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 چکیده

شود که به موجب آن الزم است عالوه  امروزه از آموزش و یادگیري به عنوان یک فرآیند منظم یاد می

هاي جذاب و فعال، تدریس مؤثر و کارآمد  آموزان، از شیوه هاي دانش ها و نگرش بر تقویت مهارت

به امکانات از قبل آماده شده دارد که بر اساس شناخت از  موفقیت در این زمینه، نیاز. استفاده کرد

هاي مناسب،  ریزي براي ایجاد ارتباط بهتر در ظاهر و رفتار همانند استفاده از زیبایی فراگیران و برنامه

گیري نکردن و ندادن تکالیف سخت، شاداب سازي کالس از  رفتاري، سخت فن بیان، خوش  مهارت

هاي جذاب و فعال متناسب با درس مثل؛ استفاده از  کارگیري روش یک سو و از سوي دیگر به

ریزي و طراحی آموزش مناسب، انگیزه سازي، ایجاد جو مطلوب و ارتباط مؤثر و پاسخگویی به  برنامه

هاي  هاي نوین، تقویت مهارت استنباط، تقویت مهارت آوري آموزان، استفاده از فن نیازهاي ویژه دانش

دن، خوب خواندن، خوب سؤال کردن، بارش مغزي، روش اکتشافی تفکر، خوب گوش دا

با اجرایی متناسب با درس و از جمله درس عربی ... اي، واحدها و بازي و  ، روش مسئله)اي مکاشفه(

توان  هاي فوق می به این نتیجه رسید که با استفاده از شیوه وتحلیل مختصري، دارد که نگارنده با تجزیه

ویژه اگر در  او را مشتاق دانش نمود و راه را براي یادگیري پایدار، آسان نمود بهآموزان کنجک دانش

 .ها، خالقیت و بازي چاشنی کار قرار گیرد استفاده از این روش

 هاي جذاب، فعال، تدریس، یادگیري، درس عربی روش :ها کلیدواژه
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 مقدمه

نیز یکی از دروس مهم این علوم است که در  بسیار زیادي هستند و درس عربی دانیم که علوم، داراي تنوع می

اگرچه کتب درسی عربی، داراي دروس مختلف با اهداف متنوعی هستند لیکن اصول . شوند مدارس تدریس می

ها را از  ها، تقریباً مشترك است و آنچه این روش هاي تدریس جذاب و فعال در آن کارگیري روش کلی در به

در این مقاله سعی بر این شده . ها در کالس است در شکل و نوع اجراي آنسازد، تفاوت  یکدیگر متمایز می

هاي تدریس فعال و کارآمد پرداخته  هاي جذاب سازي کالس درس به شیوه است که با بررسی بسترها و زمینه

 .شود

 :اهمیت و ضرورت مسئله

آموزان است؛ طوري  دانشدر یادگیري فعال، عالوه بر نقش معلم و محیط، ایفاي نقش اصلی بر عهدة 

آموز باید به مکاشفه بپردازد و در پی تعامل با دیگران، به درك و فهم مسائل دست یابد  که خود دانش

که باالترین ارزش در تعلیم و -اندیشی و طرز تفکر او  و زمینۀ ارتباط سازنده، حسن تعاون و هم

 .در او ایجاد و تقویت شود -تربیت است

هاي جذاب و فعال در  نظران و اقرار معلمان مبنی بر مؤثر بودن روش صاحبهاي  علیرغم توصیه

جرئت  شاید به. آموزش، متأسفانه این امر در سیستم آموزشی ما، با استقبال کمتري موجه شده است

هاي فرمالیته و گاه مراکز دانشجویی، در  بتوان گفته که امروزه جز در برخی از مدارس خاص، جشنواره

هایی شده تا این  هرچند امروزه در کشور ما، تالش. ها را یافت توان ردپایی از این روش می کمتر جایی

هایی به لحاظ کمی و کیفی به خود ببیند اما هنوز به حد مطلوب و  وضعیت نسبت به سابق، پیشرفت

 .یافته نرسیده است هاي توسعه استاندارد کشور

ها از سوي معلمان، نبود وقت و امکانات کافی باشد  بودهاي اصلی این کم شاید یکی از دالیل و توجیه

آموز، یک رسالت و  اما نباید فراموش کرد که تحقق فرایند آموزش و یادگیري براي معلم و دانش

شود که هرچند الزمۀ آن، ایجاد شرایط مطلوب، سازوکارهاي آموزش  وظیفۀ راهبردي محسوب می

هست اما  -ه امکانات موجود و زمانی بندي در دسترسبا توجه ب-فعال و مفید در بستري مناسب 

هاي پویا و جذاب، شاید بتوان جاي خالیِ کمبود امکانات و ضیق وقت را  کارگیري روش بسا با به چه

آموزان افزایش یابد و یادگیري به بروز رفتار مفید و  تا حد زیادي جبران کرد تا عمق یادگیري دانش

 .تولید افکار مناسب، منتج شود
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هاي متفاوتی وجود دارد که در زیر به برخی از  سازي و فعال نمودن کالسِ درس، شیوه براي جذاب

 :پردازم و در درس عربی است، می  هاي شخصی بنده در جریان کالس ها که نتیجه تجربه این شیوه

 گیري مفرط و نیز عدم تحمیل تکالیف سنگین عدم سخت

َنا «: فرماید از سوره بقره می 286خداوند در آیه  َربـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ� ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأَ� َربـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َما َال طَاقََة لََنا بِهِ   »ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا َربـََّنا َوَال ُحتَمِّ

ایم و آنچه خطا نمودیم، پروردگارا، تکالیف  اموش کردهپروردگارا، ما را مواخذه نکن به خاطر آنچه فر«

طور که بر ماقبل از ما قراردادي و کاري را که عقل آن نداریم از ما  سنگین بر دوش ما وامگذار، همان

 ».مخواه

گیرد و  رسد در جوانان، بیشتر احساسات سطحی، مبناي اراده و انجام کارهایشان قرار می به نظر می

شود، بدون آنکه به فرداي  گذاري و حرکت آنان می اي، مبناي هدف خوشی آنی و لحظهتنها لذت و 

نگري انجام دهند؛ شاید از همین رو  زندگی و عواقبش، عمیقًا توجه کنند و یا کاري در جهت آینده

دوراز  به-توجهی به هنجارهاي خانواده و جامعه  شکنی و بی طلبی، سنت باشد که راحتی، تنوع

در بین نسل جوان ما مطلوبیت و محبوبیت کاذبی به دست آورده  –ها »بایدونباید«ها و »امرونهی«

در زندگی و جامعه، روي خوشی » مسئولیت«یا » وظیفه«، »تکلیف«جوانان معموالً نسبت به . است

اي یا هرگونه روش محدودکنندة ایجابی و سلبی،  دهند و از هر گونه گفتار و رفتار دیکته نشان نمی

ها نیز بتوانند با تفاهم عقالنی و گفتگوي  یزان هستند؛ به همین دلیل کمی طول خواهد کشید تا آنگر

 .آگاهانه و استدالل منطقی، با زندگی ارتباط برقرار کنند

 هاي جذاب و فعال در تدریس کارگیري روش به

خودشان است  گونه که مورد پسند شاید اغلب دبیران دوست دارند موضوعات و مطالب درسی را آن

آموزان در  شوند که عدم توجه بحث نیازسنجی و انگیزش در دانش بیان کنند و از این نکته غافل می

تا چه حد مهم و حیاتی است؛ چراکه جوانان همواره دوست دارند در مورد عالیق،  فرایند آموزش

مربوط به آن مشارکت هاي  وگو و در بحث ها و مسائل مربوط به خودشان گفت دغدغه سالیق، نیازها، 

 .و مصاحبت کنند
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طور که شایسته و بایسته است، هضم  آموز یا فراگیر بتواند موضوع و محتواي یادگرفته را آن اگر دانش

شده و خود، زندگی، شهر، مردم یا جامعۀ خودش پیوند ایجاد کند و  گرفته کند و بتواند بین مطالب یاد

گیرد که هرگز فراموش نخواهد کرد، بلکه  اي یاد می گونه لب را بهتنها مط ها درك کند، نه ارتباط بین آن

شد و به جستجوي اطالعات و  اش به یادگیري مطالب جدید نیز بیشتر و بیشتر خواهد میزان عالقه

براي رسیدن به این امر باید از . هاي تازه، براي کشف ابعاد جدیدتر موضوعات، خواهد رفت سرنخ

اي باشد که  گونه به) ها درس(ها  کرد؛ اما اگر یاددادن اربردي استفادههاي تدریس فعال و ک روش

وادار شوند از خود رفتاري نشان دهند که هرگز به مفهوم واقعی آن پی ) آموزان دانش(یادگیرندگان 

ارتباطی برقرار نکنند » درون خودشان«و یا » وجود خودشان«هایی عمل کند که به  اند یا به روش نبرده

 )1384نیک منش،. (ثمر هستند خواهند کرد که فردي بیهوده و بیاحساس 

 سازي انگیزه

یادگیري ـ  فرآیند یاددهی. الزمۀ هر شروعی در امر تدریس، ایجاد شرایط مطلوب و فضاسازي است

یک معادلۀ دوسویه است و به توافق و تمایل هر دو طرف این معادله نیاز دارد؛ پس بدین ترتیب، معلم 

آموزان، تدریس خود را شروع کند؛ زیرا تدریس، تزریق  بدون توجه به انگیزه و عالقۀ دانش تواند نمی

با این حساب، مهارت معلم در این مرحله، بسیار مهم است و . نیست بلکه یک تعامل فعاالنه است

ان را آموز اي توأم با هدفمندي و نشاط در دانش نقطۀ شروع تدریس، به هنر خاصی نیاز دارد تا انگیزه

ها نشاط یافتند،  که دل هنگامی«: اند فرموده) ع(طور که امام علی  همان. براي یادگیري به وجود آورد

ها را وداع کنید؛  ها به ودیعه بگذارید و هرگاه از نشاط تهی و گریزان شدند آن علم و کمال را در آن

 )78 نوار، جبحاراال(» .ي فراگیري علم نیستند ها در چنین حالتی آماده زیرا دل

ایجاد عالقه و انگیزة آغازین براي شروع کالس درس و فرایند یادگیري، بسیار فراوان هستند که به 

 :شود در زیر اشاره می -ام که خودم در کالس از آن بهره جسته-ها  بعضی از آن

 هاي نوین استفاده از فناوري

آموزان افزایش دهد و یادگیري  در دانشتواند خالقیت و نوآوري را  هاي نوین می استفاده از فناوري

 .آنان را هدفمند و پایدار سازد
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صورت کاربردي از آن استفاده شود تا براي  به بایست یبراي آنکه یادگیري در ذهن تثبیت گردد م
از  یمین دارد و یتآموزان جذاب کوتاه براي دانش هاي یلمف و کارتن ازآنجاکه ،همیشه در ذهن بماند

استفاده کردم و چند کارتون و من از این ظرفیت  گذرد، میتماشاي تلویزیون به ها  آناوقات فراغت 
آموزان خواستم که ابتدا فیلم را ببینند و سپس براي من  از دانش. کوتاه به زبان عربی تهیه نمودم یلمف

 غرق ها بچهو  گرفت یمفرا را عجیب کالس  یسکوتبا پخش فیلم،  چه فهمیدند؟تعریف کنند که 
که  خواستم یم ها ز آنو ا کردم یمکالمه را پخش میک ز هایی ا بخش ،بعد از فیلم .شدند یتماشا م

 زبان عربی دارد،به آموزان  دانشعالقه  جادیدر ابسزایی آموزشی سهم  هاي فیلم استفاده از. ترجمه کنند
 .هستندمند  فیلم عالقهتماشاي به اغلب نوجوانان و جوانان  زیرا

 مانند بود، صورت ماهانه به ،در کالسآن  نصب و تهیه پوسترهاي ایجاد عالقه،  یکی دیگر از روش
انجام  سیبراي سهولت در یادگیري و تدر وآموزان  که با کمک دانش...و ریصرف افعال و ضما

ا این شد، ب شد و بخشی از نمره آزمونشان محسوب می ها ارزیابی و ثبت می تمام این فعالیت. گرفت می
هاي  یکی دیگر از روش .شکسته شد ترسیدند یآموزان از آن م غول امتحان عربی که دانش روش،

آموزان  از دانش شد، این بود که آموزان می که باعث از بین رفتن اضطراب امتحان دانش ارزیابی من
ا با آموز سؤال خود ر خواستم، داخل برگه، از متن درس دو سؤال طراحی کنند و هر دانش می
کرد و  آموز برگه دوستش را تصحیح می و هر دانش اش جابجا کند و به سؤاالت پاسخ دهند؛ دستی بغل

آموز به دون هیچ اضطرابی،  دانش در این روش،. شد یتشویق م گرفت، ینمره بیشتري م سهر ک
 .گرفت شد و یادگیري انجام می متوجه اشکاالت خود می

 ابتکاري و یا تکمیلی هاي خالق و استفاده از برخی روش-

آموزان، یک روش خالقانه در  ساز دانش کارگیري وسایل دست هاي آموزشی با به استفاده از بازي

انگیزة بازي را » بوسکه«به اعتقاد . بازي، شیوة برخورد با زندگی است«. شود یادگیري محسوب می

حیدري، (» .ادق باشدتوان کنجکاوي یا کاوشگري دانست و ممکن است در مورد همه چیز ص می

1387( 

عالقه به  ها به پژوهش و تشویق آن آموزان باعث ترغیب و هاي دانش تشکیل نمایشگاه از دست سازه

هر چیزي که به یادگیري  تاآموزان خواستم  بعد از گذشت چند ماه از دانش من نیز .شود درس می

برگزاري  یخبسازند و به کالس بیاورند و تار هایشان گروهی همها کمک کند با کمک  درس به آن

 



1399تابستان ، 2شماره ، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال دوم  | 188 
 

مشخص نمودیم و براي شرکت فعال در این طرح به  ارهایشان  سازه دست وسایلنمایشگاهی از 

هم در نظر گرفتم که  یزيجوا. گردد یانتخاب م یآموزش گفته شد که بهترین وسیله کمک آموزان دانش

از مدیریت محترم . ت فعال داشته باشد، اهدا کنمکه در برگزاري نمایشگاه مشارکبه هر گروه درسی 

ما اختصاص دهند؛ ایشان نیز از این طرح کالس را براي برپایی نمایشگاه  مکانیآموزشگاه خواستم که 

 .ند و خوشبختانه طرح با موفقیت اجرا شداستقبال نمود

 

 اعطاي آزادي عمل و عدم وضع مقررات خشک و محدودکننده در کالس

اي  که افراد به تدریج به رفتارهاي کلیشه مقررات خشک و محدود کنده باعث خواهد شد؛قوانین و 

بر همین اساس باید » .ي متضاد خالقیت است اي و تکراري نقطه افکار و رفتارهاي کلیشه«. عادت کنند

استعداد  گونه که دوست دارند و بر اساس ذوق و ها را آن آموزان این اجازه داده شود تا فعالیت به دانش

 )1387سلیمانی، . (شان به اجرا بگذارند و توانایی

ازجمله تهیه فلش کارت که در  ،کرده بودند تهیهی براي نمایشگاه یآموزان وسایل زیبا گروهی از دانش

شده بود و از این وسیله  به زبان عربی نوشته واژه تصویر بود کهآن تصویر و در سمت دیگر  طرف یک

ها از روي  استفاده کردم به این صورت که مسابقه گروهی ترتیب دادم تا آنبراي بازي در کالس 

موضوع  تر یقاین کار به یادگیري عم. نام هر تصویر را به زبان عربی بگویند همتصویر و با کمک 

 .آورد یزیادي در کالس به وجود م یجانو هم شور و ه کرد یکمک م

این بازي را خواستم در کالس خود  یشانگذاشتم و از ا نیزهمکارم را در اختیار  شده یهته يها کارت

 .آموزان دریافت کرده بودند اجرا کنند، ایشان نیز بازخورد مثبتی از دانش
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 )اي مکاشفه(روش اکتشافی . 3

شود که نوعی مشارکت فعال بین مربی و  آموزش و یادگیري مؤثر و کارآمد در محیطی حاصل می«

جانبه است و مقبولیت  زیرا بدون وجود این مهم، یادگیري یک فعالیت یک متربیان ایجاد شده باشد؛

 )1382فضلی خانی، . (»کافی ندارد

آموزان آموزش  اي درس را به دانش در روش آموزش براي یادگیري اکتشافی معلم مستقیماً موضوعه«

 )1383سیف، (» .دارد تا خودشان به کشف و ساختن دانش بپردازند دهد بلکه آنان را وا می نمی

تواند تا حد زیادي در جلب توجه  برانگیز در ابتداي تدریس، می عادي و سؤال انجام عملی غیر

ها با دیدن ماهی تعجب  کالس رفتم بچه با ماهی سر یک ماهی خریدم و آموزان تأثیر بگذارد؛ دانش

میز گذاشتم خوب با هر را بنویس و من هم ماهی را روي » تکتبان«ها گفتم کلمه  کردند به یکی از بچه

آموز گفتم تو هم روي کلمه آن کار را انجام بده خوب من اول سر  دهم به دانش برشی که من انجام می

خوب بعد باید دم ماهی را هم بزنیم شما » کتبان«زنم شما هم حرف اول را پاك کن شد  ماهی را می

ی قابل خوردن بشه باید به آن ادویه حاال براي این که ماه» کتبا«هم حرف آخر را بزنید چی موند؟ 

با ... اضافه کنیم شما هم براي آنکه کلمه خونده بشه باید به اولش الف اضافه کنید ولی با چه صدایی 

 .ترتیب تدریس ساخت فعل امر را آموزش دادم این عالمت آخرین حرف و به

یقه نخست را با مهمان به توانیم یک مهمان، خارج از مدرسه به کالس دعوت کنیم و چند دق می. 5

ها  نفس بیشتر آن ها به مکالمه در جمع دوستان و اعتمادبه براي تشویق بیشتر بچه .گو بنشینیم و گفت
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شد به کالس ما  آموزان از مدیر یا معاونین دعوت می قبل از شروع درس جدید و با آمادگی قبلی دانش

ها تشویق شوند تا  شد بچه این امر باعث می. ندها مکالمات را اجرا کن ها در حضور آن بیایند و بچه

 .مکالمات را خیلی خوب و باانگیزه اجرا نمایند

فراهم  فوري براي معلم در توجه نشان دادن به هر فراگیر يگروهی بازخوردها هاي یتفعال -6
مداوم براي اي  یزهآن، انگ در و سازد یبخش م را براي فراگیران لذت یادگیريتر از همه،  مهم. آورد یم

دبستان، نوشته ) وپرورش در پیش به نقل از کتاب آموزش. (آورد یبه وجود م يا مدرسه يها آموزش
 1374 سمت،: تا کول، ترجمه فرخنده مفیدي تهران ینو

هاي به نام  سرگروه عنوان معلم یار و یک نفر از کالس به یره و معرففن 4 یا 3صورت  به يبند گروه

 .ا به زبان عربی صحبت کننده همیاران که با بچه

بار خواستم تغییري به این موضوع  ینکننده شده بود من ا آموزان خسته براي دانش يبند داستان گروه

آموزي که بسیار فعال و مسلط به درس بود را از هر کالس انتخاب کردم و  دانش براي این کار، .بدهم

و هر گروه یک همیار معرفی کردم و از یل دادم ره تشکفمختلف سه ن يمعلم یار نامیدم و گروها آن را

 .برایشان توضیح دادم هر یک را ي یفهوظ

 .را ببینند و به همیار معلم گزارش بدهندباید تکالیف اعضاي خود ها  گروه یارقبل از ورود معلم هم

 .کرد برطرف میها را  ها را بررسی و اشکاالت آن تکالیف همیار گروه ،معلم همیار
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 عنوان مکالمه آزاد ایجاد یک صفحه در آخر کتاب به-

 دادم یمکرده بودم و یک جمله به فارسی نمایش  یهتهپاورپوینتی از مکالمه کاربردي در راستاي کالس 

ها ترجمه عربی جمله را  آن. در این خصوص خیلی استقبال کردند. کالس بیاورندبه براي هفته آینده 

آوردند و  ي بعدي به کالس می نوشتند و در جلسه چسبانده بودند میاي که در پشت کتاب  در صفحه

 .گرفت شد و مورد تشویق قرار می بهترین ترجمه انتخاب می .خواندند آن جمله را براي بقیه می

آموز به سطح باالي دانش  تواند به تثبیت یادگیري و رسیدن دانش ها می استفاده از انواع ارزشیابی -

ها اشاره شده  هایی از آن هاي مختلف ارزشیابی که در ذیل به نمونه از طریق روش کمک نماید لذا من

 .است توانستم هم اضطراب شب امتحان و هم ترس از ارزشیابی را در آنان به حداقل ممکن برسانم

 :آموز مدار دانشمستمر ارزشیابی روش -

به ارزشیابی او  ،آموز لی دانشوضعیت قبلی و فع ي مقایسهبا  کردم سعی میدر این نوع ارزشیابی 

آموز مقایسه نشود با نمرات قبلی و  با دیگر دانش .را با خودش مقایسه کند آموز دانش ،معلم و بپردازم

 .هاي قبل قیاس شود جلسه

طراحی تکالیف شود بگوییم  را میاین روش ( :ابتکاري هاي فعالیتمبتنی بر مستمر زشیابی راروش  -

 )و سنجش عملکردي

 گستره ازخود با استفاده  گروه همشود تا با کمک  آموزان خواسته می از دانشارزشیابی در این روش 

از افعال مضارع استفاده کرده و زیر افعال را خط آن  دریک بند به زبان عربی تولید کنند و  ،واژگان

ي کالس تولیدي در کالس نصب و برا بندهايسپس  ،کشیده و چندم شخص بودن آن را بنویسند

 .شود سپس افعال توسط نماینده گروه شرح داده می .شود ت و ترجمه میئقرا
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 با ساخت جدول رمزدار و متقاطع عربی مثالً
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 :ارزشیابی مستمر از طریق نمایش خالق -4

در ارزشیابی تکوینی بنگریم این  مؤثر ابزاربه نمایش خالق به مشابه یک  توانیم میما معلمان 

آموزان  مفهومی را که در حین آموزش در ذهن دانش دهد میبه ما این امکان را  ها نمایشو  ها نمایشنامه

وجود دارد در حین اجراي نمایش  ها آموختهدر  هایی تفاهمشکل گرفته است، مشاهده کند و اگر سو 

تر کمک کند و در نتیجه ها و تفهیم به ها به رفع این سوءتفاهم با اشاره به آن تواند میاحساس و معلم 

 پایداري یادگیري ایجاد شود

 پایه عربی هشتم ... آیالر و مانند اسرین و اند مکالمه صورت بهاجراي دروسی که  :روش اجرا -

 شکل به است آمده کتاب در» تمثیلی ادبیات و )زبان حیوانات( فابل« صورت بهاجراي دروسی که  -

 »هشتم پایه – الرابع الدرس« :مانند عروسکی نمایشنامه و ها صورتک

 

 

 »اش و نوه مادربزرگ صداي تقلید/  هفتم پایه – الثامن الدرس«یا روش تقلید صدا مانند  و 
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 تهیه روزنامه دیواري در ارزشیابی مستمر -5

 

 آموزان دانش ساختن درگیر روش -6

 به مطالعه با آموزان دانش و کردم می طرح را سؤاالتی آموزش، شروع از قبل در این روش ارزشیابی

 .ساختند می معلوم مجهوالت را و پرداخته آموزشی مباحث در مکاشفه

 براي که خواهد می ها آن از پرسد و سوا التی را به زبان عربی می خوانی متن از قبل معلم روش این در

 نمایند استخراج متن استفاده از با را سؤاالت و پاسخ ترجمه سپس مطالعه، را متن سؤاالت یافتن پاسخ

 سنجی خود به اقدام نوعی به آموز دانش شیوه در این. پردازد می اصالحی بازخوردهاي به سپس

 .برد می پی متن فهم و درك و ترجمه بخش در خود میزان مهارت به نماید و می

 تقویت مهارت خوب سؤال کردن -

 



عربی درس کالس سازي فعال و بخشی جذابیت چگونگی | 195  
 

ان روزگاران کهن افرادي صاحب اندیشه آموزیم و جالب آنکه از هم ما با سؤال کردن، همه چیز را می

این مهارت . کردند هاي خود را عملی می بر همین اساس، آموزه) فیلسوف بزرگ(همچون سقراط 

آموزان را جلب  پرسد و با آن سؤاالت، توجه دانش اي است که در آن، معلم فقط سوا التی می گونه به

 .قبولی دست یابندها بیندیشند تا به پاسخ م شود آن کند و موجب می می

 به اقدام ها کنم و آن می ابالغ آموزان دانش به تر  پیش جلسات من در که بارمی اساس بر روش این در 

 در معلم سپس شود می نوشته طراح خود طراح توسط نام ورقه باالي و در کنند می سؤال طراحی

 و دهد می قرار بازنگري مورد را سؤاالت شخصاً دهد، می براي مطالعه آزمون جلسه در که فرصتی

 5 آزمون پایان از و بعد گذارد می آموزان دانش اختیار در پاسخگویی براي را ها برگه تصادفی صورت به

 .گیرد می تعلق نمره سؤاالت به پاسخگویی نحوه به نمره 15 و سؤال طراحی نحوه به نمره

 :توان اجرا کرد می مختلف هاي مدل با را ارزشیابی نوع این

 پی خود و قوت نقاط ضعف دهد و به می پاسخ فردي صورت به را سؤاالت آموز دانش ابتدا :الف

 پردازند خود می ضعف نقاط کردن برطرف به گروه در سپس برد؛ می

 از را ها پاسخ که و بعدازآن دهند می پاسخ گروهی صورت به را سؤاالت آموزان سپس دانش: ب

 .دهند می پاسخ فردي صورت به را سؤاالت همان آموزند؛ می خود همکالسی

 خود گروه یا معلم و بعد از بازنگري نموده سؤال طراحی به اقدام منزل در ها سرگروه روش این در: ج

 مختلف هاي گروه بین ها سرگروه سؤاالت قیدقرعه به دهند یا می قرار ارزیابی مورد سؤاالت همان با را

 .شود می داده پاسخ صورت گروهی به و توزیع

 تعیین معلم که اشلی گیرند و با می قرار هم کنار در تصادفی صورت به گروه اعضاي روش این در: د

و  توزیع ها گروه بین در تصادفی شکل به سپس سؤاالت کنند می سؤال طراحی به اقدام کند می

کسی مسخره شود شود بدون آنکه  ها نوشته می همه پاسخ .دهند می پاسخ گروه بدان در آموزان دانش

 .شود ها انتخاب می بندي و بهترین پاسخ ها را جمع ها پاسخ سپس سرگروه
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 روش ارزشیابی باز -

 و آزمون هنگام تا دهم می قرار آموزان دانش که در این روش ارزشیابی را در اختیار است فرصتی

 .نمایند گروهی استفاده یا فردي صورت به دیگر مرتبط منابع سایر و درسی کتاب از بتوانند ارزشیابی

و  پاسخگویی از و بعد قرار داده آموز دانش اختیار در را سؤاالت توان ابتدا می روش این اجراي براي 

 از را پاسخ مشخص، محدوده زمانی یک در تا خواست او از او، خود توسط ضعف پی بردن به نقاط

 شفاهی صورت به سؤاالت آزمون، مهلت پایان از و بعد مراجعه کند؛ کتاب به یا بپرسد خود دوستان

 .شود می معلم پرسیده توسط

 )تکالیف و ارزشیابی عملکردي طراحی: (روش ارزشیابی در منزل -

 که منابعی کلیه از استفاده با مختارند ها قرار داده و آن آموزان دانش اختیار سؤاالت را در روش این در

 معلم تحویل به بعد جلسه و در بگیرند یاد را آن جواب و باشند پاسخگو به سؤاالت دارند اختیار در

 است 2 - 2 دهی نمره روش برگزارمی کند که کتبی آزمون کالس در سؤاالت همان از معلم و دهند

 ترین جزئی اگر حتی صورت این غیر در شود می مبذول 2 نمره کامل پاسخ صورت در که صورت بدین

چرا صفر نه؟ چون از نظر روانی عدد خوبی . (گردد می منظور 2 نمره باشد پاسخگویی در ایراد

 .)نیست

 )پذیري مهارت مسئولیت(سنجی  همسال و خودسنجی روش - 

هاي یادگیري خودش و همساالنشان  آموزان از عملکرد و فعالیت در این روش ارزشیابی دانش

 و خود یادگیري به نسبت بیشتر مسئولیت احساس ایجاد روش دو این شوند هدف ارزشیابی می

 .است همساالن

 توسط آموز دانش ورقه برگزاري آزمون، از نمود بعد اجرا زیر هاي به صورت توان می را روش دو این

 ا براي که گردد می تصحیح معلم هاي راهنمایی با ها سرگروه توسط یا او توسط همکالسی یا او خود
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 .شود می کدگذاري ها ورقه شناسایی خاطر عدم ها به و همکالسی ها سرگروه وسیله به ورقه صالح

 

 

 تقویت مهارت تفکر -

هاي دیگر از جمله مهارت  هاي یادگیري است که با سایر مهارت مهارت تفکر از جمله مهارت

ارتباط دارد و در درك محتواي آموزشی، ... سازي، مدیریت توجه، تعمیم دادن و بندي، فرضیه طبقه

وتحلیل، یادگیري مؤثر در عمل و درك و فهم رخدادها تأثیر  ه تجزیهانتخاب روش علمی، اقدام ب

 .مستقیم دارد

ها خالقیت  دارند و در آن آموزان را به تفکر وا هاي تدریس سنتی و غیرفعال قادر نیستند دانش روش

ا آموز یا یادگیرنده، بتواند موضوع و محتوا آموزشی ر اگر دانش. ایجاد نمایند و آن را پرورش دهند

ها پیوند ایجاد کند،  اش به کار بگیرد و بین آن اي درك و فهم کند که آن را در زندگی و جامعه گونه به

شود و به  اش به یادگیري، روز به روز بیشتر می کند بلکه عالقه تنها آن مطلب آموخته را فراموش نمی نه

 .شود کسب اطالعات جدیدتري ترغیب و رهنمون می

نیک (» .گذارد فکر مهارت در کار است که از طریق آن، هوش بر تجربۀ ما تأثیر میت«: اند چنانکه گفته

 )1384 منش،
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 است؛ آمده کتاب در که اي اشاره کلمات از با استفاده تا شود می خواسته آموزان دانش از روش این در

 قرار آموزان دانش اختیار در نادرست ترجمه با کنند یا جمالتی سازي جمله... و کلمات استفهامی یا و

 فارسی اصالح برگردان به و شناسایی نادرست را تا موارد شود می خواسته ها آن و از شود می داده

 ها و از آن شود می طراحی... و نهی امر، مضارع، ماضی، افعال با آنکه، داستانی دیگر مثال. بپردازند

مکالمات و  بخش عملی یا اجراي. بنویسند آن را و درست تشخیص را غلط موارد تا شود می خواسته

 آموزان دانش فارسی توسط زبان به معلم خودساخته متن ترجمه

 :درسی تکالیف انواع از استفاده روش-

 دهم آموزان قرار می صورت تکالیف مختلف در اختیار دانش به این روش ارزشیابی در 

 خالقیتی، تکالیف امتدادي، و بسطی تکالیف آمادگی، و سازي آماده تکلیف تمرینی، مانند تکالیف 

 محور فرآیند تکالیف

 و جمله استخراج را ... و »کنز« یا دونقطه »من« نقطه یک یا ،»هل« نقطه بدون کلمات: اجرا روش

 )تکلیف خالقیتی( .بسازید

گفته  )تکلیف بسطی و امتدادي( که به آن ؛...و کارت فلش حیوانات، ي لوحه عربی، آلبوم ساخت

 .شود می
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 توسعه را ها آن تجربه و آموز را تقویت کرده و دانش، مهارت تکالــیف، سطح علمی دانش نوع این 

 .دهد می

 :ارزشیابی در دیواري روش ساعت -

بر  را ها عقربه نم بز حرفی آنکه بی شماري، ساعت بخش در دیواري ساعت بردن با روش این در

 .پرسیدم می آموزان دانش و از کردم می تنظیم خود ساعت موردنظر اساس

 

 

 تقویت مهارت گوش دادن -16

هاي خود اطالعات خود را کسب  توانند از طریق گوش دادن و تمرکز یافتن بر شنیده فراگیران می

کنند، تحلیل و ارزشیابی نمایند و در فرایند یادگیري، نقشی  نمایند و تصوري را که در اثر آن پیدا می

. شمار اندکی از مردم شنوندگان خوبی هستند«البته نباید فراموش کرد که  .باشند پویا و فعال داشته

نشینند فرمول  کنند و نه می پرد و نه در قضاوت شتاب می ي خوب نه در میان حرف کسی می شنونده

 )1384نیک منش، (» .تعیین کنند

 :»چرا: لماذا«+  »خیر بله،/  ال نعم،« با ارزشیابی
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با  آموزان و دانش شود می طراحی مطلب بخش درك از مفهومی صورت به سوا التی روش این در 

 .دهند می پاسخ به سؤاالت آن دلیل شرح با »ال نعم،«پاسخ  گوش دادن در

 :ارزشیابی براي زدن کف روش -

 دستم زدن کف اساس بر تا خواستم ها آن از هفتم پایه ترتیبی در اعداد از ارزشیابی براي روش این در

 آموزان دانش توسط »یک«معنی  به »واحد« کلمه گفتن زدن معلم، کف بار یک. بگویند را موردنظر عدد

الزمه پاسخ صحیح دادن به سؤاالت خوب : »دو«به معنی » اثنان«کلمه  معلم، گفتن زدن دست بار و دو

 .گوش کردن به سؤاالت معلم است

هاي اصلی آموزش و  زمینه ه بتوانند با پیشبخش باشند ک توانند نتیجه ها زمانی می همۀ این فعالیت

 .تعامالت سازندة معلم و شاگرد همراه شوند و در یادگیري و فرایند آموزش، اثر مستقیم بگذارند

 گیري نتیجه

تواند در  داشتن یک برنامه درسی و طرح درس ویژه در تدریس در کنار رفتار مناسب خود معلم، می

 .آموزان بسیار مؤثر باشد مندي و خالقیت دانش ان و عالقهآموز هاي ذهنی دانش بهبود ویژگی

هاي فعال و مشارکتی و گروهی به یک لذت درونی، جذاب و به دور از خستگی  یادگیري در اثر روش

کند و فراگیران  شود و انس و الفت، صمیمیت بین معلم و متعلم را ایجاد می و با شور و نشاط منجر می

 .کند کردن میرا مشتاق فهمیدن و فکر 

هاي مناسب و ایجاد انگیزه و انقالبی درونی در باورهاي غلط  ریزي از میان برداشتن موانع، برنامه

تواند سرآغازي براي ترویج و گسترش  هاي تکراري و غیرفعال می معلمین در استفاده از روش

 .هاي فعال تدریس باشد روش

هاي به  تواند بر جذابیت روش هاي متفاوت می البهاي تکمیلی و خالقانه در ق استفاده از برخی روش

 .شده در درس بیفزاید و یادگیري را تقویت و تثبیت نماید کار گرفته

 هاي جذاب و فعال در تدریس هاي پیشنهادي جهت ترویج شیوه راه

 هاي فعال و جذاب شناخت کافی معلمان نسبت به انواع روش. 1
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هاي فعال به جهت فرصت، امکانات کافی و تنظیم  روش فراهم ساختن بستر مناسب براي اجراي. 2

 هاي مناسب ها و موقعیت برنامه

 هاي جذاب و فعال کارگیري و استفاده از شیوه سازي معلمان در جهت به تشویق و فعال. 3

 روز و دسترسی آسان به آن در اختیار گذاردن مطالب و منابع مربوطۀ به. 4

وپرورش و مسئولین  هاي آموزش نامه طریق سیستم اداري و بخش از میان برداشتن موانعی که از. 5

و امکانات، تکیه بر محفوظات و نه ) ها و تداخل برنامه(هاي زمانی  شود؛ همانند محدودیت ایجاد می

 ها ها در ارزشیابی دانسته

 مجهز ساختن مراکز آموزشی به امکانات و تکنولوژي روز. 5

طور  هاي جذاب و فعال، به هاي ضمن خدمت از روش اساتید دورهها و  استفاده اساتید دانشگاه. 6

چراکه اغلب معلمان به علت و یا به بهانۀ نداشتن فرصت و امکانات کافی و مناسب، خود از (عملی 

 .)کنند هاي فوق، استقبال الزم را نمی کارگیري روش به

 

 منابع

 قرآن

 البالغه نهج

، تهران ،منش کین یدخت قاسم ملک ۀترجم دن،یشیانددرست  يها درس ،)1387( ،دوبونو ادوارد،

 اختران

 .مهیگستر کر علم یشرکت تعاون ،قم ،سیها و فنون تدر بر روش يددرآم ،)1384( ی،مصطف پاك،

وزارت آموزش و  ،تهران ،دانا نیفرخ لقا زر ۀ، ترجمدر مدرسه يریادگی يایدن ،)1376( ،وزیک ،یپ جان،

 .تیو ترب میپرورش، پژوهشکده تعل

 .یسبط النب ،قم ،ییو شکوفا ينوآور، )1387( ،حسن ،يدریح
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 .انیو مرب ایانجمن اول ،تهران ،تیکالس خالق ،)1385( ،نیافش ،یمانیسل

 ،تهران ،واجارگا ی، ترجمه کورش فتحمؤثر سیتدر يراهنما ،)1383( ،سیر نلیارالم  ن،یبراون، کارول یسال

 .شییآ

 .آگاه ،تهران ،یپرورش یروانشناس ،)1383( ،اکبر یعل ف،یس

 .دوران ،، تهرانو مطالعه يریادگیهاي  روش ،)1376( ،اکبر یعل ف،یس

 .زیذهن آو ،تهران، يو نوآور تیخالق ،)1388( ی،عل سا،یشم

 .اطالعات، تهران ،نوجوانان تیفوق برنامه در ترب يها تینقش فعال ،)1382( ،اکبر ینژاد، عل يشعار

 .سمت ،تهران ،)سیروشها و فنون تدر(آموزش و پرورش  يها مهارت، )1382( ،حسن ،یشعبان

ترجمه  ،اسالم یگرام امبریآداب و سنن و روش رفتار پ) ع( یسنن النب ،)1385( ،نیمحمد حس ،ییطباطبا

 .هایام اب ،، قميزیعباس عز

آزمون ، تهران ،سیتدر ندیو فعال در فرا یهاي مشارکت روش یعلم يراهنما ،)1382( ،منوچهر ،یخان یفضل

 .نینو

 .سمت ،تهران ،یتیترب یروانشناس ،)1382( ،نیپرو ور،یکد

 .نشیبهشت ب ،قم ،گفتگو با نسل جوان يها وهیموضوعات و ش ،)1385( ،احمد ،یلقمان

 .147ی، آموزش يرشد تکنولوژ ،»آموزش مهارت تفکر يراهنما« ،)1382( ،آقازاده، محرم

رشد  ،»آن در سال اول دوره متوسطه رییو عوامل تغ ینیدرس د تیو اهم گاهیجا« ،)1381( ،صادق بهزاد،

 .51 ،یآموزش معارف اسالم

 .259 ،یآموزش يرشد تکنولوژ ،»در کالس درس يریادگی يها هیکاربرد نظر« ،)1395( ،احمد فان،یشر

 تیآموزان، ترب دانش یفرهنگ تیترب يبرا یفرصت، »فوق برنامه مدارس يها تیفعال« ،)1393(، ایکار، دن گندم

 .277شماره 

 


