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 تكليف درسي
ام دهيد؟درطول تحصيل شما چند بار اتفاق افتاده است كه تكليفي را با لذت انج  

 در هنگام انجام تكليف آموزشي چه احساسي به شما دست مي داده است؟
 تا چه اندازه تكاليف به يادگيري شما كمك كرده است؟

زانتان  تعيين مي اكنون كه در مقام معلمي تصميم مي گيريد و تكاليفي را براي دانش آمو
تحصيلي   كنيد،چه تغييراتي در انتخاب و شكل و محتواي تكاليف نسبت به گذشته ي

 خودتان محسوس است ؟
داريد؟ آيا از رفتار عملكرد و مناسبات دانش آموزان با تكاليف آموزشي رضايت  

  
يادگيري متأثر از رويكردهاي انتخابي نظام هاي   -ماهيت فعاليت ها و تجارب ياددهي

موجبات  آموزشي است در اين رابطه انتخاب رويكرد هاي جديد ياددهي يادگيري كه
هارت  افزايش ميزان تحقق هدف هاي آموزش و پرورش و رشد مهارت هاي زندگي، م

انتخاب هدف حل مسئله ، مهارت تصميم گيري درست، تفكر انتقادي و خالقيت ، مهارت 
مهارت برقراري ارتباط مؤثر را فراهم سازد از ... هاي واقع بينانه در زندگي تحصيلي و

.اهميت ويژه اي برخوردار است  

 



 
  

 برداشت ها و باورها در ارتباط با تكليف از ديدگاه معلمان، دانش آموزان و اوليا
فعال تكليف درآموزش در آموزش سنتي و منفعل تكليف   

ايجاد فرصت براي توليد دانش، كمك به  
يادگيري ، ايجاد فرصت براي شكوفايي  

استعدادها، وسيله اي براي جبران 
اشكاالت، يادگيري، وسيله اي براي 

قضاوت در ارزشيابي، كسب مهارت هاي 
 زندگي

صرفاً ايجاد كار براي دانش آموز، 
 ابزاري براي تنبيه و جريمه

 معلم

فرصتي براي خود ارزيابي، تالشي 
فرصتي كه معلم در   بخش، لذت

دست يافتن دهد، اختيارشان قرار مي  
براي زندگيسودمند  به اطالعات،  

بيكاري، كاري كسل كننده، 
اي كه معلم بر  تكراربيهوده، وظيفه

، مانعي براي ميگذارددوش آنان 
بازي و تفريح، وقت گيرو خسته 

 كننده 

 دانش آموز 

استفاده ي بهينه از اوقات فراغت ، پل 
ارتباطي جهت آگاهي از فرايند 

 آموزش ، سودمند براي زندگي كودك

درگير شدن  سرگرم شدن فرزند،
 اعضاي خانواده، مشق شب اوليا

 اوليا



 
  20طول مدت ذخيره ي اطالعات در حافظه ي كوتاه مدت نسبتاً كوتاه و كمتر از 

.ثانيه است مگر اين كه مرور ذهني شوند  
:به طور كلي فوايدي كه از تكليف حاصل مي شوند عبارتند از   
.با تكرار و تمرين آموخته ها تثبيت مي شوند -  
آموخته هاي دانش آموز در موقعيت هاي خارج از مدرسه جنبه ي كاربردي پيدا مي  -

.كند  
.ابتكار و خالقيت دانش آموزان پرورش مي يابد -  
.زمينه هاي مناسب براي خود ارزيابي دانش آموز فراهم مي كند -  
.پاسخ گوي نيازهاي دانش آموزان و متناسب با تفاوت هاي فردي آنان مي باشد -  
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 چرا تكليف؟



.مي تواند در ارزشيابي از آموخته ها ي دانش آموزان مؤثر باشد -  
. موجب استفاده بهينه از اوقات فراغت دانش آموزان مي شود -  
.فرصتي فراهم مي كند تا دانش آموز در انتخاب روش و زمان انجام فعاليت  -  

.هاي آموزشي تصميم گيرنده باشد  
.اوليا را از فعاليت هاي آموزشي درون مدرسه آگاه مي سازد -  
.تكليف شب به عنوان يك عمل مفيد موجب مسئوليت پذيري دانش آموز مي شود -  
به عنوان يك آموزش غيررسمي در برنامه ي درسي ، امكان دست يابي به اهدافي  -

.كه در ساعت رسمي تحقق نيافته اند را فراهم مي سازد  
- حلقه ي ارتباطي بين دانش آموز و خانه و مدرسه است-  
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 ادامه فوايد تكليف



 جايگاه تكاليف درسي در ارزش يابي كيفي توصيفي

 درسي تكاليف بررسي و است ارزش يابي مهم ابزارهاي از يكي درسي تكاليف
 ابزار از استفاده .مي دهد دست به را دانش آموزان  يادگيري از ارزشمندي اطالعات

 به دانش آموزان، پيشرفت و يادگيري چگونگي ارزش يابي براي درسي تكاليف مهم
 در همديگر با را تدريس و ارزش يابي مي توان چگونه كه دهد مي نشان  روشني
 طرّاحي ،صلا در .گرفت نظر در واحد جريان يك مثابه ي به را دو آن و آميخت
 صورت ارزش يابي هاي و گيرد مي انجام فرايندي هاي ارزش يابي مباني بر تكليف
 طرّاحي)تدريس جريان و يادگيـــري بهبود به نيز تكــاليف اجراي از گرفته

 .مي كند كمك ( دقيق تر و كامل تر  يادگيري فعاليت هاي و تكاليف

 



 
 ويژگي هاي فعاليتهاي يادگيري

تكاليف تكراري نباشد زيرا موجب خستگي و دلزدگي دانش آموزان  - 
.مي شود  

.  كاليف با مسائل واقعي و زندگي معمول دانش آموزان ارتباط داشته باشدت -
 

.موجب تالش و تكاپوي عملي و ذهني دانش آموزان شود -  

 
يادگيري از طريق عمل:  فرمولي كه جان ديويي مطرح كردند   



 و بهبود موجب مي توانند هم شوند، اجرا و طراحي خوبي به اگر درسي، تكاليف   
  پيشرفت از ارزش يابي براي منبعي هم و شوند دانش آموزان  مهارت هاي يتوسعه 

.است    مهم بسيار توصيفي كيفي ارزش يابيِ در نكته اين .باشند دانش آموزان  
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 تكاليف درسي

طراحي و اجراي 
تكاليف براي بهبود و 

ارتقاي يادگيري دانش 
 آموز 

ارزش يابي از  
جريان يادگيري 

 دانش آموز 



 
تكليف تمريني-1  
تكاليف آمادگي -2  
امتدادي –تكاليف بسطي  -3  
تكاليف خالقيتي -4  
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انواع تكاليف درسي از نظر 
 هدف



 
 

 در درسي تكاليف ترين رايج و ترين قديمي تكاليف، نوع اين
  تثبيت براي و كتبي صورت به معموالً و اند رسهمد

  .مي شود اجرا تمرين و تكرار روش به يادگيري
  و ضرب جمع، يا كلمات امالي بايد مثالً دانش آموزان

  در تمريني، تكاليف .كنند تكرار را اعداد تقسيم
   باشند، غيركاربردي و يكنواخت و تكراري كه صـــورتي

                   .مي شود منجر دانش آموز خستگي و كسالت به

تكاليف تمريني اگر به دقت و مطابق با توانايي يكايك دانش آموزان و تفاوت هاي 
.فردي آن ها انتخاب شود بسيار مفيد است  
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 تكليف تمريني-1



 

.فرزندم با اعدادي كه ياد گرفته اي جاي خالي را پر كن  

  :                شماره ي تلفن منزلتان:            شماره ي تلفن مدرسه
:                  شماره ي تلفن  عمو             :شماره ي تلفن  خاله

:شماره ي  تلفن عمه:                   تلفن داييشماره ي   

.حاال به اين سؤال جواب بده  

 كدام عددها در شماره ي تلفن ها تكرار شده است؟

 شماره ي تلفن ها چند رقمي است؟

 حاال يك شماره ي تلفن براي خودت درست كن؟
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 تكاليف تمريني مثال



 
مؤثرترين تكاليف تمريني آن هايي است كه معلم از دانش آموز بخواهد 

آموخته هاي جديد خود را با روش شخصي و به شكل قابل فهم به 
.كار گيرد   

براي مثال چند تقسيم اعشاري را خود طرح و آن ها را حل كند ، يا نمونه 
هايي از تغييراتي را كه هر روز در اطراف او روي مي دهد فهرست 

يا خالصه اي از حوادثي كه در . تمريني را در كالس حل كند. كند 
.منزل آن ها اتفاق افتاده است را براي درس انشا بنويسد  
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 تكاليف تمريني مثال



 
هدف اين نوع تكاليف وادار كردن دانش آموزان به كسب يك زمينه ي 

/  اطالعاتي  و به منظور آماده شدن براي بحث در باره ي درس روز
.جلسه بعد است  

تكاليف آمادگي زماني سودمند است كه ابتدا رهنمودها ، راهنمايي ها و 
دستورالعمل هاي الزم در مورد چگونگي و چرايي انجام تكليف كامالً 

براي دانش آموزان تبيين گردد و ابتكار عمل، قدرت تحيل و روش 
. مشخصي مراعات شود  

درس را مطالعه كنيد و به اين سؤاالت پاسخ دهيد، جمع آوري : مثال
 مطالب ومواد قبل از كنفرانس در كالس درس، از قبل خواندن دروس
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 تكاليف آمادگي -2



 
گاهي الزم است دانش آموزان در امتداد موضوعي كه ياد  

گرفته اند، تجاربي اضافه كسب كنند و دانش،فهم و    
مهارت خود را توسعه دهند يا الزم است دانش خود را در  

. موقعيت هاي غير كالسي و جديد  به كار گيرند
فعاليت هايي كه با اين منظور طراحي مي شوند به بسط و  
توسعه ي تجارب دانش آموزان منجر مي شوند و به لحاظ  

زيرا هدف اساسي تربيت بر . تربيتي  ارزش فراواني دارند
يعني  . اين بسط و استعالي تجارب استواراست

دانش آموزان بايد بتوانند فهم و دانش و توانمندي هاي  
.دهندخود را توسعه   
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 امتدادي –تكاليف بسطي  -3



 

فرزندم وقتي به خانه رفتي با استفاده از ساعت و به كمك   -
.مادرت زمان انجام اين كارها را اندازه بگير و آن ها را بنويس  

نوشتن اعداد يك تا بيست-  

نوشتن حروف الفباي فارسي-  

مسواک زدن-  

ذوب شدن يك قطعه يخ در ليوان-  

، ،ادبيدريك موضوع احتماعي، علمي، فرهنگي پژوهش - 
.را كه قبالً در كالس تدريس شده است.. اخالقي و  
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امتدادي   –تكاليف بسطي 
 مثال



 

به اعتقاد فويل در تكاليف خالقيتي دانش آموز مفاهيم و مهارت 
هاي كسب شده در كالس درس را با هم تركيب و در يك راه يا 

.راه هاي جديد و متفاوت به كار مي بندد  
تكاليف خالقيتي ممكن است به صورت كتبي يا شفاهي و يا 

انجام كاري يا حل مسئله اي خاص باشد اين نوع تكليف قدرت 
خالقيت ،ابتكار شخصي، قدرت تخيل و خود راهبري را در 

. دانش آموز پرورش مي دهد  
»  اين نوع تكاليف مي بايست از تكنيك هاي خالقيت چون   براي استفاده و ارائه

.استفاده كرد ... و « بديعه پردازي » ، « بارش مغزي  
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تكاليف خالقيتي و رشد  -4
 قوه تخيل



 

 از اشيا وو سايل خود چه استفاده هاي ديگري مي توانيد 
بكنيد به گونه اي كه با كاربردهاي رايج آن متفاوت باشد؟     با  

باطري آهن ربا بسازيم ، داستاني در مورد يك حيوان خانگي 
بنويسيم ، با آب رنگ بازي كنيم ، با انواع سنگ ها كاردستي 

درست كنيم، يك كشتي خيالي نقاشي كنيم و نوشتن مقاله هايي 
به عنوان تكليف كه مستلزم خواندن چند منبع ، ايجاد تركيب 

... خالق از اطالعات ، تكاليف آزمايشگاهي و  
 

18 

 مثال تكاليف خالق



 

 
اين نوع تكاليف با هدف توليدِ دانش توسط فراگير مورد استفاده 

روش انجام تكليف عمدتاً مبتني بر شيوه حل . قرار مي گيرد 
اين نوع تكليف در زمان طوالني تر . مسئله و روش علمي است 

 .انجام مي گيرد
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 تكاليف پژوهشي



 

 تحليل  توانايي با ، هوش كه  است باور اين بر گاردنر •
 واقعي و طبيعي محيطي در كارايي از برخورداري نيز و مسائل

 و مهارت گاردنر كه  داشت توجه بايد . دارد فراوان ارتباط ،
  است نموده  بندي طبقه هوش هاي مقوله در را افراد توانايي

 توانايي و مهارت همان چندگانه هوش از او مراد و
                          . است افراد  هاي
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 تكاليف پژوهشي



 

 مورد كالس در را گاردنر گانه چند هوش تئوري بخواهيم اگر حال •
 بر مبتني كه  كنيم تدوين را تكاليفي بايد گاه آن  ؛ دهيم قرار استفاده
 ارائه در معلم . باشد فرد هاي توانايي  تمامي از گيري بهره و استفاده

 ،  منطقي ، زباني هوش از استفاده به ملزم را خود تكاليف نوع اين
 درون ، فردي ميان ، موسيقيايي ، جسماني ، حركتي ، مكاني ، رياضي
 گونه به را شده ارائه تكاليف و نمايد مي   گرا طبيعت و  فردي

 ها توانايي اين از خود تكليف انجام در فراگير تا كند مي تنظيم  اي
  . گيرد بهره

21 

 تكاليف پژوهشي



 

 هاي شيوه خصوص در  فراگير مطالعه : آموزي دانش شوراي
 چارچوب گرفتن نظر در ، ( زباني هوش ) كانديدا يك تبليغي
–  رياضي هوش  ) تبليغ نوع با  زمان ارتباط و تبليغات زماني

 انتخاباتي هاي ژست تقليد و گرفتن نظر در  ، ( منطقي  
 تكاليف نوع از  ... و (  جسماني – حركتي هوش )  كانديدا
                  .شود مي محسوب هوشي
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 تكاليف پژوهشي: مثال



  ،(اصالحي و ترميمي)منظــر اين از تكليف طرّاحي واقع، در  
  كه است دانش آموزاني  براي جديد يادگيـري فرصت طرّاحي

  عملكرد مطالعه ي با ويژه نياز اين و دارند آموزشي ويژه ي نياز
  شناخته موفقيت هايش و خطاها تفسير و تحليل و دانش آموز

  ضعف چگونگي از كه شناختي اســاس بر معلم .مي شود
 جبران براي را مناسبي تكاليف است، آورده دست به  دانش آموز

                          .مي كند طرّاحي  او ضعف
اين تكاليف بين تكاليف تمريني و بسطي قرار دارند كه براي رفع ضعف يادگيري )

 .(يا كج فهمي ها ويا توسعه ي قوت ها تصميم گيري مي نمايد

فعاليت هاي يادگيري  
 ترميمي يا اصالحي



فعاليت هاي ) تكليف درسي
 (  ترميمي



اين هدف بايد با تحليل و  . دشومشخص بايد ، هدف نخست 
تفسير اطالعات به دست آمده از عملكرد دانش آموز يا 

يعني بايد در راستاي  .گروهي از دانش آموزان تعريف شود
.اصالح ضعف يا بهبود و ارتقاي توانايي خاصي  باشد  

اين  . ، فعاليت مناسبي را براي دانش آموز تعريف شوددوم 
فعاليت بايد با هدف، ضعف و توانايي دانش آموز  يا گروهي  

. از دانش آموزان متناسب باشد  

مراحل طراحي فعاليت هاي 
 ترميمي



نفع و همكار ، مانند يدانش آموز يا دانش آموزان، افراد ذ، سوم •
   .والدين و يا هم كالسي ها را توجيه كنيد

 .روند اصالح و بهبود عملكرد دانش آموز بررسي شود ،چهارم•

ادامه مراحل طراحي 
 فعاليت ترميمي



. دانش آموز روش ديدن را با نقاشي نشان دهد: يك مثال  



 يك تجربه 

oكه مي شود متوجه دانش آموزي نوشته هاي در نگارشي اشتباهات بررسي با معلمي 
 اشتباه "ش" و "س" حرف هاي دندانه هاي تعداد درستِ نوشتن در بيش تر وي

 اين به وقوف با .نيست كافي زمينه دراين او ديداري دقت كه مي كند فكر او .مي كند
   .يابد افزايش نوشتن در او ديداري دقت تا مي نمايد طرّاحي را تكليفي معلم واقعيت،

                                            

o    قصه، كتاب هاي متن بامطالعه ي هفته، يك طول در بايد دانش آموز تكليف اين در 
 اين او بكشد خط قرمز مداد با را آن ها دور و كند شناسايي را "ش" و "س" نشانه ي
 هفته يك طول در خواهد مي او از و مي گذارد درميان دانش آموز مادر با را موضوع

 اين اجراي از بعد .دهد گزارش او به و كند دنبال خانه در فرزندش با را فعاليت  اين
 به دانش آموز هاي نوشته در شده ياد اشتباهات كه كند مي مشاهده معلم فعاليت،

 است يافته كاهش محسوسي طرز



 توصيفي، كيفي ارزش يابي اساسي و مهم ويژگي هاي از يكي •
  هم ارزش يابي، الگوي اين زيرا .است آن اصالحي جهت گيري

 فرآيند بهبود براي را مناسب فرصت هم و الزم اطالعات
  مشكالت و ها ضعف كه هنگامي .مي كند فراهم يادگيري
 رفع براي كه است الزم شد، شناسايي دانش آموزان  يادگيري

  و گسترش روند در كردن دخالت .گيرد صورت اقداماتي آن ها
  ناميده "مداخله" يادگيري، مشكالت و ها ضعف اين تداوم يا

                  .مي شود

 طراحي مداخله آموزشي



بايد، براساس تحليل و تفسير اطالعات جمع آوري شده،    :نخست •
 .مشكل و دامنه ي آن مشخص گردد

بايد، براساس امكانات و شرايط موجود، راه  يا راه هاي مقابله با   :دوم•
 .مشكل مشخص شود

 .  بايد همكاران و حاميان اجراي  مداخله مشخص گردد :سوم•

 .مداخله اجرا و يا  هدايت شود :چهارم •
 .  بايد از نتايج مداخله ارزيابي  به عمل آيد :پنجم•

مراحل طراحي مداخله 
 آموزشي



   ارائه ي ارزش يابي، و ياددهي فرايند در معلّم مهم فعاليت هاي از يكي •
 كه است فعاليتي واقع در بازخورد، .است پيوسته و مؤثر بازخوردهاي

  به توصيفي، بازخوردهاي .مي بخشد عمق كالس در را يادگيري جريان
  از معلّم، مقصود و منظور دقيق ترِ انتقال و ارتباط برقراري در سهولت دليل

  انعكاس واقع در توصيفي بازخوردهاي .برمي آيد بهتر منظور اين عهده ي
  .است دانش آموز  يادگيري  نتايج و فعاليت ها به نسبت معلّم داوري

  انتظارات مسير در خورد، باز طريق از دانش آموز  يادگيري فعاليت هاي
  ارزش يابي، كه است توصيفي بازخورد وجود با .مي گيرد قرار آموزشي

   .مي شود پويا و توانمند ساز ، دهنده رشد

 (ارزش يابي)گام پنجم 



!بازخورد بايد كوتاه، قابل فهم و مفيد باشد  
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 :ارائه تكاليف از لحاظ نوع انواع •
مي توان به سه گروه تقسيم   تكاليف را به لحاظ نوع ارائه ي آن ها توسط فراگيران

 :كرد 
  :   شفاهيتكاليف   -1 

 به را شده  آوري جمع اطالعات  فراگيران  رود مي انتظار  تكاليف از نوع اين در
 كنفرانس و  راني سخن – اشعار حفظ مانند ) دهند ارائه كالس در  شفاهي صورت

   ( درسي هاي
  :   تكاليف كتبي -2

 ها آموخته  ، ها تمرين ،  اطالعات كليه رود مي انتظار فراگير از  تكاليف نوع اين در
 سهولت نظر از ، تكليف از شكل اين .  دهد ارائه  كتبي صورت به را خود ... و

 ارائه دليل به و بوده رايج بسيار ، درس كالس از خارج حتي ، بررسي
 . هستند برخوردار  تري بيش روايي از  ، مناسب  بازخورد
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 :تكاليف عملي -3

مورد نظر ،   اهداف آموزشي  در اين نوع تكاليف ، فراگيران به تناسب•

از قبيل ( فردي يا گروهي )   تكليف كالسي را در قالب يك كار عملي

و   نشريه ، وسايل آموزشي ، ماكت ها ، چارت هاي آموزشي  ساخت

تكاليف عملي به دليل ملموس بودن و درگير بودن . ارائه مي نمايند ... 

 .                   زيادي دارد   براي آنان جذابيت  فراگيران در فرايند ساخت
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  آن از حاصل نتايج لحاظ از تكاليف انواع•
 هاي شيوه ي پايه بر و  ها آن از حاصل آموزشي نتايج لحاظ به توان مي را تكاليف
 : كرد تقسيم دسته دو به  معلم سوي از شده گرفته كار به تدريس

  : محور محصول تكاليف -1
 توسط كه تكليف  پاياني محصول  تنها تكاليف از دسته اين در•

  ارزيابي و سنجش مورد ،  شود مي ارائه آموزگار به فراگير
 يا و تكليف انجام ضمن شده طي مراحل . گيرد مي قرار

 يافته فقط و نبوده نظر مورد  محصول انجام و پيدايش فرايند
 . ( ضرب جدول حفظ مانند )  گردد مي ارزيابي  نهايي ي
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  : تكاليف فرايند محور -2

  ،  فردي ، گروهي صورت به اغلب تكاليف از نوع اين
  انجام فرايند . شوند مي انجام آموزگار  حضور در و  كالسي
  در .  شود مي گذاري ارزش و ارزشيابي گام به گام تكاليف

  تكليف انجام و  اجرا ، تكميل مراحل به تكاليف از دسته اين
  اين كه جا آن از . شود مي داده اهميت نهايي محصول از بيش
  تاثير  ترين بيش ؛ شوند مي انجام معلم حضور در تكاليف نوع

 جهت  صحيح شكل به  ، آموزگار  نظارت دليل به و  داشته را
 .شوند مي تكميل و  دهي



  تكاليف چالشي

 ي مسئله با را آموزان دانش كه هستند تكاليفي :چالشي تكاليف
  تكاليف اين .كند مي درگير زندگي محيط در موجود و واقعي

 دارد بيشتري جذابيت آموزان دانش براي بودن ملموس سبب به
  حال عين ودر عميق و فعال يادگيري براي ابزاري واقع در و

  و پيشرفت چگونگي يابي ارزش و شناخت براي اي وسيله
 .گردد مي محسوب آموز دانش يادگيري

 با گيري اندازه مدرسه، مسير در درختان شمارش :مثال

 ...و سنجاق



 كتاب كار دانش آموز

كتاب كار دانش آموز هم چالشي است و هم با تجربه زيستي  

. دانش آموزان در ارتباط است  

: كتاب تفكر و پژوهش سه وجهي تهيه شده است  

اختياري -3نيمه تجويزي  -2تجويزي  -1  

  



درسيتفاوت آزمون هاي عملكردي با تكاليف   

 :درسي تكليف با عملكردي هاي آزمون موارد برخي در

 اجراي هدف در تر بيش هست تفاوتي اگر همديگرند شبيه بسيار

 هدف عملكردي هاي آزمون در كه صورت اين به هاست آن

 آموزان دانش ي شده كسب هاي مهارت و دانش آزمودن ، اساسي

 ي توسعه و ماندگاري،بهبود اساسي هدف تكليف در و است

   .است آنان هاي مهارت و دانش
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 علل تنبلي در انجام تكليف از سوي دانش آموزان
 ضعف درسي دانش آموز-1 
 فقدان محيط كار مناسب-2 
 بي توجهي به تحرک و ورزش -3 
 بي انگيزه بودن-4 
 لُوس بودن-5 
 عدم آگاهي از آثار سوء تنبلي -6 
                     يكنواختي تكليف-7



 كودک بي برنامگي   -8 

 عدم تشويق به موقع-9

 عدم نظارت بر تكليف-10

 عدم ارائه بازخوردهاي مناسب-11 

 توقع و حساسيت بيش از حد اطرافيان از دانش آموز-12 

 ...علل پزشكي و جسمي و-13
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مي شنوم ، فراموش مي كنم **
، مي بينم به خاطر مي سپارم ،  

 .*عمل مي كنم ياد مي گيرم



•  . 

 تكاليف  كنترل ، ارزيابي و بازخورد

  از  شده انجام تكاليف بازخورد و ارزيابي ، كنترل
 . است برخوردار فراواني اهميت از فراگيران سوي
 به كودكان فعاليت به توجهي بي كه چرا

 است شده انجام  هاي فعاليت نداشتن اهميت  منزله
 هاي فعاليت در فراگيران تا شد خواهد باعث اين و

 به و  درست كنترل . ننمايند را  الزم تالش بعدي
 برنامه  فراگيران تا  كرد خواهد  كمك تكاليف موقع

  . بياموزند را بودن مرتب و دقت ريزي،



•  . 

 درسي برنامه در يادگيري – ياددهي جديد رويكردهاي
 مشاركتي يادگيري  رويكرد (الف
 خالق رفتار يادگيري رويكرد (ب
 درسي موضوعات تلفيق رويكرد (ج
 محور پروژه يادگيري رويكرد (د
 

 مشاركتي يادگيري رويكرد (الف
 گروهي كار انجام به ترغيب اجرا فرايند در آموزان دانش كه شود مي تدوين اي گونه به ها برنامه رويكرد اين در
 به تا.باشد مي اعضا ي همه فعاليت مستلزم نهايي موفقيت شود مي محول آموزان دانش به كه تكاليفي. شوند مي

 .دهند انجام گروهي و فردي صورت
 ،چگونه بودن هم با چگونه يكديگر، با تعامل طريق از و انديشي هم و همكاري با گروه اعضاي رفته هم روي

 .گيرند مي ياد را كردن زندگي چگونه و انديشدن
 
 

دانش آموزان هم با پيدا كردن موقعيت هاي . همان طور كه گياهان سبز با بودن نور به سرعت رشد مي كنند 
 .مشاركت در كالس پيشرفت مي كنند



 (طرح تدريس اعضاي تيم)رويكرد يادگيري مشاركتي : مثال 
 ناحيه ي كوهستاني: موضوع 

 رديف مراحل نمونه 

نفره تقسيم كنيد 4دانش آموزان را به گروه هاي   1 تشكيل گروه 

گروه محضوالت ناحيه كوهستاني: 1نفر شماره   
جمعيت ناحيه كوهستاني:2شماره  نفر  

آب و هواي ناحيه كوهستاني: 3نفر شماره   
كوهستانيفرهنگ و آداب و رسوم ناحيه : 4نفر شماره   

تعيين تكليف براي هريك از 
براساس شماره  اعضاي گروه

 عضو گروه
2 

جمع آوري اطالعات ،مطالعه ي كتاب و ياجمع آوري عكس.دانش آموزان تكليف محوله را در خارج از مدرسه انجام مي دهند  

.هاي موضوعي در گروه هم شماره قرار گيرند با توجه به شماره  
براساس   تشكيل گروه جديد

 شماره هاي مثل هم
3 

نفر باشد مي توانيد پس از استقرار در گروه هر گروه به دو  6بيش از  در صورتي كه تعداد اعضاي هرگروه
.گروه كوچكتر تقسيم كنيد  

از اعضا در باره ي تكليف خود در گروه صحبت كنند ودر 
. باره ي آن اطالعات خود را كامل كنند  

 4 ارائه ي تكليف در گروه

 5 بازگشت به گروه اوليه

هريك از اعضاي گروه به ترتيب مطلب خود را براي ديگر 
.اعضا بيان كند  

بيان اطالعات فرد به ترتيب 
 شماره در گروه
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 7 آزمون به شكل شفاهي، پرسش و پاسخ و يا كتبي



 خالق رفتار يادگيري رويكرد (ب

 دانش ي همه نزد در خالقيت همگاني استعداد به باور و اعتقاد با

 و نو ي انديشه و نو كارهاي به پرداختن به را آنان ، آموزان

 ياد مناسب تكاليف طريق از ها آن. كنيم مي ترغيب ارزشمند

 خسته ، تكراري كارهاي با و كنند عمل قانه خال . گرفت خواهند

 . نشوند زده دل و



رويكرد تلفيق موضوعات درسي( ج  
زندگي مخلوطي است از از همه چيز ، در زندگي همه چيز در هم تنيده است و بين 

همه چيز نوعي پيوند و هم آوايي وجود دارد زندگي را يك جا بايد ديد يك جا 
. بايد شناخت و يك جا بايد پذيرفت  

مجموع موضوع هاي درسي روي هم يك كل را تشكيل مي دهد معلماني كه مي 
خواهند آموزش هاي موفقيت آميز داشته باشند از قانون آميختگي و در هم تنيدگي 

.استفاده مي كند  
وقتي به آموزش زبان و ادبيات مي پردازيم، نه تنها خواندن ، نوشتن ، هجي كردن ، 
جمله سازي و ساده نويسي را ميآموزيم، بلكه مي توانيم وارد حوزه ي رياضي هم 
بشويم به علوم طبيعي و زيستي تلنگر بزنيم و فعاليت گروهي و اجتماعي را مطرح 

. كنيم و به بازي و سرگرمي هم چشم داشته باشيم  

 



تكليف درسي به شيوه ي تلفيقي: مثال   
يك بار آن را با بياني نافذ و آهنگين بخوانند و . شعر مترسك را به دانش آموزان بدهيد  

.از آنان بخواهيد كه يك مترسك با اندازه هاي زير درست كنند  
 

 سانتي متر 20:قد مترسك

 سانتي متر 15/5: گردن مترسك

 سانتي متر15:پهناي بدن

 سانتي متر 15: طول دست

 سانتي متر 25:طول پا

 .درصد كوچكتر ترسيم شود 10روي كاغذ به مقياس 

 : سپس به سؤاالت زير پاسخ دهند

 مترسك براي چه به كار مي رود؟

متر مربع يك مترسك الزم باشد براي مزرعه اي به بزرگي يك هكتار چند مترسك  400اگر براي هر 

 الزم است؟

 نسبت قد مترسك با طول دست و پاي او چه قدر است؟

 اين مترسك روزي چند ساعت، چند دقيقه و چند ثانيه روي پا مي ايستد؟

تعداد روزهاي تابستان و پاييز را به دقت  ) مترسك در فصل تابستان و پاييز چند روز در جاليز است؟

 .(مشخص كنند

ذوق هنري خود را به كار گيرند و در .در اين فرايند بچه ها مجبورند از ابزار و خط كش استفاده كنند

و بين شعر و رياضي و هنر .باره ي آن چه كه ساخته اند و عنار مربوط به آن اطالعات به دست آورند

 .پل بزنند

 



 
رويكرد يادگيري پروژه محور( د  

فضاي يادگيري چنان چه به سمت اجراي پروژه هاي متناسب با  
تكاليف رشد دانش آموزان هدايت شود و دانش آموزان از طريق 

درگير شدن با موضوع و انجام فعاليت هاي مرتبط با پروژه مفاهيم 
را درک كنند و خود مفهوم سازي كننديادگيري پروژه محور      

.خواهد شد  

خلق يك نقاشي، ساختن چند تصوير ويدئويي از خود، عكس : مثال
برداري از پديده هاي طبيعي به ويژه جانوران، طراحي و ساخت زير 

مورد عالقه كودكان است و آ ن ها برمي ... دريايي، كشتي ، پله برقي و
(  رويكرد خالقيت)انگيزاند   
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 اهداف يادگيري پروژه محور

توجه به عاليق كودكان و نوجوانان -1   
توسعه ي دانش و درك مفاهيم -2  
رشد پرورش مهارت هاي پژوهشي شامل -3  

- مهارت مشاهده، مهارت شناسايي، مهارت طبقه بندي كردن، مهارت يادداشت كردن، مهارت 
 توضيح دادن

:رشد و پرورش مهارت هاي عملي-4   
...(نقاشي،كالژ، مدل سازي،سفال سازي، بافندگي و)هنر و صنايع دستي -   
كار با تجهيزات ويژه مثل ذره بين ها، ميكروسوپ،دوربين ، رايانه -  
:تقويت مهارت هاي اطالعاتي و مطالعاتي -5  

تعيين موضوع و هدف، بازيابي اطالعات، انتخاب اطالعات، سازماندهي اطالعات، ارزشيابي 
 اطالعات، مراوده هاي اطالعات
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 ادامه اهداف يادگيري پروژه محور

(صحبت كردن و گوش دادن)توسعه ي مهارت هاي شفاهي-6    
رشد مهارت هاي خواندن و نوشتن  -7  
توسعه نگرش ها از طريق درگير كردن عاليق كودكان نسبت به آن چه كه آن ها  -8

. در مدرسه انجام مي دهند  
نگرش هاي مثبت در يادگيري،كنجكاوي، استقالل، همكاري   
تعيين هدف عالي نگريستن به افق هاي دور دست- 9   

خواندن جزئيات، خواندن انتقادي، پژوهش در كتاب : يادگيري مهارت هاي پايه-10
ها و مطالب مكتوب ديگر،استفاده از كتاب هاي مرجع، نوشتن نامه، خواندن نقشه و 
ترسيم آن، نوشتن توصيفي، نوشتن راجع به خود، تمرين محاسباتي رياضيات پايه ، 

.... اندازه گيري فواصل و  
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 ارزش يابي پروژه

 
هم كاركرد جوابگو بودن را دارد و هم كاركرد ارزشيابي پروژه 

تشخيصي دارد و برنامه ريزي فعاليت هايي است كه نقاط قوت و 
.دستاوردهاي كودكان را تقويت مي كند و نقاط ضعف را از بين مي برد  

:آن چه بايد ارزشيابي شود   
 توسعه ي دانش و مفاهيم

مهارت هاي پژوهشي، عملي، اطالعاتي و مطالعاتي و مهارت هاي )مهارت ها 
(ارتباطي  

 نگرش ها و پي بردن به احساس واقعي دانش آموزان
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روش هاي ارزش يابي پروژه   

 
.نگاه كردن به آن چه كه دانش آموز توليد مي كنند -  
.سؤال كردن از دانش آموزان در باره ي آن چه كه انجام مي دهند -  
درگير كردن دانش آموز -  
ثبت رويدادها و نگهداري سابقه ي پيشرفت -  

 سنجش محصوالت
.بدون در نظر گرفتن هدف هاي پروژه نمي توان در مورد محصوالت قضاوت كرد -1  
.بايد توانايي هاي فردي دانش آموزان را نيز هنگام سنجش در نظر گرفت  -2  
هنگام سنجش كار بايد مناسب بودن آن براي مخاطبان از پيش تعيين شده در  -3

.نظر گرفت  
به هنگام سنجش ، زمينه اي را كه در آن كار نهايي شكل گرفته است را در نظر  -4

.گرفت  
(منابع، نوع كمك هايي كه دريافت كرده است ، زمان سپري شده براي رسيدن به اين نتيجه)  
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