعداد از : درس دهم

  :مأخذ

  26كتاب رياضي صفحه : اولصنف 

  18تا  17كتاب رهنماي معلمان، صفحه : صنف اول

  103و  102صفحات  6كتاب مواد مطالعه، فصل  »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت 

  : استاد قبل از آغاز صنف بايد به مسايل ذيل كه در جدول درج است، توجه نمايد

  :اهداف

 . مرده مي توانندش) 9تا  1(شاگردان اعداد را از  •

 . خوانده مي توانند) 9تا  1(شاگردان اعداد را از  •

 .نوشته كرده مي توانند) 9تا  1(شاگردان اعداد را از  •

  .بتوانند اشيا و يا افراد را بشمارند 9تا  1شاگردان از اعداد  •

  : اجراي درس

مواد درسي و 

مواد ممد 

  درسي

  زمان  فعاليت
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  حاضري و قلم

  

  

  

  

  

خته، تباشير و ت

  كتاب

  

  

  

  

  

  تخته و تباشير

  

فعاليت هاي مقدماتي عبارت اند از احوال پرسي، كار : فعاليت هاي مقدماتي

خانگي، تنظيم صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته، خلق انگيزه، آماده سازي 

  . شاگردان براي فرا گيري درس جديد

شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از معلم با مهرباني و لطف : احوال پرسي

 .  صحت و سالمتي شاگردان جويايي معلومات مي شود

 .معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف

معلم شاگردان فعال را در كنار همصنفي هاي غير فعال شان و شاگردان كه 

ظيم چوكي ها و قدبلند دارند در اخير صنف مي نشاند و تغييرات ديگري مانند تن

 . ميزها را بمنظور زمينه محيط درسي را بوجود مي آورد

معلم محترم مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غير حاضر كرده و : حاضري

از غيرحاضر روز قبل مي پرسد كه چي مشكل داشتند تا به مكتب نتوانستند 

در مكتب مي بيĤيند و بعد همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم 

  .كند

شاگردان به طور جوره يي كار هاي خانگي همديگر را : ارزيابي كار خانگي

مالحظه مي كنند و معلم از آنها نظارت م نمايد، در صورتيكه شاگردان كار 

  .خانگي را نيĤورده باشند، معلم آنها را تشويق به آوردن كارخانگي مي نمايد

  :ارزيابي درس گذشته

نكات ذيل را مد نظر مي گيرد و كوشش مي كند كه بيشترين  در ارزيابي معلم 

  .شاگردان كالس بويژه آنهائيكه غير فعال اند مورد ارزيابي قرار گيرند

سواالت ذيل را بعد از طريق كار گروپي براي شاگردان داده مي شود تا حل 

  . گردد

 را بنويسد؟ 8و  7كي مي تواند اعداد  �

هم صنفهي هايش جمع كرده نشان  دانه قلم را از 8كي مي تواند  �

 بدهد؟
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 برادر دارد؟ 5كي زيادتر از  �  تخته و تباشير

همصنفي خود را به پيش روي صنف مي خواهد و بعداز  8كي  �

  را بروي تخته مي نويسد؟ 8شمارش آنها عدد 

شاگردان عزيز به خاطر داريد كه درس گذشته ما نوشتن و : خلق انگيزه 

بود و نيز آموختيم كه چگونه آن را در زندگي روزمره  8و  7خواندن اعداد 

مي  8با ارائيه اين سوال كه  آيا شما ميدانيد كدام عدد ديگربزرگتر از . بكارببريم

  .   باشد؟ شاگردان پاسخ مي دهند

 8معلم محترم شاگردان را مي گويد پس وقتيكه شما ميدانيد  كدام عدد بعد از 

  د بروي تخته بنويسد؟ميĤيد آنرا كي مي توان

معلم اين جدول را حاوي اعداد ذيل براي شاگردان بروي تخته مي نويسد و از 

آنها مي خواهد كه آنرا تكميل كنند و بيشتر بايد بويسله شاگردان كه كمتر در 

هر شاگرد يك عدد را در خانه خالي ها . درسها سهم مي گيرند انجام بيابد

  .بگذارد

  

1    3  4    6      

  

  دقيقه 3

  

  تخته و تباشير

  

  

  

  

  

تخته، تباشير و 

  كاغذ

  : معرفي هدف درس جديد

را به روي تخته نوشتند پس معلم محترم هدف  9وقتيكه از ميان شاگردان عدد 

  .شخص را براي شاگردان معرفي مي نمايداساسي و اهداف م

است يعني  9در معرفي درس معلم مي گويد كه درس جديد ما و شما عدد 

  . آخرين و بزرگترين عدد يك رقمي

  :كار انفرادي: فعاليت اول

معلم محترم از شاگردان مي پرسد كه كي مي تواند از ميان شما شاگردان نوشتن  

بعد از . ز كجا شروع شود به كجا ختم شودرا براي همگان بگويد كه ا 9عدد 

  قهدقي  1

  

  

  

  

  دقيقه 6
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  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كاغذ ، قلم 

  ولوبيا

  

  

  

  

 9اينكه چند تن از شاگردان اين فعاليت را انجام دادند معلم طريقه نوشتن عدد 

 .را به شكل ذيل معرفي مي كند

  

  

در يك ورق بصورت  9معلم از شاگردان بصورت انفرادي مي خواهد كه عدد 

  .برجسته كشيده و برايش نشان دهند

  :كتاب درسي مطالعه: فعاليت دوم

با دقت مي  26شاگردان كتاب هاي خود را باز مي نموده به صفحه  �

 .بينند

 .معلم به شاگردان يك دقيقه وقت مي دهد تا تصاوير را ببينند �

 .شاگردان در گروپ هاي دو نفري تصاوير را با هم مي شمارند �

معلم در جريان كار جوره يي شاگردان از آنها نظارت كرده در صورت  �

 .رهنمايي مي كندضرورت 

معلم از مجموعه گروپ هاي دو نفري پنج شاگرد را مي پرسد چگونه  �

 .فعاليت را انجام دادند

معلم محترم شاگردان را تشويق نموده و نكاتيكه شاگردان مشكل  �

 .داشتند آنها را واضح ساخته درس را ارائيه مي كند

  :تشخيص اعداد: فعاليت سوم

  : ت ذيل را در نظر مي گيردمعلم از انجام اين فعاليت نكا

معلم براي شاگردان مي گويد كه اعضا هركدام به نوبت در شكل دوراني وقتيكه 

يك عدد را از ميان كارت ها بيرون مي كشند مطابق به عدد مذكور تعداد لوبيا ها 

 .جدا مي سازند و آن عدد را بروي كتابچه خود مي نويسند

 . يا پنج نفري تنظيم مي نمايد معلم شاگردان را به گروپ هاي چهار و •

 . وقت فعاليت را براي شاگردان تعيين مي كند •

به گروپ ها مي گويد كه سرگروپ، ناظر بروقت و منشي شان را  •
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  دقيقه 8
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 . تعيين كنند

بعد از اينكه گروپ ها تنظيم شده معلم به هر گرو پ مي گويد كه  •

 1دد پارچه تقسيم نمايند و بروي هر پارچه آن از ع 9يك ورق را به 

 .را بنويسند 9تا 

 .هرگروپ با خود لوبيا داشته باشد •

معلم از گروپ ها نظارت نموده و در صورت ضرورت برايشان  •

 .  همكاري ورهنماي مي نمايد

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

سواالت ذيل بيشتر مرتبط مي سازد  زندگي شاگردان توسط به معلم موضوع را

مار هر نوع اشيا در خانه، محيط و مكتب مي توانند براي ش  9تا  1كه اعداد از 

  .كار بگيرند

 كي نام نه همصنفي خود را مي گيرد؟ �

 كي نه دانه توپ بروي تخته رسم كشيده مي تواند؟ �

 است؟ 7آيا نه زياد تر از  �

 آيا نه برابر هشت است؟ �

  كه زيادتر از شش روپه دارد؟ �

  :اصالحي ارزيابي

حاصل نمايد كه شاگردان درس جديد را  معلم به خاطركه اطمينان خود را

  .آموخته اند، سوالهاي ذيل را بپرسد

كه بروي )  2و  6، 7، 5، 1، 9، 4، 8، 3( شاگردان اعداد نا مرتب  .1

 .بنويسند 9تخته نوشته شده است مرتب و منظم از يك تا 

 .را از شاگردان در روي تخه نوشته كنند 9شكل عدد   .2

 كند؟ كي نه انگشتان خودرا بلند مي .3

 كي نه شي مختلف را در صنف نام مي برد؟ .4

 تا يك بروي تخته بنويسد؟ 9كي مي تواند از  .5
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 پالن درس نمونه يي

 

چگونه نوشته مي شود و  9شاگردان عزيز شما امروز دانستيد كه شكل  :خالصه

خوانده،  9تا  1شما امروز اعداد را از .  چه استفاده هاي مي شود 9از عدد 

 . نوشته و شمرده مي توانيد

  

  دقيقه  1

  

  

  : تحكيم درس 

را از پائين به باال و از باال به پائين سه بار ) 9تا  1(شاگردان اعداد  �

 .بنويسند

 .شاگردان عدد نه را در يك روي كتابچه ده بار بنويسند �

  

  ه خانگيوظيف
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  1887ميزان  28: تاريخ  مريم جان: معلم

  اول: صنف  علوم ديني : مضمون

  هجا خواني: فصل چهارم  هجا خواني: درس بيست و دوم

  : ماٌخذ

  25كتاب آموزش ديني، فصل چهارم، درس بيست دوم، صفحه : صنف اول

  31كتاب رهنماي معلمان، صفحه : صنف اول

  8كتاب مواد مطالعه، فصل دوم، صفحه : »دوم«برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت 

  : معلم قبل از آغاز تدريس بايد به نكات ذيل توجه نمايد

  :اهداف

 شاگردان مفهوم زير، زبر، پيش و سكون را بيان كنند؛ •

 شاگردان تركيب كلمات را بشناسند؛ •

 ششاگردان حروف و كلمات را تلفظ كنند؛ •

  .را روي تخته و يا چارت نوشته كرده توضيح ميدهداهداف لم مع

  : اجراي درس

مواد درسي و 

مواد ممد 

  درسي

  فعاليت
  زمان

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اين فعاليت ها عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي، تنظيم : فعاليت هاي مقدماتي

صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته،  خلق انگيزه و آماده سازي شاگردان براي 

  .فراگيري درس جديد ميباشد

معلم با مهرباني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از : احوال پرسي

 .دصحت و سالمتي شان جويايي معلومات مي شو

 . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف

شاگردان فعال و مشتاق آموزش را در كنار شاگردانيكه كمتر تحرك براي  �
 .آموزش دارند بنشاند
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  حاضري

  

  

  

  

  

  

  

تخته و 

  تباشير

  

  

  

  

  

  

تخته و 

  تباشير

  

 .شاگردان كه قد بلند دارند در اخير صنف بنشاند �

تغيرات ديگري مانند تنظيم چوكي ها و ميزها به منظور زمينه سازي محيط  �
 .ا ايجاد نمايددرس ر

معلم مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غيرحاضر كرده و از شاگردان  :حاضري

غيرحاضر روز قبل مي پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند بيĤيند و بعد همه 

  .شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در مكتب مي كند

در فعاليت جوره يي مورد  معلم كار خانگي شاگردان را: ارزيابي كار خانگي

ارزيابي قرار مي دهد و خودش از فعاليت جوره يي شاگردان نظارت و كنترول مي 

  .نمايد

در ارزيابي معلم نكات ذيل را مدنظر مي گيرد و كوشش مي  :ارزيابي درس گذشته

. كند كه بيشترين شاگردان كالس بويژه آنهائيكه غيرفعال اند مورد ارزيابي قرارگيرند

در پروسه ارزيابي به نحوهء با شاگردان عمل مي نمايد تا  همكاري و رهنماي  معلم

معلم از . ارزيابي درس گذشته باعث تحكيم درس مي گردد. با آنها صورت گيرد

 :شاگردان مي پرسد كه

 عالمت شد چگونه مي باشد لطفاً آنرا در تخته نشان دهيد؟ •

 نشان دهيد؟عالمت زير چگونه مي باشد لطفاً آنرا در تخته  •

 عالمت زبر چگونه مي باشد لطفاً آنرا در تخته نشان دهيد؟ •

 

معلم مي گويد كه . معلم شاگردان را آماده درس جديد مي نمايد :خلق انگيزه

شاگردان عزيز شما درس گذشته را خوب فرا گرفته ايد، اكنون شما مي توانيد درس 

برايتان مي دهم آنرا خوب فرا اميدواريم كه درس جالبي را كه . جديد را فرا گيريد

  .يدگير

معلم اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم را بروي تخته مي نگارد و پنج نفر از شاگردان را 

پشت هم لين مي نمايد و آنها را در برابر تخته فرا مي خواند كه عالمات شد، پيش 

  . و سكون را پيدا كنند
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تخته و 

  تباشير

  

  

  

تخته و 

  تباشير

  

  

  

  

  

  كتاب درسي

  اوراق و قلم

  

  

انستيد كه شد، زير، زبر و پيش شاگردان عزيز شما قبالً د: معرفي هدف درس جديد

چه مي باشد و آنها را در حروف و كلمات تلفظ كردند اكنون شما شاگردان عزيز 

و آنها را تلفظ  يدآن عالمات را در اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم شناسايي مي كن

  . ديمي نماي

  :معلم سواالت ذيل را از شاگردان  مي پرسد: سوال و جواب: فعاليت اول

اعوذ باهللا من الرشيطان (ا مي دانيد بروي تخته چه نوشته شده است شم •
  ؟)الرجيم

شما شاگردان در خانواده تان از كي ها اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم را  •
 شنيده ايد؟

 ما قبالً از شروع تالوت قران كريم چي را بايد بگويم؟ •

  :معلم در سوال نمودن كوشش نمايد كه

 .د تا آنها جرئت جواب دادن را نمايندشاگردان را تشويق كنن •

 .كوشش نمايد كه تعداد زيادي از شاگردان مورد توجه سوال قرار دهد •

 .شاگردان ديگر را تشويق نمايد كه به جواب همصنفي شان گوش فرا دهند •

شاگردان اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم را روي خواني : روي خواني: فعاليت دوم

  :دنمي نماي

  :از آغاز روي خواني نكات به فعاليت هاي ذيل مي پردازدمعلم قبل 

معلم تمام كلمات اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم  را بروي تخته هيجي و  •
 .روي خواني كرده براي شاگردان درس مي دهد

معلم شاگردان را مي گويد كه كلمات را با آواز بلند پس از تلفظ معلم  •
 . تكرار كنند

خواني و هيجي مي نمايد و شاگردان آنرا تكرار مي معلم پنج مراتب روي  •
  .كنند

  

معلم اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم را به چهار كلمه  :كار گروپي: فعاليت سوم

جداگانه تقسيم نموده روي كارت ها مي نويسد و براي شاگردان مي دهد كه آنرا 
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  .روي خواني و هيجي نمايند

  :مدنظر مي گيرددر فعاليت گروپي معلم نكات ذيل را 

 .معلم شاگردان را به چهار يا پنج گروپ تنظيم مي نمايند •

معلم موضوع كار گروپي را كه قبالً آنرا بروي كارت ها نوشته براي  •
 .شاگردان مي دهد

 . معلم مشاهده و نظارت از تمام گروپ ها مي نمايند •

 .معلم رهنمايي و همكاري با گروپ ها مي نمايند •

 .دام كلمه را روي خواني و هيجي مي نمايدشاگردان بنوبت هر ك •

در صورتيكه يك شاگرد اشتباه مي نمايد، اعضاي گروپ اشتباه او را  •
  . اصالح مي كنند
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  تباشير

  

  

  

  

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

معلم براي . معلم موضوع درس را با زندگي روزمره شاگردان پيوند مي دهند

 :شاگردان مي گويد كه

شاگردان عزيز متوجه باشيد كه اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم را در آغاز هر  •
كه اين جمله مبارك شما را از شر شيطان  چرا. كار به زبان جاري نمايد

 . محفوظ داشته و در پناي خداوند متعال نگهميدارد

 .شاگردان عزيز شما بايد اين جمله مبارك را حفظ نمايد •

شاگردان عزيز وقتي به خانه رفتيد از بزرگان و والدين مهربانتان بپرسيد كه  •
خواهد برايتان ارزش اين جمله مبارك در زندگي روزمره چه است؟ آنها 

 . ارزش آنرا بيان كنند

  

  : اصالحي ارزيابي

معلم از شاگردان مي خواهد كه تمام عالمات را در اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  .بروي تخته نشان دهند

 شاگردان عزيز عالمت زبر در كجا ها موقعيت دارد؟ •

 شاگردان عزيز عالمت زير در كجا ها موقعيت دارد؟ •

 المت پيش چگونه شكل دارد؟شاگردان عزيز ع •

اگر كدام شاگردي در . شاگردان بنوبت پيش تخته رفته، عالمات را نشان مي دهند

جريان نشان دادن عالمات اشتباه نمود، معلم بوسيله شاگردان ديگر و يا خودش 

    . مشكل را رفع مي نمايد تا همه شاگردان خوب درس را فرا گيرند

ز مهارت هاي هجا خواني زير، زبر، پيش، سكون شاگردان عزي اكنون شما: خالصه

و آنرا در آغاز هر كاري خوب و  فرا گرفتيدرا در اعوذ باهللا من الرشيطان الرجيم 

  .كنيدپسنديده  به زبان جاري مي 
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  يقه قد 3

  

  

  

  

  

  ): وظيفه خانگي( تحكيم درس 

مشق و تمرين اعوذ باهللا من الشيطان  شاگردان عزيز وظيفه خانگي شما تا روز آينده
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در روز آينده ما و شما همه از . الرجيم بصورت هيجي و روان خواني مي باشد

  . همديگر مي پرسيم كه كي خوب آنرا بطور هيجي و روان خواني كرده مي تواند

  :معلم به شاگردان مي گويد

دين تان نيز استفاده شاگردان عزيز در كارخانگي شما مي توانيد از رهنمايي هاي وال

  .كنيد
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   درس نمونه يي پالن
  1387ثور  10: ټهني  احمدجان:ښوونکی

  دوھم   :ټولګې    ژبه : مضمون

  )ص(حضرت محمد : موضوع 

  

  شپږم : مخ

  :مراجعه

 مخ 6د درسی کتاب : ټولګي دوھم

  مخ 7كتاب،  د �رښود ښوونکوټولګي د  دوھم 

  : يې د درس له پيل نه مخكۍ �ندې ټكو ته متوجه ويښوونكى ښا

  :اھداف

 د درس متن ولولي،) ص(ي شي د حضرت محمد زده كوونكي وكو� •

 د درس متن وليكي،) ص(زده كوونكي وكو�ي شي د حضرت محمد   •

 نوي لغتونه يي معني او په جملو كې استعمال كړي  •

 . د كليمي تجزيه او تركيب وكړي شى •

 .ریخبری وک په منزلت او مقام) ص(رت محمد د حض •

 

 .وکیليکی  او ھغه توضيح واستاد د لوست موخی په تخته يا چارت باندی : نوت

  

  : د لوست اجرا

درسی 
  اوکمکی مواد

  زمان  فعاليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د احوال پوښتنه، کورنی : عاليتونه عبارت دی لهمقدماتی ف ::::مقدماتی فعاليتونهمقدماتی فعاليتونهمقدماتی فعاليتونهمقدماتی فعاليتونه
وظيفه، د صنف تنظيم، حاضری، د تير لوست ارزونه، د انگيزی ايجادول او د 

  .زده کوونکو اماده کول د نوی درس زده کولو لپاره

ښوونکی په زياته مھربانی زده کوونکو ته شه راغRست وايی او : د احوال پوښتنهد احوال پوښتنهد احوال پوښتنهد احوال پوښتنه
  .د دوی د صحت پوښتنه کوی

ښوونکی صنف د فزيکی ا ړخه منطموی او د لوست د زده کولو  ::::دصنف تنظيمدصنف تنظيمدصنف تنظيمدصنف تنظيم
فعال زده کوونکی د غيرفعال زده کوونکو سره . پخاطر شه بدلونونه پکی راولی

د چوکيو او ميزونو ترتيب ھم . ھم په نظر کی نيسی) قد(کينوی او د دوی ونی 
  .�زم دی

څوک ندی راغلی؟ خپله دی ښوونکی حاضری اخلی او پوښتنه کوی چه : حاضریحاضریحاضریحاضری
ھم بايد ھغه شاگرد تشخيص کړی چه غيرحاضر دی او صرف ھماغه شاگرد 

د تيری ورځی د غيرحاضرو زده کوونکو نه د دوی د . غيرحاضرکړی
په پای کی  زده .  غيرحاضری د علت پوښتنه د وکړی چه دوی څه ستونزه درلوده
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  حاضری

  

  

  

  

تخته او 
  تباشير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .    کوونکی تشويق کړی چه حاضری مراعات کړی

ميتود د تير لوست په ارزونه کی استاد د  پوښتنی اوځواب،  ::::ير لوست ارزونهير لوست ارزونهير لوست ارزونهير لوست ارزونهد تد تد تد ت
  . گټه واخلیپه انفرادی توګه نه 

        ::::انفرادی پوښتنیانفرادی پوښتنیانفرادی پوښتنیانفرادی پوښتنی

 مونږ چا پيدا کړی يوو؟! گرانو زده کوونکو •

 خدای پاک کوم شيان پيدا کړی دی نومونه يی واخلی؟ •

  

وونكوته وروښيى او  ښوونكى دې د مدينى منوري تصوير زده ك ::::د انگيزه خلقولد انگيزه خلقولد انگيزه خلقولد انگيزه خلقول
        :چې  وکړی پوښتنه تری

 لو تا سو ته څه فكر پيدا كيږى؟  د دې تصوير په ليد •

 دا تصوير مو کله چيری ليدلی؟ •

   دلته به د چا مقبره واقع وی؟   •

        

غوښتنه کيږي چه د  نه زده کوونکوسو د : : : : د زده كوونكو آماده کول نوی لوست تهد زده كوونكو آماده کول نوی لوست تهد زده كوونكو آماده کول نوی لوست تهد زده كوونكو آماده کول نوی لوست ته
  .ه ووايیه څپه ھکل) کعبه شريفه(نوی لوست  د رسم 

په ) ص(زموږ ورځنى درس د حضرت محمد  : : : : د نوي لوست پيژندنه او معرفید نوي لوست پيژندنه او معرفید نوي لوست پيژندنه او معرفید نوي لوست پيژندنه او معرفی
    . ښوونكى دې د كتاپ مخ زده كوونكوته په ګوته كړى. اړه دى

        ::::صنفی فعاليتونهصنفی فعاليتونهصنفی فعاليتونهصنفی فعاليتونه

 :د درسی کتاب مطالعه

  

 مخ ته مراجعه کوی 6زده کوونکی د کتاب  •

د لوست  څو دویښوونكى زده کوونکو ته يوه دقيقه وخت ورکوی تر  •
 تصاوير ووينی؛

زده کوونکی په دوه نفری گروپونو کی د تصاويرو په باره کی يوبل ته  •
 . ښوونكى د دوی نه نظارت کویتوضيحات ورکوی او 

زدکوونکو نه  5نفری گروپونو دجملی نه صرف د ټولو دوه ښوونكى د  •
 ړه؟پوښتنه کوی چه څرنگه مو يوبل ته توضيح ورک

و دقت سره زده كوونكو ته ولولي او د ھغه ښوونكى  لوست پرلوړغږ ا •
زده كوونكو دې د لوست څو څو  10پر.  مفھوم د په ساده ژبه بيان کړی
 . جملى ټوټه، ټوټه ولوستل شى

  

  : جوړه يی کارجوړه يی کارجوړه يی کارجوړه يی کار

كې په نوبت يو " په جوړو"ښوونكى دې زده كوونكو ته دنده وركړى چې  •
تيروتنى سمى کس لوست ولولى او بل دې ورته غوږ وينسى او يو د بل 

 .كړى
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د جوړه ايزى لوستنى پر مھال به زده كوونكى ستونزمنى كليمى او لغات چې پر  
ښوونكى په مرسته پرتخته  معنى ئي نه پوھيږى به ٰنښه كوى او وروسته به ھغه د

نورو زده كوونكو په مرسته به ئي معنى او توضيح كوي او زده كوونكى  دليكى او
 .يكىبه ھغه پخپلو كتابچو كې ل

 

  :د غيرو مرتبو جملو مرتبول: : : : گروپی کارگروپی کارگروپی کارگروپی کار 

  :استاد مخکی له دی فعاليت څخه بايد �ندی ټکی په نظر کی ونيسی 

 استاد ددی فعاليت موضوع زده کوونکو ته تشريح کوی، •

 نفری گروپونو ويشی؛ 5يا  4استاد زده کوونکی په  •

  استاد زده کوونکو ته وخت اعRنوی؛ •

�ړ شی او ھغه نظارت کړی او د ضرورت  استاد د ھرگروپ سرته بايد •
  .په وخت کی مرسته ورسره وکړی

 . استاد د دی فعاليت پايلی  زده کوونکو ته ووايی •

 

ښوونكى د گروپونو زده كوونكو ته دا �ندی غير مرتبه جمله وركړي  تر   
  : مرتبه كړيڅو ھغه 

د هللا د هللا د هللا د هللا         ،    نازل شوى دى،  ،    نازل شوى دى،  ،    نازل شوى دى،  ،    نازل شوى دى،  ))))صصصص((((قرآنكريم،    له خوا،   پر حضرت محمد قرآنكريم،    له خوا،   پر حضرت محمد قرآنكريم،    له خوا،   پر حضرت محمد قرآنكريم،    له خوا،   پر حضرت محمد 
        ))))جججج((((

  :د موضوع اړيکه د ورځنی ژوند سرهد موضوع اړيکه د ورځنی ژوند سرهد موضوع اړيکه د ورځنی ژوند سرهد موضوع اړيکه د ورځنی ژوند سره

ږ تا سو وايی چه مون استاد ، موضوع  ورځنی ژوند سره  اړيکی ورکوی او
په خپل ژوند بايد دښه اخRق و عمل خاوندان ووسوکو او خپل دوستان و کورنی ته 

   .احترام و کړو

             : : : : اصRحی ارزونهاصRحی ارزونهاصRحی ارزونهاصRحی ارزونه

طمين شى زده كوونكو ته ددې لپاره چې ښوونكې د ليکلو د مھارت نه م •
  پيغمبر، وړوكتوب، مينه، درناوى، نازل:  وايى چې دا كليمى وليكى

ښوونكې زده كوونكو ته �رښوونه كوى چې �ندى كليمى په ترتيب سره  •
 :وليكې او بشپړه جمله ترې جوړه كړى

  . ډيره، له ماشومانو سره) ص(مينه درلوده، حضرت محمد  

 :ړىك ور دا �ندی پوښتنى ځواب •

  څوك ؤ؟ ) ص(حضرت محمد  -

 ښار کی زيژيدلی دی؟په کوم )ص(حضرت محمد  -

  د ماشومانو په اړه څه ويلى دي؟ ) ص(حضرت محمد  -
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        دنډهدنډهدنډهدنډهدکورنی دکورنی دکورنی دکورنی 

                                

  

  

  

  

  

  

        : : : : د درس ټنګښتد درس ټنګښتد درس ټنګښتد درس ټنګښت

ښوونكى دې زده كوونكو ته �رښوونه وكړى چې �ندى خالى ځايونه ډك  •
  : كړى

  . دى_____________زموږ خوږ_________ 

  .دى___________په ښاركې ___________ د 

دلوست لوستل شوی جمله دکتاب له مخی په خپلو زده کوونکی دی  •
  .کی يوځل وليکیکتابچو 
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 پالن درس نمونه يي

  1887ميزان  23: تاريخ  عبدالستار خان: معلم

  دوم: صنف  آداب زندگي : مضمون

  فصل سوم  احترام به ديگران):  20(درس بيستم 

  : ماٌخذ

  39-40كتاب آداب زندگي، فصل دوم، درس بيستم، صفحه : صنف دوم

  39-40ه كتاب رهنماي معلمان، صفح: صنف دوم

  : معلم قبل از آغاز تدريس بايد به نكات ذيل توجه نمايد

  :اهداف

 .شاگردان كار خوب و بد را بيان كنند •

  . شاگردان ارزش تقدير از كار خوب ، تعارف و تشكري كردن را بيĤموزند •
  .شاگردان عواقب كارزشت را متوجه شوند •
 .شاگردان اهميت و ارزش حوصله كردن را پي ببرند •

  .ن مزايا و طريقه هاي عملي نمودن احترام به ديگران را دانسته و در عمل تمثيل كنندشاگردا •
  .را روي تخته و يا چارت نوشته آنرا توضيح ميدهد اهدافمعلم 

  : اجراي درس

مواد درسي و 

مواد ممد 

  درسي

  زمان  فعاليت

  

  

  

  

  

  

اين فعاليت ها عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي، تنظيم : فعاليت هاي مقدماتي

صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته،  خلق انگيزه و آماده سازي شاگردان براي 

  .فراگيري درس جديد

  

معلم با مهرباني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از : احوال پرسي

  .جويايي معلومات مي شودصحت و سالمتي شان 
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  حاضري

  

  

  

تخته و 

  تباشير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد: تنظيم صنف

معلم محترم شاگردان فعال را در كنار همصنفي هاي غير فعال شان و شاگردان كه 

قد بلند دارند در اخير صنف مي نشاند وتغيرات ديگري  مانند تنظيم چوكي ها و 

  .را بوجود مي آورد ميزها به منظور زمينه سازي محيط درسي

 

معلم صاحب مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غيرحاضر كرده و از  :حاضري

شاگردان غيرحاضر روز قبل مي پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند بيĤيند و بعد 

  .همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در مكتب مي كند

  

مي گويد كه يكي براي ديگري سواالت ذيل  معلم شاگردان را :ارزيابي كارخانگي

  .و از جريان كار جوره يي نظارت مي نمايد را بگويند با هم صحبت كنند

كدام يكي از شما شاگردان عزيز گفته هاي والدين تان را در باره داشتن  �
 يك دوست صميمي بيان مي توانيد؟

 كدام يكي از شما رسم هاي خود را به ديگران تشريح مي توانيد؟ �

  
  ):صمييمت در صنف( ارزيابي درس گذشته

در ارزيابي معلم نكات ذيل را مدنظر مي گيرد و كوشش مي كند كه بيشترين  

  .شاگردان كالس بويژه آنهائيكه غيرفعال اند مورد ارزيابي قرارگيرند

  : كارگروپي

 .معلم شاگردان را به گروپ هاي چهار نفري و يا پنج نفري تنظيم مي كند �

سرگروپ فرديست كه .( گروپ هاي خود را تعين ميكنندگروپ ها سر �
 )نتيجه كار گروپي را براي همه شاگردان ارايه ميكند

گروپ ها كار شان را طوري انجام مي دهند كه همه اعضأ بصورت  �
 مساويانه در آن سهم بگيرند؛

معلم در جريان كار گروپي از گروپ ها نظارت و مراقبت مي نمايد و در  �
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  درسي كتاب

  

  

 .اي آنها رهنمايي ميكندصورت ضرورت بر

معلم سواالت را كه قبالً تهيه شده، آنرا به گروپ ها ميدهد تا با اشتراك  �
 .مساعي همديگر به حل آن بپردازند

نمايندهء هرگروپ نتيجه كار گروپي را از جاي خود ايستاده شده براي  �
 .شاگردان و معلم مي گويد

 

  :  سواالت كارگروپي 

  ه ما چه خوانديم؟شاگردان عزيز در درس گذشت •
  يك دوست خوب كدام صفات را دارد؟ •
  چگونه دوست نو پيدا كرده مي توانيم؟ •
  اگر دوست صميمي نداشته باشيم چه ميشود؟ •
 درد دل كردن چي فايده دارد؟ •

  
صحبت مي  احترام به ديگران شاگردان عزيز امروز با هم در مورد : خلق انگيزه

الت پاسخ ارايه بدهند درس نو را آموخته چگونه ؟ اگرشاگردان به سو! خوب . كنيم

  .اند

آيا شما به خاطر داريد كه گاهي كدام كسي به سخنان شما گوش نگرفته   �
 باشد؟ و آن لحظات احساس شما در مقابل چه بود ؟ 

وقتي از زحمت و كار خوب تان تقدير شود چي احساس براي تان پيدا  �
 مي شود؟

 

را نشان داده و در مورد آن از شاگردان  39معلم به شاگردان تصاوير كتاب صفحه 

 :نظر مي خواهد كه

 در تصاوير چه را مشاهده مي كنيد؟ •

 احساس شما در مقابل تصاوير چيست؟  •

 چگونه به همصنفي هاي خود احترام كنيم؟  •
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تخته و 

  تباشير

  

  

  

  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميز و چوكي

  

  

  

  

  

  : معرفي هدف درس جديد

شاگردان عزيز ما بايست در زندگي هميشه ديگران را احترام  نمايم زيرا اين يكي از 

  .ما ميباشد و موضوع درس امروزي ما همين است مهمترين چيزها در زندگي

  :فعاليت هاي صنفي 

  : مطالعه كتاب درسي: فعاليت اول

 .با دقت ببينند 39شاگردان كتاب هاي خود را باز نموده به صفحه   •

 . معلم براي شاگردان وقت مي دهد تا تصاوير را ببينند  •

به  شاگردان در گروپ هاي دونفري در مورد تصاوير صفحه كتاب •
 .همديگرتوضيح مي دهند

معلم در جريان صحبت شاگردان نظارت كرده در صورت ضرورت  •
 .رهنمايي مي كند

معلم از مجموعه گروپ هاي دونفري پنج شاگرد را مي پرسد كه چگونه  •
 .به همديگر توضيح دادند

معلم در اخير از همه شاگردان مي پرسد كه كدام موضوع به فكر شما باقي  •
 .از ميان اين پنج همصنف هايتان نگفته اندمانده است كه 

معلم محترم شاگردان را تشويق نموده و در مورد تصويرهاي صفحه نكات  •
عمده و قابل ذكر آنرا تكرارمي نمايد و همچنان متن زير تصوير ها را به 
آواز بلند مي خواند و مفهوم آنرا ساده بيان مي كند و از دو شاگرد مي 

 .دخواهد كه تكرار نماين

 

 چگونه احترام به ديگران: كار گروپي: فعاليت دوم

معلم محترم شاگردان را به گروپ ها ي پنچ يا چهار نفري تقسيم مي  •
 .نمايد

احترام به (معلم از شاگردان ميخواهد كه در ارتباط به موضوع كار گروپي  •
حرف كسي را : چي كار هاي بايد صورت بگيرد به طور مثال)  ديگران

 .با هم تبادل نظر بكنند..غيرهقطع نكردن و

معلم در جريان كار گروپي از گروپ ها مراقبت و نظارت نموده و در   •
 .صورت ضرورت برايشان كمك مي كند

  دقيقه 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقه  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقه 5
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  ميز و

  چوكي

  

  

  

  

  

نماينده هر گروپ نتيجه كار گروپي را در جاي خود ايستاد شده بيان مي   •
  .نمايد

 

 صحبت در مورد احترام به ديگران :  كار تمثيلي. 3

 .از شاگردان را در مقابل صنف فرا ميخواندمعلم چهار تن  •

معلم محترم از اين چهار شاگرد ميخواهد كه شما با هم در مورد درس   •
 .امروز چه خوانده ايد صحبت كنيد

معلم از ساير شاگردان صنف ميخواهد كه متوجه چهار همصنفي هايشان  •
 .باشند كه تا چه حد به هم ديگر احترام مي كنند

 :  يت از شاگردان مي پرسدمعلم در ختم فعال •

o آيا شاگردان به همديگر سالم دادند؟ 

o آيا شاگردان به حرف هاي همديگر با حوصله گوش ميدادند؟ 

o آيا نوبت را مراعات مي كردند؟ 

o آيا از همديگر تشكري مي كردند؟ 

o  آيا چيغ مي زدند؟ 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  قلم

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

انه شاگردان طوري پيوند دهد كه شاگردان متوجه معلم موضوع را با زندگي روز

شوند، با آموزش اين درس حاال نسبت به ديگران احترام كردن را آموخته اند و آنرا 

و به طور نمونه فعاليت هاي . در زندگي شان در هر كجاي كه باشد عملي مي كنند

  .ذيل را باالي شاگردان انجام مي دهد

ود بخواهد كه قلمش را براي اين يك شاگرد را بگويد از همصنفي خ �
 .ساعت درسي دراختيار ديگر بگذارد

فرض كنيد كه دو شاگرد با هم صميمي نيستند و يك شاگرد ديگر آنها را  �
 .باهم دوست بسازد

  
  : اصالحي ارزيابي

  

  دقيقه  3

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقه 4 
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  : در اخير درس معلم مطمئين شود كه

 .شاگردان اهميت و ارزش احترام به ديگران را بيان كرده بتوانند •

 .گردان در زندگي روزمره شان عمالً به ديگران احترام مي گذارندشا •

شاگردان در هنگام سخن گفتن نوبت را مراعات نموده، به سخنان جانب  •
مقابل گوش ميدهند و سخنان همديگر را قطع نمي كنند و همديگر را با 

 .الفاظ مودبانه مخاطب قرار مي دهند

  :ه اهداف درسي از شاگردان مي پرسدمعلم محترم سواالت ذيل را براي رسيدن ب

 چرا ما به ديگران احترام ميگذاريم؟ �

 احترام به ديگران چه فايده دارد؟ �

 از نظر شما كدام حركات و يا الفاظ بي احترامي پنداشته مي شود؟ �

 تشكري از كار هاي خوب ديگران كدام فوايد را دارد؟ �

 گوش نكردن به حرف ديگران چه عواقب دارد؟ �

ن در سخنان ديگران و مراعات ننمودن نوبت هنگام سخن زدن مداخله كرد �
  چه عواقب را در بردارد؟

  : خالصه

شما شاگردان عزيز امروز اهميت و ارزش احترام به ديگران را درك كرده ايد و در 

             .زندگي عملي آن را بكار برده مي توانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): خانگيوظيفه ( تحكيم درس   

شاگردان رسم هاي كتاب را با اعضاي فاميل خويش شريك نموده و با آنها  •
در رابطه تصاوير توضيحات بدهند و نظريات آنها را نيز در ارتباط به 

 . اهميت احترام به ديگران گرفته در صنف بيان نمايند

شاگردان متوجه باشند كه در فاميل و صنف شان كي به ديگران احترام مي  •
  . و كي نمي كند كند
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  پالن درس نمونه يي

  1387جوزا  29: تاريخ  احمد شاه خان : معلم

  دوم: صنف  آموزش ديني : مضمون

  تقويت روان خواني: فصل  سوره الفيل:  6درس 

  :مأخذ

  15صفحه  7كتاب آموزش ديني فصل سوم درس : صنف دوم

  15فحه كتاب آموزش ديني رهنماي معلم ص: صنف دوم

  9تا  8كتاب مواد مطالعه صفحه  2انست 

  : استاد قبل از آغاز صنف بايد مسايل ذيل را بداند

  : اهداف

 شاگردان درست مطابق به اصول تجويد سورة الفيل را قرائت بتوانند؛ •

  را بشناسند؛ شاگردان درست به جمالت و كلمات سوره الفيل  •

  : اجراي درس

مواد درسي و 

  ممد درسي

  زمان  فعاليت
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  حاضري

  

  

  

  

  

  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

  

اين فعاليت ها عبارت اند از احوال پرسي، كارخانگي،  :فعاليت هاي مقدماتي

تنظيم صنف، حاضري، ارزيابي درس گذشته،  خلق انگيزه و آماده سازي 

  .شاگردان براي فراگيري درس جديد

  

باني و لطف شاگردان را خوش آمديد مي گويد و از معلم با مهر :احوال پرسي

  .صحت و سالمتي شان جويايي معلومات مي شود

  

 . معلم صنف را از نظر فزيكي تنظيم مي نمايد :تنظيم صنف

شاگردان فعال در كنار همصنفي هاي غير فعال شان و شاگردان كه قد بلند دارند 

ظيم چوكي و ميز به منظور در اخير صنف مي نشينند وتغيرات ديگري  مانند تن

  .زمينه سازي محيط درس ايجاد نمايد

  

مي پرسد كه كي نيĤمده است و آنها را غيرحاضر كرده و  محترممعلم  :حاضري

از شاگردان غيرحاضر روز قبل مي پرسد چي مشكل داشتند كه نتوانستند بيĤيند 

  .كندو بعد همه شاگردان را تشويق براي حضور به طور منظم در مكتب مي 

  

شاگردان كار خانگي را در كار جوره يي با همديگر در  :ارزيابي كار خانگي

  .ميان مي گذارد و معلم از آنها نظارت مي نمايد

  

  :ارزيابي درس گذشته

در ارزيابي درس گذشته معلم از مشق و تمرين استفاده مي نمايد و براي 

كتاب درست را از روي ) سوره اخالص(شاگردان مي گويد كه درس گذشته 

  .تالوت كنند

شاگردان سه آيه درس گذشته از نظر هيجي و رواني را تالوت مي  •
 . نمايند
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  دقيقه 1

  

  

  

  

  دقيقه 1

  

  

  

  دقيقه  1

  

  

  دقيقه  5
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  تخته و تباشير

  

  

  

  

  

 .شاگردان ديگر به تالوت همصنفي هايشان گوش فرا ميدهند •

اين تمرين باالي سه شاگرد كه به نظر معلم مشكل دارد مورد اجرا قرار مي 

  . گيرد

  

معلم عنوان را روي تخته . سازد معلم شاگردان را آماده درس مي :خلق انگيزه

مي نويسد و شاگردان را متوجه مي سازد در درس گذشته سوره اخالص را 

  .خواندند، اكنون در درس جديد سه آيه سوره فيل را مي خوانند

 شاگردان بسم اهللا الرحمن و الرحيم را هيجي مي كنند؛ •

 شاگردان آيه دوم و سوم سوره فيل را مي خوانند؛ •

تمام شاگردان درس را تمرين نمي نمايند بلكه دو يا سه نفر  زهدر خلق انگي

  .  بخاطر تشويق و ترغيب آنها براي آماده شدن به درس نو تمرين مي نمايند

  

  

  دقيقه  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقه  2

  

  

  

  

  دقيقه  10

  

  

  

  

  

  

  

  

تخته، تباشير و 

  كتاب درسي

  

  

  

  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  : معرفي هدف درس جديد

كتابهاي خود را باز  15معلم به شاگردان مي بگويد كه شاگردان عزيز صفحه 

اهد داد كه سوره نمائيد و درس امروز ما و شما چه است؟ شاگردان جواب خو

پس اهداف درسي امروز ما درست ياد گرفتن تالوت سه آيه سوره فيل مي . فيل

  .باشد

  

  :موضوع اين فعاليت تالوت نمودن سوره فيل مي باشد: فعاليت صنفي

 15معلم شاگردان را مي گويد كه  كتاب هايشان را باز كنند و صفحه  •
 .آنرا نگاه نمايند

 د؟ند سوره فيل را تالوت كنمي توا كي همعلم از شاگردان مي پرسد ك •

 

  :تمرين تالوت

معلم خود با گفتن اعوذ باهللا و بسم اهللا كلمه به كلمه تالوت را شروع كرده و 

در اين فعاليت كوشش مي شود كه . شاگردان از عقب معلم تكرار مي نمايند
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  كتاب درسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب درسي

  

ردن آنها بيشتر از پيش خواندن و هيجي ك. اشتباهات شاگردان نيز اصالح گردد

  .را فرا گيرند

موضوع كار گروپي خواندن و تلفظ درست آيه هاي سوره فيل مي  :كار گروپي

  :باشد

  :معلم نكات ذيل را مدنظر مي گيرد

 .نفري تنظيم مي نمايد 6يا  5معلم شاگردان را به گروپ هاي  •

شاگردان  سه آيه سوره فيل را تحت رهنماي سه گروپ بنوبت خوانده  •
 .كلمات بحث مي كنندو باالي تلفظ درست 

 . معلم شاگردان را در جريان كار گروپي نظارت و رهنماي كند •

اعضاي گروپ ها پيوسته خواندن و هيجي نمودن را تمرين مي كنند و  •
  .  اشتباهات شان را اصالح مي كنند

  

  : رابطه موضوع با زندگي روزمره

معلم توصيه ها . معلم موضوع درس را با زندگي روزانه شاگردان پيوند مي دهند

و سفارش هايش را مي نمايد تا شاگردان آنرا در زندگي روزمره شان نيز مدنظر 

  :معلم مي گويد. گيرد

شاگردان عزيز هر صبح وقت از خواب برخيزيد و بزرگان خانواده تان  •
را بگويد كه با شما در قسمت تالوت و خواندن سوره فيل همكاري 

 .كنند

كه تالوت قرآن عظيم شان داراي ارزش شاگردان عزيز شما مي دانيد  •
  . بزرگ براي يك فرد مسلمان مي باشد

در ارزيابي اصالحي معلم كوشش مي نمايد تا مشكالت كه  :ارزيابي اصالحي

  .شاگردان در جريان درس به آن مواجه شده اند آنرا رفع نمايد

معلم بنوبت سه نفر شاگرد را مي گويد كه سه آيت اول سوره فيل را  •
 .هيجي و رواني بخواند بطور

شاگردان ديگر همه آنرا بروي كتاب ديده و اگر اشتباهي در خواندن  •
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 . ديده مي شود آنرا اصالح مي نمايند

آيت اول سوره فيل را هيجي و رواني  3شاگردان عزيز شما اكنون  :خالصه
  .خوانده مي توانيد

  وظيفه خانگي  .  و حفظ نمايند شاگردان فردا اين سه آيت را درست ياد گرفته: تحكيم درس  

  

  پالن درس نمونه يي

  1387اسد  13: تاريخ  فاروق خان : معلم

  سوم : صنف  رياضي: مضمون

  ضرب / هفتم: فصل  ضرب: درس شانزدهم

  :مأخذ

  42كتاب رياضي، فصل هفتم، درس شانزدهم، صفحه : صنف سوم

  46و  45كتاب رهنماي معلم صفحه : صنف سوم

  107كتاب مواد مطالعه صفحه : »دوم«معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء 

  : معلم قبل از آغاز صنف بايد مسايل جدول ذيل را بداند

  : اهداف

 عمليه ضرب كردن اعداد را اجراء كنند؛شاگردان  •

   ي هم همجنس و مساوي را با هم بتوانند ضرب كنند؛اعداد مساوي و اشيا •

  : اجراي درس

مواد درسي و ممد 

  درسي

  زمان   اليتفع
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  حاضري و قلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تخته، تباشير

فعاليت هاي مقدماتي عبارت است از احوال پرسي، : فعاليت هاي مقدماتي

  .ارزيابي درس گذشته و خلق انگيزه كار خانگي، تنظيم صنف، حاضري،

و مهرباني با شاگردان احوال پرسي نموده و  معلم با پيشانه باز: احوال پرسي

  . صحت و سالمتي شاگردان را جويا مي گردد

  . صنف از نظر فزيكي توسط معلم به شكل ذيل تنظيم ميگرد: تنظيم صنف

 . شاگردان غير فعال در پهلوي شاگردان فعال جا داده شود •

شاگردان قد بلند در قطار آخر صنف و قد كوتاه تر به ترتيب در  •

 . ار هاي جلوتر تنظيم گرددقط

 .شاگردانيكه از نظر بينايي ضعيف اند در قطار اول جا داده شود •

ميز و چوكي هاي صنف به منظور آماده سازي ميحط بهتر آموزش  •

 . تنظيم گردد

تعداد داخله صنف براي معلم معلوم است، يكبار شمرده و مي بيند : حاضري

پرسد كه كي نيامده است و غير  كه چند نفر كم است و بعد از شاگردان مي

حاضران را در حاضري نشاني مي كند و از غير حاضران روز گذشته مي 

در ختم حاضري، . پرسد كه مشكل آنها چه بوده تا نتواسته كه به مكتب بيايد

  .شاگردان را از اهميت پابندي به حاضري آگا مي سازد

ي تواند كار معلم در صورت داشتن وقت كافي م: ارزيابي كار خانگي

خانگي شاگردان را به دقت ديده و كسانيكه اشتبا نموده متوجه اشتبا و 

كسانيكه درست اجرا كرده تشويق نمايد و در صورت نبود وقت كافي كتابچه 

هاي شاگردان را جمع نموده براي ارزيابي در اوقات فراغت و يا حتا درخانه 

در اين صورت شاگردان به . دبا خود برده و در روز بعد به شاگردان بر گردان

  . اهميت كار خانگي پي برده و در صدد اجراي درست آن مي شود

در ارزيابي درس گذشته معلم متوجه نكات ذيل مي : ارزيابي درس گذشته

باشد كه اكثريت شاگردان به شمول كسانيكه غير حاضر بوده است مورد 
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  تخته و تباشير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ليه تفريق با استفاده عم"در اين جا چون درس گذشته . ارزيابي قرار مي گيرد

بوده لذا معلم خط اعداد را روي تخته رسم نموده واز  "از خط اعداد

  :شاگردان مي پرسد

را در خط اعدا كه روي خته رسم شده  5=6-11كي متواند كه  •

 . نشان دهد

 . را كي متواند روي خط اعداد نشان دهد 4=12-8 •

عمليه تفرين را                                                             •

 .كي به عدد نوشته كرده مي تواند

متر آن  100متر باشد و شما  200اگر فاصله خانه تان تا مكتب  •

 را پيموده باشيد چند متر ديگر آن باقي مانده است؟ 

خوب شاگردان عزيز از اينكه درس گذشته را خوب ياد گرفته   :خلق انگيزه

 حباطر. زندگي روزمره خويش از آن استفاده كنيد ايد و مي توانيد عمالً در

  .شاگردان را تحريك مي كند اين سوال

كه آيا تا حاال راه كوتاه تر از عمليه جمع براي جمع نمودن اشياي همجنس  

  ؟ ايد كه در زندگي تان استفاده مي نماييد ديده ايد يا شنيده

 مي كند هدستايمعلم شش نفر شاگرد را پيشروي صنف قرار شكل ذيل ا

  

  

و از شاگردي صنف تقاضا مي كند كه تعداد را شمار كند و باهم جمع كند 

6=3+2+1  

در مرحله دوم معلم شش نفر فوق را به شكل ذيل در پيشروي صنف تنظيم  

 مي نمايد 

  

  

                                       6=2+2+2  
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ظم اعداد فوق كدام استاد از شاگردان مختلف پرسان مي كند كه در دو ن

شايد يك شاگرد پيدا شود و بگويد كه در نظم . تفاوت را مشاهده مي كنيد

  . وپ هاي مساوي باهم جمع شده انددومي گر

  

  

  

  

  

  

  

تخته و تباشير، 

  كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تخته و تباشير

  

  

بعد از مطمئين شدن معلم از اينكه شاگردان براي : معرفي هدف درس جديد

درس جديد آماده است، اهداف مشخص و اساسي درس جديد را براي 

شاگردان معرف مي نمايد و به شكل ذيل ضرب را كه درس جديد است 

  :  معرفي مي نمايد

شاگردان عزيز همين جمع تكراري گروپ هاي مساوي را در  •

 . نشان داده مي شود) ×(و به عالمه . رياضي ضرب گويند

باهم جمع شده ) 2(در مثال باال چند دفعه گروپ هاي مساوي  •

 است 

) 2(يكي از شاگردان مي گويد كه سه دفعه گروپ هاي مساوي  •

 .باهم جمع شده است

 . مي شود 6مساوي به  2دفعه  3هد كه معلم روتخته توضيح ميد •

 2×3=6و در رياضي به اين شكل نوشته مي شود  •

  .به كتاب هاي بيبنيد •

  |||  |||  |||   -1: فعاليت صنفي
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اشكال از پيش 

  آماده و كاغذ

  

  

  

  

  

  

معلم صاحب شكل فوق را روي تخته رسم مينمايد و از شاگردان ميپرسد كه 

در شكل باال چند گروپ سه تايي وجود دارد و توسط عمليه جمع و بعداً 

  . سط عمليه ضرب ارايه نمايندتو

  3+3+3=9    سه تايي    سه گروپ : جواب

  3×3= 9                    و يا    

معلم شاگردان را به گروپ هاي مختلف كه تعداد اعضاي : كار گروپي

زياد نباشد تنظيم نموده و اشكال كه از قبل آماده شده روي كاغذ  5گروپ از 

ه تعداد عناصر گروپ ها از سه زياد كتاب به شرطيك 42مثل اشكال صفحه 

نباشد، به گروپ هاي شاگردان داده و از آنها مي خواهد تا تعداد مجموعي 

در اين جريان معلم از . اشكال روي كاغذ را توسط عمليه ضرب پيدا كنند

فعاليت گروپ ها نظارت نموده و در صورت ضرورت به گروپ ها كمك 

  .مي كند

  .  كي از اعضاي گروپ اعالن مي نمايدنتيجه كار گروپي را توسط ي
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  تخته و تباشير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معلم با طر سواالت ذيل موضوع را با : رابطه موضوع با زندگي روزمره

  . زندگي روزمره شاگردان ارتباط مي دهد

فر چند تا دست مي ن 3ما چند تا دست داريم و مجموع دست هاي  •

 شود؟ 

 تعداد مجموعي صنف چند نفر است و هر نفر چند تا دست دارد؟  •

افغانگي بدهد، مجموعاً چند  10تا نوت  3اگر پدر تان براي شما  •

 افغاني مي شود؟

بخاطرا اينكه معلم مطمئين گردد كه شاگردان درس جديد  :ارزيابي اصالحي

از عمليه ضرب استفاده مي نمايد، را آموخته اند و براي حل نمودن سواالت 

  : سواالت ذيل را مطرح مي نمايد

قطار است، پس  6نفر است و مجموعاً  7تعداد هر قطار صنف شما  •

با استفاده از عمليه ضرب تعداد مجموعي صنف تان چند نفر مي 

 شود؟ 

نفر است، پس تعداد مجموعي دست  42تعداد مجموعي صنف تان  •

 . نفر چند است 42هاي 

شاگردان عزيز اكنون شما مفهوم ضرب را از طريق جمع نمودن : صهخال

گروپ هاي مساوي آموخته و مي توانيد كه اشياي همجنس را باهم ضرب 

  . نمايد و همچنان فميده ايد كه كوتاه ترين طريقه جمع ضرب است
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  دقيقه   1

  

معلم سواالت ذيل را براي شاگردان  براي تحكيم بيشتر درس: تحكيم درس  

مي دهد و از آنها مي خواهد كه آنها را در كتابچه هاي شان توسط عمله 

  : ضرب حل نموده و در روز آينده بياورند

تا سيب گذاشته شود، چند دانه  3بشقاب كه هر بشقاب  5براي  •

 سيب ضرورت است؟ 
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اي سه نفر باشد، مجموع چشم ه 3اگر تعداد اعضاي فاميل شما  •

 .نفر را پيدا كنيد

تا  3تا درخت زردالو و  3تا درخت سيب،  3اگر در باغچه احمد   •

  . درخت توت باشد، مجموع درخت ها را پيدا كنيد
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  فورمهء مشاهده از صنف درسي
  :تاريخ  _______________: مكتب _______________: صنف _______________: معلم

  ________________ :معلم _______________: موقف ______________: مشاهد
را ) و يا خير Ni (بويژه در صورتي كه  - نظريت تانرا در صورت لزوم ارايه داريد. چوكات را مطالعه و خانه پري بكنيد      
  .در صورت ضرورت ياداشت اضافي تان را ضميمه كنيد. بر مي گزينيد

  ». ضرورت به رشد و انكشاف دارد Ni =« و »  Gd= يا خوب  Gd = Good« : مختصرات

  نكات مشخصي كه بايد مورد مشاهده قرار بگيرند  ساحات مورد مشاهده

  

  ) قبل از آغاز صنف( تسهيالت: 1ساحهء 

محيط مكتب و صنف درسي چگونه باالي آموزشي اثر مي 
  گدارد؟

  :تبصره

  :وضعيت صنف درسي
  بلي       خير . صنف به قدر كافي حرارت و هواكش دارد:  1 -1
  روشني كافي در داخل صنف درسي             بلي       خير: 1-2
  وجود تخته يا فلپ چارت                         بلي       خير : 1-3
  همه شاگردان ميز و چوكي دارند                بلي       خير:  1-4
  خير  مواد ممد درسي و چارت در صنف است       بلي     :  1-5
  
  :نظرِ ديگري در مورد صنف و سهولت هاي مكتب اگر داشته باشيد:  2
  

  
  
  

  )قبل از شروع صنف( پالن سازي براي درس: 2ساحهء 
  :تبصره

  :پالن ساختن براي درس
  پالن درسي چيست؟:  1
  از شاگردان توقع آموختن چه چيزي مي رود؟:  2
  چه فعاليت هايي در درس وجود دارد؟:  3
چطور شما مي دانيد كه شاگردان نكات عمده اي درس را فراگرفته                    : 4

  اند؟

  
  
  
  

  )در اثناي شروع صنف(  ادارهء صنف: 3ساحهء 
  :تبصره

  ادارهء صنف
  معلم حاضري مي گيرد؟                        بلي            نخير -1
  بلي            نخير            .           تمام شاگردان حاضر اند -2
  بلي            نخير.                   شاگردان كتاب درسي دارند -3

  بلي            نخير.          شاگردان قلم يا پنسل و كاغذ دارند     
  بلي            نخير.       شاگردان متوجه و در درس دخيل اند     

  ر و بحث دارند    بلي            نخيرمعلم و شاگردان با هم ج  -4

  
  
  
  
  



))))صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم((((    دورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفي: : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول    ----»»»»دومدومدومدوم««««برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت   

  

  :فعاليت ها
  فعاليت هاي كارگروپي -1
      Gd        NI.                تنظيم فزيكي كارگروپي را كمك مي كند:  1-1

      Gd        NI.                                هدايات واضح و كامل است:  1-2
      Gd        NI.    اي شاگردان، در گروپ ها تعيين گرديندنقش ها بر:  1-3
      Gd        NI.              معلم از گروپ ها نظارت به عمل مي آورد:  1-4
      Gd        NI.                             همكاري ميان اعضاي گروپ:  5 -1
      Gd        NI              .                 اشتراك فعال تمام شاگردان:  6 -1
      Gd        NI.   وظايف داده شده مطابق به استعداد و توان گروپ ها: 1-7
      Gd        NI.                          وقت براي انجام كار كافي است:  8 -1
      Gd        NI.                                نتيجه گيري از كار گروپي:  9 -1
  فعاليت هايي تمثيلي -2
      Gd        NI.                                            واقعي بينانه بود:  2 -1
      Gd        NI.                                      تنظيم فعاليت تمثيلي:  2 -2
      Gd        NI.                     مربوط به موضوع و هدف درس بود: 2-3
      Gd        NI.                 شاگردان در انجام فعاليت راحت بودند:  2-4
      Gd        NI.                        انجام فعاليت تمثيلي: نتيجه گيري: 2-5
  :روش سوال و جواب) 3
شاگردان هنگام پرسيدن و يا پاسخ دادن به سؤالي رو بطرف ساير : 3-1

     Gd        NI.                                                   معلم مي كردندشاگردان و 

      Gd        NI.                        معلم دفعتاً پاسخ به سؤال مي داد: 3-2
      Gd        NI.       معلم اوالً سؤال را به شاگردان راجع مي ساخت: 3-3
      Gd        NI.          ؤال كردن فراهم شدبراي شاگردان فرصت س: 3-4
      Gd        NI.    معلم شاگردان هنگام سؤال كردن، تشويق مي كرد: 3-5
      Gd        NI.                سؤالت شاگردان مربوط به درس بودند: 3-6
      Gd        NI .معلم سؤاالت مربوط به درس شاگردان را جواب داد: 3-7
معلم بخاطر باال بردن سطح فكر شاگردان، سؤاالت مختلفي را از آنها مي : 3-8
     Gd        NI.                                                               پرسيد

      Gd        NI.           معلم از شاگردان سؤاالت باز را مي پرسيد: 3-9
      Gd        NI.                     كنند شاگردان از همديگر سؤال مي.: -4
      Gd        NI.                         حاكميت معلم باالي سؤاالت: 4-11
  
  فعاليت هاي ديگر) 4
فعاليت انجام يافته بوسيله اي معلم را شاگردان، هر كدام بشكل انفرادي : 4-1

       Gd        NI                                .                                   انجام دادند

   )در جريان درس(فعاليت ها :  4ساحهء 
  :تبصره

_______________________________  
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_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
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        برنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمتبرنامهء ملي تربيهء معلمان داخل خدمت

  

      Gd        NI.                                                       بازي ها: 4-2
      Gd        NI.                                                       موسيقي: 4-3
      Gd        NI                     ).           گوديگك ها(عروسك ها : 4-4
      Gd        NI.                                      آزمايشات البراتواري: 4-5
  :مشخص سازيد -ديگر فعاليت ها: 4-6

   
_______________________________  

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

_______________________________  
_______________________________  

  

  



))))صنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سومصنوف اول الي سوم((((    دورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفيدورهء اصول صنفي: : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول    ----»»»»دومدومدومدوم««««برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت برنامهء تربيهء معلمان داخل خدمت   

  

  :مواد ممد درسي
      Gd        NIيادداشت هايي تحويلي                                            
      Gd        NIتصاوير                                                               

      Gd        NI                              )                طبيعي ( مواد واقعي 
      Gd        NIمواد دست ساخته اي معلم                                       
       Gd        NIمواد خريداري شده                                                

      Gd        NI                 چارت ها                                          
      Gd        NIنقشه ها                                                              

      Gd        NI...)                                      مودل هايي زمين(كره ها 
      Gd        NI             مودل ها                                                

      Gd        NIلوازم البراتوار ها                                                  
  )مشخص نمايد(ديگر مواد 

  تطبيق درس و نتايج آموزشي
  .موضوع و فعاليت هاي بعد از مرور درس گذشته،  به شاگردان معرفي شد -1

                                                                          Gd        NI      
      Gd        NI.                              مفاهيم كليدي درس تشريح شد -2
      Gd        NI.              قبل از هر فعاليت هدايات الزمي ارايه گرديد -3
      Gd        NI.      ت گرفتباالي نتايج آموزشي شاگردان تاكيد صور -4
سوال و جواب، سهمگيري شاگردان در پروسهء (شش مهارت كليدي  -5

  .در درس شامل بودند) آموزشي، كارگروپي، ارزيابي، مواد ممد درسي و پالن درسي
                                                                         Gd        NI      

گردان ارزيابي گرديدند تا دانسته شود كه آنها مفاهيم مهارت هاي كليدي شا -6
     Gd        NI.                                                     درس آموخته اند

  درس و تنظيم صنف
      Gd        NI . فعاليت ها و مباحثات روي اصل موضوع تمركز داشت -1
      Gd        NI.         و عالقمند به درس بودند شاگردان راحت، فعال -2
مثالً، بدون تنبيه جسمي و يـا  (معلم صنف را با استفاده از فنون منظبط مثبت  -3

      Gd        NI.                                     اداره مي كرد) فحش و دشنام
      Gd        NI  .       كار خانگي در اخير درس به شاگردان داده شد -4
      Gd        NI:                                        بطور كل، كيفيت درس -5
  كدام مشكلي كه باالي كيفيت درس اثر گذاشته باشد؟ -6

  )در جريان درس(استعمال مواد ممد درسي : 5ساحهء 

  :تبصره
_______________________________  

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

  اندازه گيري آموزش شاگردان : 6ساحهء 
  :تبصره

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  

  درس و ادارهء صنف: 7ساحهء 
   :تبصره

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
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  ساير تبصره ها و پيشنهادات

  نكات اصالح پذير  نكات قوي يا خوب

    
    
    
    
    
  .تقسيم اوقات مشاهده اي بعدي؟ در صورتي كه باشد، توضيح دهيد  

  :تاريخ
________________________________________  
________________________________________  

  
  
  

 

  


