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 حیم حمن الّر الّر     لّله ا م  بس 

اسالمی باشد که ردآن متعلم رد ربارب معلم، د ر  اوج ادب  و سپاسگزاری    نگاه    معلم  باید  همان هب    نگاه 
 و آحاد مردم نیز هب معنای حقیقی  ربای معلم،ارزش و احترام اقئل اند.  قراردارد 

 مقام معظم رهبری 
 :  چکیده

، توجه من را به موضوعی از این قرار به خود  هندسهآموزان در زنگ    دانشاز اوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار  

ی آنان بودم. بعضی از دانش    های درهم رفته و بی حوصله  جلب میکرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره

میگرفتند،    ی بیرون رفتن از کالس را  آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت میکردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه

آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را    چند تا ازدانش

  .توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود   تحرکی و بی د، کمرک  متعجب می

  کم   والدین،   فشارهای  ناموفق،  های   تجربه  ،دبیر  تدریس  شیوه  جمله   از   گوناگون  دالیل  به  آموزان   دانش  از  یاریبس

  مقاومت   خود  از   و  شوند   می  اضطراب  و  ترس   دچار   درس   این  از  چنان   هندسه  مفاهیم  یادگیری  در  دشواری  و  تمرینی

  به   توجه   با  امروزه   که   حالی  در .  دهند   انجام   توانند   نمی  هم   را  مسائل  ترین   ساده حل    گاهی  که  دهند   می   نشان

  آن   قوانین  درک  و   فهم  و  علم  این  یادگیری  برای  بیشتری  ضرورت   جدید   تکنولوژی  و   علوم  بر   ریاضی  رشته  تسلط 

 . شود می حس

  ارزش  به  را  آموزان دانش  جذاب و  متنوع های  روش   با  و دبیران   توسط  آموزش  مناسب های  شیوه بستن به کار

  تدریس  راهکارهای نوین  ارائه با دارم تصمیم  خود  پژوهش در  اینجانب نمود. مطلع و   عالقمند  درس  این واهمیت

 . گردانم موفق  درس  دراین  را آنان  و  کرده  معطوف درس  این به  آموزانم را  دانش  توجه و  عالقه  ریاضیات
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 :  مقدمه

 . است برخوردار  نیز  شناسانه زیبایی جاذبه از و  شود  می  منطقی   تفکر توسعه  باعث هندسه

  که   باشد   می   تحصیلی   مختلف  سطوح   در   بنیادین  های  پایه   از  یکی   و  تدریس  مهم  ارکان   از  یکی   ،  ریاضی  درس 

  از   خاصی  اهمیت  مورد  بـاید   زمان  هر  که  باشد   می   جامعه  مهم   اهداف  به  نیل  برای  بعدی   سالهای  به  ورود  مقدمه 

  این   دادن   قرار  شاخص  با  که  گیرد   قرار  مراکز  و   ها  پایه   تمامی  در  پرورش   و   آموزش   اندرکاران  دست  و   معلمین   سوی

  از   بتوانند   بلکه   باشند   نکرده  برخورد  مشکلی  به  درس   این  در  تنها  نه  آتی  سالهای  در  جوامع   رود  می   انتظار  ،  درس 

 . برآیند  درس   این با رابطه  در   محوله مسئولیتهای انجام عهده

ناکارآمدی  از اهمیت باالیی برخوردار است، اما عواملی مانند    یکی از درس های علوم پایه است  که    ریاضی در    هندسه

و سنتی بودن شیوه تدریس، خشک بودن فضای کالس درس، حجم باالی کتاب، باال بودن جمعیت دانش آموزی  

فرا   با دشواری این درس را  در یک کالس موجب شده است برخی دانش آموزان در طول دوران تحصیل خود 

درس عالقه دارند در حالی که اگر آن  بگیرند. طبق گفته کارشناسان آموزشی تعداد کمی از دانش آموزان به این  

ها با شیوه های نوین، آموزش داده شوند نه تنها حالوت این درس را حس می کنند بلکه با استفاده از آن می  

 .توانند از تفکر منطقی و خالق برخوردار شوند 

از علومی است که موجب تقویت خالقیت و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان می شود، با این    هندسه

حال، برخی از دانش آموزان برای فراگیری این درس، عالقه وانگیزه کافی ندارند و شاهد افت تحصیلی آن ها در  

 این درس هستیم . 
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 :و بیان مسالهتوصیف وضع موجود 

و    "  نیکان"    دبیر ریاضی رسمی شاغل در دبیرستان  11460354با شماره پرسنلی    مرضیه قنائی نژاداینجانب  

دانشگاه  مدرک کارشناسی آمار را از    1374سال    در   آموزش و پرورش شهر تهران هستم که   2منطقه،  7فرزانگان

 . م ه امشغول به کار بود ریاضی ، آمار و کامپیوتر  ر دبی به عنوان کنون تا 76  /7 / 1و از  شهید بهشتی دریافت کردم

منتقل    2به منطقه     1/7/81تهران مشغول به کار شدم سپس از    14منطقه ی    کوثراز ابتدای کار در دبیرستان   

  "نیکان"و    "فرزانگان  "،  "راه زینب "های  می باشد در دبیرستان    1397-  98شده و تا اکنون که سال تحصیلی  

در تمام سال های تدریس سعی کردم با حفظ احترام و شخصیت دانش آموزان    می باشم .مشغول به تدریس  

تربیت و تعلیم آن را در کنار هم دنبال کنم و این کار برای من راهی هموار بود چون همیشه عالقه شدیدی به  

مهر برای من روزی پر از شور و  ز گذشت سال های خدمت هنوز روز اول  غل معلمی داشتم و اکنون نیز بعد اش 

 دهد . بزرگ ومقدس تعلیم و تربیت سوق میشوق است . شوقی که مرا به سوی هدف 

تجربه هایی که در  یکی از  در آن ،    و   است  هندسه حاضر مختصری از تجربیات اینجانب در زمینه تدریس    مطلب

ایجاد عالقمندی به  ور خاص در مورد  و به ططی سالهای تدریس و فعالیت در آموزش و پرورش بدست آورده ام  

 .   کرده امبیان   را آن دچار مشکل بوده اند آموزانم در  که دانش   هندسه درس 

  بعضی از توجهی    تحرکی و بی   د، کمرک   را متعجب می   ن م  هندسه در کالس  بیش از هر چیز    مساله ای کهدر واقع  

زیرا آنها در زنگهای دیگر فعال و پرتحرّکند و برای انجام دادن فعالیتهای    درس بود.این  نسبت به    دانش آموزانم

مربوط به درسهای دیگر میل و رغبت زیادی از خود نشان داده و فعالیتهای مورد نظر را به خوبی، کامل و تمیز  

وطه را نیز کامل و  عالوه بر این که غیرفعال هستند، تکالیف و فعالیتهای مرب  هندسهدهند، اما درکالس   انجام می 

  ی کالس،کسی داوطلب نمی شود، و زمانی که دانش   مرتب انجام نمی دهند! همچنین، برای حل تمرین روی تخته

آموزی را صدا میزنیم تا تمرینی را حل کند، چندان رغبتی برای انجام تمرین از خود نشان نمی دهد. در صورت  
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  اگیران یاد شده نه تنها به تمرینهای انجام شده روی تخته نوشتن پاسخ نادرست هم، هیچ کس نظری نمیدهد! فر

ی کالس توجهی نمی کنند، بلکه به کتاب خود هم توجهی ندارند تا پاسخهای ناصحیح را اصالح کنند. این امر  

نشان دهنده ی آن بود که اصالً دقت و توجه کافی را ندارند. با توجه به تذکرات زیادی که به آن ها می دهیم باز  

  هستم. از این رو، وضعیت موجود واقعاً برایم رنج آور   هندسهم شاهد پاسخ های نادرست و ناقص تمرین های  ه

کاغذی نیز رضایت چندانی نداریم، به جز تعداد اندکی، بقیه دانش آموزان، پاسخ -. از نتایج آزمون های مدادبود

ؤاالت در کالس، تمرین میشود، ولی باز هم بی  سؤاالت آزمون را ناقص یا نادرست می نویسند، با اینکه بیشتر س 

انجام   تا  ارائه میشود  یا عدم یادگیری مفاهیم ریاضی کامالً مشهود است. زمانی که فعالیتهای عملکردی  دقتی 

دقت و نامرتب انجام می دهند. از این که آنها از اول سال این قدر نسبت    حوصله، بی   دهند، مشاهده میکنیم که بی 

  توجه هستند، متأثر شدم. احساس میکنم که حتماً مشکلی هست که به درس مورد نظر بی   بی   هندسهبه درس  

 به این مسأله بیشتر جلب شد. ناعتنا هستند، به همین دلیل توجه م

 :  1مرحله    جمع آوری اطالعات

 الف( مشاهده: 

 اولین گام جهت پیدا کردن دالیل مشکالت مشاهدات از خود دانش آموزان بود . 

و بعد از پی    سال تحصیلی  در هفته های ابتدایی  جهت کسب اطالعات در مورد میزان آمادگی دانش آموزان    

، ارزشیابی تشخیصی انجام داده که سواالت بیشتر، شامل سواالتی از  بردن به مشکل ضعف یادگیری دانش آموزان

ربوط به مباحثی از کتاب میشود  کتاب ریاضی سالهای گذشته می شود که بیشتر جنبه لمسی ودرکی داشت. و م

جدول نمرات دانش آموزان در زیر آورده  که باید مفاهیم آن را تجسم و درک کرد، سپس اقدام به حل آنها نمود.  

 شده است :
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شماره       

 دانش آموز 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 16 18 14 9 11 7 8 10 12 نمره 

شماره        

 دانش آموز 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 12 11 10 7 9 8 4 3 15 نمره 

شماره        

 دانش آموز 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 9 11 10 13 15 6 7 9 14 نمره 

 

 ب( مصاحبه: 

 همچنین صحبتی با  دانش آموزان داشته واز آنها سوال زیر پرسیده شد.

 چیست ؟  هندسه یادگیری درس  به شما  عدم عالقهعلت 

 پاسخهای که دانش آموزان داده اند عبارتند از:اما بعضی از 

با ترس و اضطراب حاضر می شدم . و نمیتوانستم به خوبی درس ریاضی    هندسه:  همیشه در کالس    1دانش آموز  

 را یاد بگیرم . 

 : از معلم ریاضی همیشه ترس و واهمه داشتم .  2دانش آموز  

 . ند و ماهم جرات صحبت در کالس را نداشتیم: معلم های ما به خوبی تدریس نمی کرد 3دانش آموز  

 راحت به ما نمره میدادند و ماهم نمی خواندیم . ی قبلی : معلم ها 4دانش آموز  
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 :  حجم کتاب های درسی بسیار زیاد بود .  5دانش اموز 

  از دانش تنظیم کردم و در زنگهای مختلف که وقت آزاد داشتیم،  نیزبه منظور کسب اطالعات مفیدتر، چند سؤال را  

به نظر شما   یا  به نظر شما چگونه می شود کالس ریاضی را با نشاط کرد؟   :  سؤاالتاز این قبیل آموزان پرسیدم.  

 را برایتان آسان تر سازم؟   هندسه چگونه می شود یادگیری 

استفاده از شعر     - استفاده از تصاویر زیبای مرتبط با مفهوم درس   :  آموزان، چنین بود  چند نمونه از پاسخ دانش 

 .  استفاده از بازی و اجرای نمایش  - در تدریس 

 ج( پرسشنامه: 

واالتی از همکاران د و نظرات آنها  ـس یده ـش دم. پرـس برای آن که اطالعات کافی و معتبر تری در زمینۀ   را جویا ـش

گروه از افراد درگیر با موـضوع  دو  نظر  .  دانش آموزان نـسبت به درس ریاـضی گردآوری نمایم   و ـضعف  بی عالقگی

 .جویا شدم "را چه می دانید؟ هندسهعلل بی عالقه بودن دانش آموزان به درس "را نیز درباره سوال 

 گروه اول: که شامل، مشاور آموزشگاه و والدین دانش آموزان می باشند. –  1

 :همکاران که شامل، سر گروه ریاضی، همکاران هم رشته و مدیر آموزشگاه می باشد.گروه دوم  –  2

بی اطالعی  ،  اهم نظرات گروه اول: بی انگیزه بودن دانش آموزان به تحصیل،نا امید بودن نسبت به آیندۀ شغلی

د تدریس ،کمی  دانش آموزان به نحوۀخواندن و مطالعه ویادگیری ریاضی ،آشنا نبودن دبیران به روش های جدی

 وقت نسبت به حجم کتاب. 

ی انگیزه بودن دبیران گذراندن  ب  ریاضی در زندگی روزمره، عدم آشنای دانش آموزان به کاربرداهم نظرات گروه دوم :

، و  یوقت دانش آموزان پای برنامه های کامپیوتری و تلویزیون ،پایۀضعیف دانش آموز در دورۀ ابتدایبیش از حد  

 اعتماد به نفس در یادگیری ریاضی می گردد.  این خود باعث عدم 
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 : تجزیه و تحلیل اطالعات

 بعد از گردآوری اطالعات و شواهد نتایج زیر به عنوان علت های مشکل ضعف یادگیری دانش اموزان بدست آمد :

های    پایه   در   مخصوصا   که   هندسه   درس   و   هستند   وحده  متکلم   ، پایه های مختلف  در   معموال   ما   ریاضی   معلمین   -   1

  مدل  از  ،استفاده   عینی   های  مشاهده   و   ،تجربه   مثال  از  تشریحی،تشبیهی،استفاده   گوناگون   های   روش   با  باید مختلف  

 .  است شده  محدود گویی  قاعده و  زبانی  روش  به شود تدریس(  …و  کاوشگری  و

  امر  در  آن  از  بتواند  که  نیست آشنا یادگیری اصول  با مثال طور  به ندیده را  الزم آموزش  باید  که   طور آن  معلم  -  2

  اختیار   در  کافی  حد   به  دارند   ریاضی  مفهوم  ارائه  در  مهمی  نقش  که   آموزشی  کمک  وسایل- .  گیرد  بهره  تدریس

 .  نیست  آموز دانش  و  معلم

دانش آموزان به خوبی مفاهیم پایه ای و مهم ریاضی را نیاموخته اند و به همین علت در مباحث سخت تر     -  3

 جبر و هندسه تحلیلی با مشکل مواجه هستند . در دروس 

 مختلف  های  پایه در  ریاضی ارتباط  عدم -  4

   هوش  و جسمی  رشد  نظر  از  مفاهیم گیرایی  در آموز  دانش  خود ضعف -  5

 .اند  نگرفته  جدی  را ریاضی  درس  ما معلمان  از بسیار تاکنون ابتدایی  اول از -  6

 .شود  نمی استفاده  کافی  و مناسب  آموزشی   کمک وسایل  از -  7

 .است زیادی تمرکز و  تمرین  به  نیاز و است سخت خیلی  هندسه  درس   -  8

 . اند  نکرده آگاه را  ما آن  اهمیت از  و  دهند  نمی  بها خود  معلمان  باید  که طور  آن  هندسه  درس   به  -  9
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 پیشینه تحقیق و انتخاب راه حل :

رفتم تا در آنها انواع هنجارها و ناهنجاری ها در یادگیری  قبل از هر تـصمیمی به ـسراک کتب و ـسایت های مختلف  

 و تیپ های شخصیتی دانش آموزان ، روش های نوین تدریس در علوم مختلف و ...... را جست و جو کنم .

 پس از جمع بندی مطالب راه کارهای زیر را بدست آوردم :

 برقراری ارتباط صمیمانه -1

 شنیداری (ایجاد اتاق فکر ) دیداری و  -2

 رمز گشایی توانایی در یادگیری -3

بنابراین با برگزاری جلســات مشــترک با حضــور دانش آموزان ، برنامه ریزی های الزم جهت مطالعه در منزل به  

 عمل آمد و نکات مهم که باید در هنگام مطالعه مد نظر قرار داده شود مطرح شد.

ــدـند ـتا در ـیک گروه دو نفره    در کالس هم دانش اموزانی ـکه ـباهم ارتـباط بهتری ـبا برقرار می کردـند هم گروه شـ

 بهتر بتوانند همراه کالس قرار گیرند .

در اولین آزمون که بعد از این مرحله گرفته شـد یک تغییر بسـیار جرئی در برگه ها مشـاهده شـد و من دریافتم  

 این روش می تواندکمک کند اما همچنان نیاز به پیشرفت وجود داشت .

ا ائل را حل کنند و من هم در مواردی  در جلـس تند بعـضی از مـس رگروه خود می توانـس ت بعدی بچه ها به همراه ـس

که مطمئن بودم توانایی الزم را دارند می خواســتم تا تمرین ها را روی تابلو برای ما حل کنند تا هم به اعتماد به  

 م .نفس آنها کمک کرده باشم و هم ارتباط آنها با کالس را بهبود ببخش

  پرسش نامه ها،   شده،   انجام  تحقیقات  و   مجالت   ها،کتاب  مجدد  مطالعه  طریق   از   الزم داده های  گردآوری از  پس   

  با  تجربه   تبادل  ضمن  پرداخته،  هاآن   تحلیل  و  تجزیه   به  همکاران،   کالس   یمشاهده  و   آموزاندانش   با  مصاحبه

 : یافتم دست زیر  پیشنهادی حل های راه به همکاران
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       شنیداری و دیداری حافظه  تقویت و دقّت پرورش.   1

 های دروس ریاضی  زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   2

 آموزان  دانش در انگیزه  ایجاد -3

ارائه نمونه های کاربردی از علوم هندسه    . آورد  بوجود  را  انگیزش   این   تواند   می  معلم  که  دارد  وجود  بسیاری  راههای

  مورد   توان  می  که  هستند   هایی  شیوه   از  نمونه  چند   تنها  تقلید   و  بازی   نقش  ایفای  ،   صامت  نمایشدر اطراف ما،  

  دانش   هر   که   دید   خواهد   بشناسد   را   آموزان   دانش   کند   سعی   و   دهد   خرج   به   حوصله  معلم   اگر .    داد   قرار   استفاده 

  می   داده  آموزش   که  درسی  موضوع  با  کجروی   این  است  ممکن   ظاهر  در  که  ،   دارد  کجروی  به   خاصی  تمایل  آموز

  آموز   دانش   که   ای   وسیله   بعنوان   آن   از   تواند   می   بخوبی   دهد   نشان   ابتکار  کمی   معلم  اگر  اما   کند   جلوه   نامربوط   شود

  وقت   کالس   عقب  در   آموزی   دانش   که   شدیم   متوجه   کالسی  در   اگر   مثال  بعنوان .  کند   استفاده  بکشاند   درس   به  را

  عالقه   طراحی  به  اگر  مثالً  دارد  عالقه   موضوعی  چه  به  آموز   دانش  این  که  کنیم   بررسی  گذراند   می   بیهوده   را  خود

 . کند  طراحی  درس   قالب در  که   کرد   تشویق را او  باشد  داشته

 انگیزه  ایجاد روش ترین مهم آموز دانش مشارکت - 4

  آید   پیش   نظر  تبادل  و  بحث  جهت  مناسب  فرصت  و  باشد   داشته  وجود  سؤال  کافی  اندازه   به   درس   کالس   در  اگر

  مثبت   نگرشی  خودش   اطراف  جهان  به   نسبت  محصل  نگرش   ،  شود   می  فهمیده  خوب درسی  مطلب آنکه بر  عالوه

.  است  ارزش   نوع  بهترین  فهمیدن  که   کند   می  درک  آموز   دانش   کالسی  چنین  در .بود  خواهد   منطقی  و  گرایانه   واقع  ،

  بیند   می  ابزار  یک  را  خود  محصل  نشود  مطرح  منطقی  های   بحث  و  باشد   نداشته  وجود  سؤال  درس   کالس   در  اگر

 . باشد  تسلیم باید  که ابزاری  آنهم

 برگزاری کالس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر -5

 قبل از تدریس هندسه روشن کردن هدف مبحث – 6
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        : هاحل راه انتخاب  

  انتخاب  از قبل ،پس. داشت خاصی دقّت به نیاز گوناگون،  پیشنهادی های حل راه میان از حل راه چندین انتخاب

  وضعیت   در  که  تغییری  و  موفقیت  میزان  شک،  بدون.  کنم   بررسی  را  ریاضی  آموزش   اهداف  دیگر  بار  ها،  حل  راه

  اهداف  به   توجّه   و  دقّت  با  اساس،  این  بر.  داشت  ها  حل  راه  اثربخشی  توان  و   قدرت  به   بستگی  شد،  می  حاصل  موجود

  حل   راه   از   بعضی  است،  ذکر  قابل.  نمودم  انتخاب  را  ها  آن  از  برخی   پیشنهادی،  های  حل  راه  میان  از  ریاضی   آموزش 

  کدام   هر  بطن  در   چنین،  هم.  نمودم  ارائه  حل  راه  یک  قالب  در  و  کرده   ادغام  هم   در  را،  بودند   مرتبط   یکدیگر  با  که  ها

 :  نداشت زمانی ترتیب  نیز، آنها انجام و  بود  شده  نهفته ریاضی آموزش  هدف چند  یا یک  زیر،  حلهای  راه از

 ؛ ... و  تکوینی  یابی ارزش  تدریس،  روش  تعیین تشخیصی،  یابی ارزش  منظور به  جدولی  تنظیم.    1 

 اولیا؛  به  رسانی  اطالع جهت هندسه درس  در  آموزاندانش  عملکردی  هایفعالیت ارزشیابی فرم   تنظیم.    2 

 ؛  ها فعالیت  انجام از  درونی  لّذت و  انگیزه ایجاد  جهت تشویق .  3 

   محتوای  درک توانایی  ایجاد جهت  ریاضی  عملی - علمی کارگاه  به  هندسه  کالس  تبدیل.  4 

 . برگزاری کالس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر و یاددهی مفاهیم پایه ای به دانش آموزان 5
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 :   در دو مقطع حضوری و مجازی چگونگی اجرای راه های جدید

ابتدا سعی نمودم    پایه این دانش آموزان به منظور اجرای دقیق راه حل های به دست آمده و رفع مشکل یادگیری  

در امر یادگیری هر مفهوم مستقیما آنان را با موضوع یادگیری درگیر نمایم و متوجه شدم برای یادگیری بیشتر  

احتیاج به انجام یک سری فعالیت های ذهنی ساده تر در رابطه با آن مفهوم    دانش آموزان ، این    مثلثاتیم  مفاه

این مفاهیم را در کالس های تقویتی که برای دانش آموزان در نظر گرفتم به آنها آموختم . در این زمینه  دارند،  

جدولی تنظیم نمودم و میزان پیشرفت یادگیری دانش اموزان ضعیف را در آنها یادداشت نمودم . در این فرم مشکالت  

 اطالع می دادم .  شان والدین  در یادگیری ، میزان پیشرفت آنها را یادداشت نمودم و به آنها

از    یلیتعط  کرونا و اعالم   یماریب  وعیبا ش  8  خ یدر تار  هندسه  ی، گروه درس98اسفند ماه    4مدارس 

فضا  98اسفند   تشک  یبرامجازی    یدر  آموزان  دانش  با  ویدیوهای    شد  لی ارتباط  تهیه  با  تدریس  و 

 آموزشی خودم ادامه پیدا کرد.  

پایان هر کالس   بچه ها در  تا  بعد معرفی شد  بررس در جلسه  و  به عنوان بحث  از هندسه  موضوعی 

، رابطه معماری و هندسه، رابطه   ارائه دهند، مثل نسبت طالیی  اطالعاتی درمورد آنها کسب کرده و 

 طبیعت و هندسه، نوار موبیوس، توپولوژی و ....

خود ارائه دادند و در کنار آن به حل    که دانش آموزان کارهای زیبا و کاملی تهیه کرده و به دوستان

 مسئله ها هم می پرداختند و کالس پویا و فعال پیش رفت .  وتستها 
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 نتیجه اقدام پژوهی : 

 : 2مرحله   گرد آوری شواهد

 نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :  - 1

 :  شود می مشاهده آنهاتعدادی از  نمرات زیر  در  که  شد  گرفته  پایه مفاهیم   از امتحان آموزان دانش  از  دیگر یکبار

شماره       

 دانش آموز 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 20 20 20 18 17 16 15 16 17 نمره 

شماره        

 دانش آموز 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 18 17 17 18 17 16 15 17 18 نمره 

شماره        

 دانش آموز 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 16 15 14 18 20 16 17 18 18 نمره 

 

همانطور که مالحظه می کنید نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه بسیار عالی شده بود . و این نشان از موفقیت  

 اجرای راه حل بود . 

 هندسه نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی  – 2

آموزان مشخص شد که دانش اموزان  با توجه به یادگیری مفاهیم پایه ای با توجه به ارزشیابی های هفتگی از دانش  

 (ستموجود امیمه در فایل ض  تنداتمس) بیشتر مباحث را به خوبی آموخته اند . 
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 حاالت دانش آموزان در کالس بعد از اجرای راه حل  – 3

   داشتند  را کالس   در شرکت جهت الزم تمرکز  با توجه به به یادگیری مفاهیم پایه دانش آموزان  - 

 . کردند  می شرکت وگروهی  آموزشی های  درفعالیت -

 .داشتند   را تکمیلی  ارزشیابی سواالت به  پاسخگویی برای  الزم  توانایی   -

 . بردند  می لذت کالس   واز داشتند   را کالس  در  حضور  برای  الزم  انگیزه  -

 به درس و کالس ریاضی و روش تدریس درس عالقه مند شده بودند.   -

 .دادند  انجام  را الزم همکاری ما  با کالس  در  ونظم  سکوت برقراری  جهت  -

 :  واعتباربخشی ارزشیابی

  آنها قبالًبا شناختم می  که وکارشناسانی نظران وصاحب همکاران ارزیابی  درمعرض را  طرح ی  نتیجه  ، آخر کار در

  عنوان   خودرا  نظرات  نقطه  ،   برطرح   گذاشتن  صحه  ضمن  ازآنها  تعدادی .  قراردادم   بودم،   کرده  مصاحبه  طرح  پیرامون

  روش   این   او   وبه   داشت  مشکل  رابطه   دراین  آموزانش  دانش  با   که   کردم  صحبت  نیز   خودم   پایه   هم   همکار  با   و   نمودند 

  ازایشان   و   آمد درفضای مجازی    کالسم پشتیبان درسی دانش آموزان به گروه درسی    که   هنگامی دادم.    راپیشنهاد

  کرده   تعجب  انها  توسط   هندسه   مطالب  وفهمیدن  بودن  ازحاضرجواب  ایشان  بودند   چگونه  ها  بچه  پرسیدم

سوالی از    که   هنگامیو  ضعف دانش آموزان را در یادگیری بر طرف نمائید    اید   توانسته  شما  که  وبسیارتشکرکرد، 

 ( ستموجود امیمه  در فایل ض  تنداتمس)   سبقت می گرفتند . از هم برای جواب دادن  یشد،یده مرس پدانش اموزان 

  که   خواهم   می  کنند   می   تدریس  قبل از دبیرستان   درمقطع   که   کسانی  مخصوصاً  خود  همکاران  ازتمامی   درپایان

مفاهیم اصلی ریاضی را به خوبی به دانش آموزان آموزش دهند تا دانش آموزان در پایه های باالتر با    کنند   سعی

 مشکل در یادگیری مواجه نشوند .
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میان مسئوالن طرح کتاب های درسی نیز باید از حجم کتاب های کاسته و از نوشتن مطالب اضافی در  در این   

 کتاب خودداری نمایند . 

  :پیشنهادات

گرامی پیشنهاد می شود که در انتخاب و اجرای این موضوع  صبر و بردباری پیشه کرده و در اجرای  ان  به همکار

ای کار قرار دهید تا از به وجود آمدن هرگونه خطا و عاملی که از اعتبار  تک تک مراحل دقت و تمرکز الزم را مبن

 .تحقیق شما می کاهد،جلوگیری شود 

 چند   باید   کالس   سر  آموز  دانش  .بدهد   را  سواالتی  پاسخ  و  بگیرد  یاد  را  هندسه  تواند   می  که  بداند   باید   آموز  دانش

   شده   خانواده   و  خانه  مسائل  درگیر   ذهنشان   ،  سوال  حل  زمان   در   ها  آن ، بعضی از  باشد   سوال   درگیر   هم   با  حسش

  من  رو این از کنند  می  مرور را خاطراتشان و ندارند  حضور کالس  در  عمال ولی هستند  تخته  به رو  آنکه با گاهی و

 پاسخ  همچنین  و  کرده  تصحیح  هم  را  سوال  دادن  گوش   همراه  باید   که  کنم  می  تاکید   آموزان  دانش  به  همیشه

.  دهد   جواب  نویسد   می  تخته  روی  که   کسی  و  دیگر  آموزان  دانش  همراه  و   آورده   بدست  را  مسئله   داخل  عملیات

 . کند  گفتگو  هم  و  باشد  درگیر دستش هم  ،  دهد  گوش  هم  یعنی
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