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هميشــه معلمان در مركز اصلي تغيير و تحوالت نظام آموزشــي قرار مي گيرند و در ادبيات مربوط به 
آموزش معلمان، از معلم به عنوان كارگزار آموزش نام برده مي شود. در راهبردهاي كالن سند تحول بنيادين 
نيز به اســتقرار ساز و كارهاي توانمندسازي معلمان براي مشاركت موثر آنان در برنامه ريزي درسي در سطح 
مدرســه، به ويژه ساز و كارهايي كه به تقويت هويت حرفه اي آنان مي انجامد، مانند ساز وكار درس پژوهي و 

ايجاد شبكه توانمندساز مربيان اشاره مي نمايد. 
معلمــان از طريق درس پژوهي ياد مي گيرند كه چگونه از يكديگر بياموزند و در تجارب آموزشــي و تربيتي 
يكديگر سهم شوند. آنها به اين ترتيب مي توانند با بازانديشي در رفتارهاي آموزشي خود، راه هاي بهتري براي 
تدريــس بيابند و به توليد دانش حرفه اي بپردازند. در واقع معلمان با انجام درس پژوهي، پيش فرض «وقتي 
من آموزش مي دهــم، دانش آموزان ياد مي گيرند» را به وقتي من ياد مي گيرم، «دانش آموزانم ياد مي گيرند» 

تغيير مي دهند.
■ ياسر نانكلي، معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان

به  همدان  ســتان  ا پرورش  و  موزش  آ كل  مدير  پيام 
يى بتدا ا دوره  پژوهى  درس  همايش  ششــمين 

بسم ا... الرحمن الرحيم
 درس پژوهــى فرصتى بــراى بازخوانى 
جايگاه معلمان و پرداختن به  اهميت پژوهش و 

تحقيق در امر تعليم و تربيت  است.
 معلــم در ســند تحول بنياديــن آموزش و 
پــرورش، هدايت كننده و اســوه اى امين و 
بصيــر در فر آيند تعليم و تربيت و مؤثرترين 
عنصر در تحقق اهداف اســت كه با اصالح و 
بــه روز آورى روش هاى تعليــم و تربيت با 
تأكيد بر روش هــاى فعال، گروهى و خالق 
مى تواند بســتر الزم براى كيفيت بخشى را 

نمايد. فراهم 
آشــنايى معلمان با مهارت ها ى پژوهش باعث 
مى شــود كه آنها الگوهاى فعال تدريس و روند 

آموزشى در كالس درس را بهبود بخشند . 
از طرفى تغيير و تحوالت قرن حاضر به ويژه در 
حوزه تكنولوژى و ارتباطات ايجاب مى كند كه  

اهتمام ويژه اى  به اين تحوالت توســط معلمان 
صورت گيرد.

 مجهز شدن به علم و تكنولوژى در دنياى امروز 
براى معلمان يك ضرورت است؛ چراكه آشنايى 
با فن آورى هاى آموزشــى و اســتفاده از روش 
هاى نوين تدريس در دنياى امروز بســيار مهم 

و ضرورى است.
 نوع روش شناســى درس پژوهى را مى توان 
جزء پژوهش معطوف به عمل فكورانه قلمداد 
كــرد كه معلم عالقه منــد به امر پژوهش مى 
تواند ايــن روش را درحيطــه تخصصى خود 
براى شــناخت و رفع مســائل مبتالبه محيط 
شــغلى خود به طــور انفرادى يــا گروهى به 
كار بَــرد و باعث تغيير و بهبــود چالش هاى 

آموزشى شود.
   ايــن جانب ضمن ارج نهــادن به تالش هاى 

ارزشمند و اثربخش معلمان و مربيان توانمند در 
دوره ابتدايى، اميدوارم اين گونه همايش ها نقطه 
آغازى براى توســعه و گسترش درس پژوهى و 
توجه بيش از پيش به تحقيقات كاربردى با نتايج 

مهم براى آموزش و پرورش باشد.
■ محمد پورداود
مديركل آموزش و پرورش استان همدان

ســت ا پرورش  و  موزش  آ ر  ا گز ر كا معلم 
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چكيده درس پژوهى
درس: رياضى پايه پنجم / موضوع :ضرب كسرها

پژوهش انجام شــده حاصــل تالش گروه 
درس پژوهى همكاران آموزشگاه پويندگان دانش 

2 مى باشد. 
با توجه به رويكرد جديد آموزشــى و تغيير كتب 
درسى بر اساس سند تحول بنيادين و شيوه هاى 
نويــن و نيز با توجه به نتايج نظرســنجى كه از 
همكاران پايه پنجم و ششم، اوليا و دانش آموزان 
به عمل آمد متوجه شديم ضرب كسرها بر روى 

شكل و محور و تفهيم آن براى دانش آموزان پايه 
پنجم چالش برانگيز است. 

لذا بر آن شــديم تا موضوع مــورد نظر را براى 
پژوهــش انتخاب كنيــم؛ چراكــه در اين ميان 
اصلى ترين و مؤثرترين وظيفه بر عهده معلم قرار 

دارد. 
تدريس ايــن مبحث با بهره گيرى از روش هاى 
نوين و فعال تدريس مانند روش مكاشــفه اى 

گروهى، كاوشــگرى، رقابتى، پرسش و پاسخ، 
تداعى معنا، يادگيرى مشــاركتى در يادگيرى 
بهتر دانش آموزان بســيار مؤثر مى باشد. ما به 
اين نتيجه رســيديم كه بــا همفكرى و تبادل 
نظر با يــك ديگر و نيز با طراحى و اســتفاده 
از ســاده ترين وسايل و دست سازه ها در فرايند 
ياددهى و يادگيــرى مى توان بهترين نتيجه را 

به دست آورد. 

■ ناحيه 2 همدان
  مدرسه: پويندگان دانش2/سالتحصيلي 95- 96

عنوان درس پژوهى: 
فرآيند ياددهى ـ يادگيرى مفهوم درصد در كالس پنجم با بهره گيرى از روش هاى نوين ـ دبستان پويندگان دانش 2

■  اعضاء تيم درس پژوهى

سميرا خالديان شيدا احمدى فريبا زحمتكش ليال همتىليال فتاحي زينب مالولى
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چكيده درس پژوهى
آنچه باعــث انجام ايــن پژوهش ميان   
همكاران شد، چالش هاى به وجود آمده در زمان 
قرائــت متن امــال توســط آمــوزگاران براى 
دانش آمــوزان در تبديل نمادهــاى گفتارى به 
نوشتارى در برخى كلمات مثل زياد، خيابان و 
پاييــز و پايين بود، لذا آمــوزش صحيح پس و 
پيــش قرارگرفتن صامت و مصــوت (يـ ى) در 
برخى كلمات و نيز همشــكل بودن آن اهميت 

كار را براى اعضاى تيم دوچندان نمود. 
ايــن پژوهش بــه صــورت تلفيــق دو طرح 

درس پژوهى و زندگى پژوهى انجام شــده است، 
مطالعــه و پژوهــش پيرامون عمــل تدريس 
نشانه هاى الفباى فارســى نشان داده است كه 
چالش هاى فراروى دانش آموزان را در تشخيص 
نشــانه هاى همشكل اما از نظر تلفظ متفاوت را 
مى توان با تركيب زندگى پژوهى (افزايش سطح 
سواد خواندن) حل نمود و يادگيرى را عميق تر 

و ماندگارتر نمود. 
زندگى پژوهى با افزايش دامنه لغات، در تعميق 
مطالــب و توجه به اهميــت يادگيرى و جارى 
ســاختن يادگيرى  در زندگــى و امور روزانه ى 

فردى و اجتماعى دانش آموز تأثيرگذار است. در 
اين پژوهش سعى شده با ابزارهاى معلم ساخته 
و دانش آموزمحور، فراگيران را با چگونگى تلفظ 
و نوشتن كلماتى مانند زياد، و ياى ميانجى آشنا 
نمود و بر دقت و سرعت يادگيرى و تبديل نماد 
گفتارى به نوشــتارى افزود. همچنين ضريب 
خطاى يادگيرى دانش آموزان را پايين آورده و 
با اضافه كردن متن روانــى از كلمات ملموس 
و قابل فهم كه شــوق و اشــتياق دانش آموزان 
را برمى انگيــزد و به جريــان ياددهى يادگيرى 

سرعت مى بخشد استفاده نمود.

■ شهرستان:  مالير
 مدرسه:  شاهد حاج طوسى/ سالتحصيلى 95-96

عنوان درس پژوهى: 
چگونه چالش هاى تلفظى و تركيبى صامت (يـى) با مصوت (يـى) را به دانش آموزان ياد دهيم

■اعضاء تيم درس پژوهى: 

مهديه پرويزى رضا رشيدى خداداد هاشمى مصطفى ترك زبان كافيه السادات موسوىحسن اميرى
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چكيده درس پژوهى
پژوهش حاضر تحت عنوان آموزش مسأله ســازى به كمك 4 فرآيند 
اصلى (جمع، تفريق، ضرب، تقسيم) مى باشد. معموالً دانش آموزان در زمينه 
مسأله ســازى با 4 فرآيند اصلى با مشكل و چالش مواجه مى شوند لذا براى 
تســهيل در ايــن موضوع ابتدا با اســتفاده از وســايل كمك آموزشــى و 
دست ســازه هاى خود دانش آموزان به صورت عينى و ملموس به مفاهيم 4

فرايند اصلى پى برده سپس با تلفيق دروس ديگر ( فارسى خواندارى، علوم 
و اجتماعى) و ارائه قوانين مسأله سازى با مصداق هاى ساده، آن را به خوبى 

فرا گرفتند.
ارائه پيشنهادات مبنى يافته هاى درس پژوهى

1- رعايت نكات اساسى در آموزش مسأله 
2- اهميت استفاده از دست سازه در تدريس اين موضوع

■ شهرستان: كبودراهنگ  
 مدرسه: دانش/ سالتحصيلى 95-96

عنوان درس پژوهى: 
مسأله سازى به كمك چهار فرآيند اصلى (جمع، تفريق، ضرب، تقسيم) 

■ اعضاء تيم درس پژوهى:  

الهه بياتى فاطمه كرمى مرضيه پورحمزه  ناهيد قاسمى قدرت

فاطمه مرادى مؤدب

فاطمه توللى امجد

زهره ظاهرى
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چكيده درس پژوهى
پژوهــش حاضــر بــه صــورت كيفــي از نــوع درس پژوهــي بــا 
عنــوان «تقويــت فراينــد ياددهــى ـ يادگيــرى تقســيم يــك عــدد 
بــر اعــداد اعشــارى بــا اســتفاده از روش هــاى نويــن تدريــس پايــه 
ششــم» و در دبســتان رســالت يــك اجــرا شــده اســت. از آنجايــى 
ــر درك و كشــف  ــى نظي ــامل مراحل ــاى رياضــى ش ــه فعاليت ه ك
مفاهيــم، موقعيــت حــل مســأله، توضيــح و قضــاوت در مــورد يــك 
راه حــل و بــه كارگيــرى روش هــاى مختلــف يادگيــرى بــا توجــه 
بــه تنــوع ســبك هاى يادگيــرى اســت، ســعى نموديــم آمــوزش و 
ــا در  ــن فعاليت ه ــام اي ــا انج ــوزان ب ــراى دانش آم ــرى را ب يادگي
ــم،  ــيرين و دلچســب نمايي ــم ش ــت معل ــا هداي ــس ب ــن تدري حي

ــد  ــاى الزم مى توانن ــه كســب مهارت ه ــا توجــه ب ــا ب ــن آنه بنابراي
لــذا  بهــره گيرنــد.  آن  از  مختلــف زندگــى  موقعيت هــاى  در 
ــا  ــود كــه م ــن ب ــن حــوزه اي ــروه در اي چالش هــاي پيــش روي گ
ــه  ــى ب ــا رياض ــط ب ــس دروس مرتب ــم در تدري ــه مي تواني چگون
ــي  ــه صورت ــن درس را ب ــت اي ــرده و اهمي ــر عملك ــورت مؤث ص

شايسته به دانش آموزان بفهمانيم. 
پــس از اجراي طرح درس اوليــه و بازبيني آن، نهايتــاً درباره تأثير 
رســانه هاى آموزشــى، مشــاركت فعال دانش آموزان، بــازى، تأثير 
اســتفاده از شعر در تدريس، اســتفاده از انواع روش هاى ارزيابى اعم 
از خودسنجى، همسال سنجى و والدسنجى و... توسط اعضاي گروه به 

مشاهده و نقد و تحليل گذاشته شد.

عنوان درس پژوهى: 
تقويت فرايند ياددهى ـ يادگيرى تقسيم يك عدد بر اعداد اعشارى با استفاده از روش هاى نوين تدريس

■ اعضاء تيم درس پژوهى:  

مرتضى محمدى

 نسرين عين آبادى

مريم بهرامى

فريبا اكبرى محبتى

سميرا ساعتى زارعى

■ منطقه: قهاوند
 مدرسه: رسالت يك/ سالتحصيلى 95-96
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چكيده درس پژوهى
پژوهش حاضر با هدف تقويت فرايند ياددهى يادگيرى مفهوم تقسيم 
كسر بر كسر با مخرج نامساوى در پايه ششم طى سال تحصيلى 95-96 در 

آموزشگاه سميه منطقه قهاوند اجرا شده است.
 روش تحقيــق پژوهش حاصل روش كيفى از نوع درس پژوهى مى باشــد. 
به طورى كه پس از مشــخص شــدن مسأله پژوهشى با توجه به مشكالت 
ناشــى از بى عالقگى دانش آموزان پايه ششم به مباحث رياضى و همينطور 

چالش هاى مشــاهده شده در فرايند ياددهى يادگيرى مفهوم تقسيم كسر 
بر كسر با مخرج نامساوى، راهكارهايى چون تلفيق درس رياضى با دروس 
هنــر و كار و فناورى، بهره گيــرى از گنجينه امتيــاز در بازخورد عملكرد 
دانش آموزان، اســتفاده از روش نمايشــى، برقرارى ارتباط مفهوم انتزاعى 
تقسيم كسر با مهارت آشپزى، استفاده از رسانه آموزشى تقسيم كن، ماكت 
مزرعه، گروه بندى مرتبط با درس مطالعات و... پس از تشريك مساعى اعضا 

عمًال در تدريس مورد استفاده قرار گرفت.

■ منطقه: قهاوند
 مدرسه: سميه/ سالتحصيلى 95-96

عنوان درس پژوهى: 
آموزش مفهومى تقسيم كسر بر كسر با مخرج نا مساوى با بهره گيرى از الگو هاى نوين تدريس

■ اعضاء تيم درس پژوهى:  

سميه غالمىبيتا زند الهام بشيرى وحيده مالباشى سحر كرمى حميرا بيگدلى
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چكيده درس پژوهى
پژوهش حاضر به صورت كيفى از نــوع درس پژوهى با هدف تقويت 
فرآيند ياددهى- يادگيرى مفهوم ضرب كسرها (ضرب عدد در كسر، ضرب 
كســر در كســر) در كالس هاى چندپايه (پنجم، ششم) طى سالتحصيلى 
96-95 در آموزشــگاه شهيد منتظرى روستاى شيرين آباد اجرا شده است. 
در اين پژوهش حلقه پژوهشــى از معلمان فكور منطقه قهاوند تشــكيل و 
ســپس به بحث و تبادل نظر در خصوص فرآيند ياددهىـ  يادگيرى ضرب 
عدد در كسر و ضرب كسر در كسر در كالس هاى چند پايه پرداخته شد. به 
-طورى كه پس از تبيين مسأله و مشخص شدن هدف، طرح درس نگاشته 

و براى اجرا به يك مجرى داده شد. اين تدريس با نظارت و نقد ساير اعضاى 
گــروه به نقد و تحليل گذاشــته و تجديد نظر شــد. مجــدد درس براى 
دانش آموزان تدريس شد و نتايج اين پژوهش پس از بحث و تبادل نظر اعضا 

در قالب يك كتابچه و فيلم تدريس منتشر گرديد.
 در اين درس پژوهى از روش تدريس تلفيقى نوين اســتفاده شــده و بر 
راهبرد حل مسأله جرج پوليا و رسم شكل كه در كتاب موجود نمى باشد، 
تأكيد شــد. اين پژوهش موجب توســعه حرفه اى اعضاى اين گروه در 
مبحــث مورد نظر گرديد. اميد اســت كه نتايج حاصــل براى همكاران 

ديگر مورد استفاده باشد.

■ منطقه:  قهاوند
 مدرسه: شهيد محمد منتظرى/ سالتحصيلى 95-96

عنوان درس پژوهى: 
تقويت فرآيند ياددهى ـ يادگيرى مفهوم ضرب كســرها (ضرب عدد در كســر، ضرب كسر در كســر) در كالس هاى چندپايه 

(پنجم، ششم ) برگرفته از الگوى تدريس نوين تلفيقى
■  اعضاء تيم درس پژوهى:  

عادل وحدت اعظمبابك ميالد مرادى معصومه زنگنه ناصر سلطانى سيده فائزه حسينى كامياب مرضيه جعفرى شادپى
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درس پژوهــى حاضر در  دبســتان 
آباد  روستاى حسين  مقداد  دخترانه 

عاشورى شهرستان بهار استان
همدان در پايه  اول با تعداد 22 نفر 
از دانش آموزان با موضوع درســى مفهوم 
تركيبــى اعــداد (تركيب هــاى دوتايى، 
جدول جمع نظام دار) از كتاب رياضى به 
اجــرا درآمــد. انتخاب موضــوع مفهوم 
 تركيبــى  اعــداد بر اســاس نظر جمعى 
در  حاضر   همكاران  درس پژوهى،  اعضاى 
مدرسه ، مصاحبه با كارشناس  آموزش ابتدايى و 

 آموزگاران مطرح پايه اول صورت گرفت. 
ما بر آن شديم كه روش هاي مختلف كه موجب 
تعميق يادگيري اين مبحث مي شود را بسنجيم و 
كارآمدترين روش را كه بر اساس نتايج به دست 

آمده را در اختيار همكاران ديگر قرار دهيم. 
جمــع يكــي از مهمتريــن و پرچالش تريــن 
بخش هاي  كتاب رياضي پايه اول ابتدايي اســت 
و اگر آموزگار در ارائه اين درس به دانش آموزان 
موفق عمل كند، گام بلندي در آموزش رياضيات 

دوره  ابتدايي برداشته است. 

على رغم اهميت و ضرورت مفهوم تركيبى اعداد 
در كتاب رياضى  پايه  اول  ابتدايى اين مبحث گاها 
مورد بي توجهي همكاران قرار مي گيرد و  گاهي 
آموزش سطحي و يا آموزش انتزاعي صرف، سبب 
افت تعميق فراگيري اين مبحث درســي شده 
اســت. اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي 
و بر اســاس مطالعات كتابخانــه اي و تحقيقات 
ميداني به بررســي راهكارهــاي آموزش مفهوم 

تركيبى  اعداد پرداخته است.
 در انجام اين فعاليت آموزشي اصلى ترين مسأله 
پيــش روى گروه محدوديت اعضــا جهت انجام 

فعاليت بود. در تدريس اول با استفاده از مدل و 
وسايل كمك آموزشي ساده تا حدودي به اهداف 
مدنظر دست يافتيم، اما ايراداتي از قبيل ضعف 
كارگروهي در دانش آموزان پايه اول، تنوع وسايل 
كمك آموزشي (عامل حواس پرتي دانش آموزان) 
وارد بود و تصميم بر آن شد كه در تدريس دوم از 
روش قصه گويي استفاده شود. مى توان دست آورد 
كلى اين پژوهش را حضور فعال دانش آموزان در 
فرآيند يادگيرى و پيوند زدن مفهوم آموزشــى 
بازندگى روزمره به منظور توسعه و تعميم مفهوم 

دانست.

■ شهرستان: بهار
 مدرسه: مقداد/ سالتحصيلى 96-97

عنوان درس پژوهى: 
مفهوم تركيبى اعداد (تركيب هاى دوتايى، جدول جمع نظام دار)

 ■ اعضاء تيم درس پژوهى:  

الهه پوروند 
مدرس تدريس دوم

خديجه رضويى 
(مدير) ناظر

زهره باقر آسى جان 
مدرس تدريس اول
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چكيده درس پژوهى
پژوهش حاضر تحت عنوان مراحل روش علمى انجام شــده اســت. 
هــدف از انجام پژوهش مذكور رفع چالش آموزشــى همكاران در زمينه 
آمــوزش مراحل روش علمى، تثبيت يادگيــرى و كاربردى نمودن آن در 

زندگى روز مره است.
همچنين كسب مهارت توانايى حل مسائل به روش علمى از اهداف ديگر 
اين پژوهش بود. در تدريس اين موضوع از روش هاى اكتشــافى، نمايشى 

بحث گروهى و حل مســأله اســتفاده گرديد و به نتايجى از جمله نقش 
مرتبط كردن مســائل درسى با زندگى دانش آموزان، استفاده از مثال هاى 
ملموس و تعيين تكليف مرتبط با مســائل زندگى و درس دانش آموزان و 

استفاده از مناسبت ها در آموزش مفاهيم دست يافتيم. 
ارائه پيشنهادات 

1- بهره گيرى از روش ايفاى نقش و دانش آموزمحور بودن تدريس 
2- ايجاد نشاط و جذابيت در تدريس 

■ شهرستان: مالير
 مدرسه: حاج زرگرها 2/ سالتحصيلى 96-97

عنوان درس پژوهى: 
مراحل روش علمى 

■ اعضاء تيم درس پژوهى:  

اعظم بيات

حاجيه اكبرطجرى

اعظم فارسى 

فاطمه غياثوند فاطمه رضايى سميرا بهرام طجرى ليال جوكار
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چكيده درس پژوهى
با توجه به اينكه مبحث حجم ها بخصوص 
تبديل واحدهاى اندازه گيرى در پايه هاى پنجم 
و ششم براى دانش آموزان، چالش برانگيز بوده و 
تنوع اشكال هندسى احجام (مكعب ها، استوانه 
و...) در زندگــى روزمــره آنــان زياد اســت و 
دانش آمــوزان در تشــخيص و درك واحدهاى 

اندازه گيــرى بخصــوص احجــام دچــار خطا 
مى شوند، تيم درس پژوهى را بر آن داشت تا با 
همفكرى و مشاركت كليه اعضا و صاحبنظران 
مشــاركت  و  فنــاورى  از  اســتفاده  بــا  و 
دانش آموزان و اوليا، ابزار و محتواى آموزشى 
متناســب با تدريــس فراهم شــود و الگوى 
هدايتگر  نقــش  و  دانش آموزمحور  تدريــس 

معلــم در امــر آمــوزش دانش آمــوزان بــا 
راهبردهاى عملى نسبت به تبديل واحدها به 
صورت پلكانى و نمايشى، ضمن لذت بردن از 
مشــاركت و ايفــاى نقــش در امــر تدريس 
يادگيرى برايشــان ماندگارتر شــود و مهارت 
اندازه گيرى احجام مختلف را در مقياس هاى 

مختلف به صورت عينى تجربه نمايند.

■ شهرستان: مالير
 مدرسه: شاهد شهيد جابر شيرزادى /سال تحصيلى 96-97

عنوان درس پژوهى: 
چگونه يادگيرى تبديل واحدهاى اندازه گيرى احجام را براى دانش آموزان ماندگارتر ساختيم.

■ اعضاء تيم درس پژوهى: 

فاطمه صفىمريم درى

فريده صناعتى

مژگان نصيرى

عاطفه يزدانىاعظم احمديان غالمرضا بابائى مرتضى زمانى
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 ■ ناحيه دو همدان
 مدرسه: شهيد وحدتى پويا/ سالتحصيلى 96-97

عنوان درس پژوهى:
 الگوى مطلوب آموزش و يادگيرى مفهوم سود (ارزش افزوده) در درس رياضى پايه ششم ابتدايى با بهره گيرى از روش هاى نوين

■ اعضاء تيم درس پژوهى

طاهره باباخاني اشرف مجيدى سيده فريبا حسينى سهيال ستاري مهشيد رمضانى نيلوفر ريزه وندى

چكيده درس پژوهى
در جلســه شــوراى معلمان 6 نفر از 
همــكاران داوطلب تشــكيل گــروه داده و 
فعاليت درس پژوهى خود را آغاز كردند. پس 
از انتخاب موضوع، جلسات به صورت متناوب 

تــا اجراى نهايى و اتمام كار در 18 جلســه 
برگزار شــد. تبادل نظر با ديگــر همكاران 
مدارس ابتدايى با دبستان شهيد پورميدانى 
و مدرســه دوره اول متوســطه شهيده زهرا 
ياســينيان صــورت پذيرفــت. همچنين با 

اســتفاده از كارشناســان محتــرم حــوزه 
درس پژوهــى، از راهنمايى هاى ايشــان در 
انجــام بهتــر كار اســتفاده شــد. در ادامه 
دومرحله تدريس، فيلمبردارى، بازبينى، رفع 

اشكال و نتيجه گيرى انجام شد.
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■ ناحيه يك همدان
  مدرسه: شاهد شهيد صابريان رنجبر/ سالتحصيلى 96-97

عنوان درس پژوهى: بدن ما(2)
نام و تصاوير اعضاء تيم درس پژوهى

نسرين تيموري بيتا فتوحي ليال بياتى مرضيه وهابيانىشيرين شكيب

معصومه ابراهيمى هژير 

معصومه قهرمانى

خديجه ساريخاني

چكيده درس پژوهى:
 درس پژوهى حاضــر با موضوع تنفس از 
درس علوم چهارم ابتدايى، فصل دهم با عنوان 
بدن ما (2)، قسمت تنفس صفحه 76 و 77 در 
دبستان شهيد صابريان رنجبر شهر همدان انجام 
شده اســت، پروژه با استفاده از فناورى نوين و 
روش هــاى تدريس ســخنرانى، نمايش فيلم، 
پرسش و پاسخ، نمايشــى و استفاده از وسايل 
كمك آموزشى صورت گرفت. هدف از انتخاب 
اين موضوع، آســيب هاى جســمانى است كه 

روزانه شــاهد افزايش آن هســتيم كه سالمت 
افراد، باالخص قشر دانش آموز را تهديد مى كند. 
لذا گــروه درس پژوهى كار خود را با تشــكيل 
گروهى در پيام رســان فضــاى مجازى با هدف 
اســتفاده از نظرات كارشناسان، ساير گروه هاى 
درس پژوهى، همكاران و اوليا آغاز نمود و پس از 
تنظيم طرح درس، تدريس اول با كالســى 23

نفره در تاريخ 96/12/12 انجام شد. بعد از نقد 
و بررســى كار، ضرورتى بــه تغيير كامل طرح 
درس احساس نشد و تغيير عمده، تشريح عملى 

شــش به جاى پخش فيلم آموزشى بود. سپس 
تدريــس دوم با كالســى 30 نفــره در تاريخ 
96/12/21 اجرا شــد. در نتيجه اين كار تيمى، 
آگاهى دانش آموزان نســبت به عظمت و قدرت 
خداوند، شگفتى كار دستگاه تنفس و نقش مهم 
آن در سالمتى بدن و حس مسئوليت در قبال 
اين نعمت بزرگ خداوند كه به آنان عطا فرموده 
افزايش يافت. در ضمن با محول نمودن تكاليفى 
بــه آنان و تحقيق و بررســى بيشــتر پيرامون 

دستگاه تنفسى، اهميت موضوع نشان گرديد.
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عنوان زندگى پژوهى: در جستجو
مجرى  : ميترا صبورى

چكيــده زندگى پژوهى و برخى ســؤاالت آن: باالى درخت كاج، موشــكا 
غمگين و تنها نشسته بود. او مانند هر روز مى شنيد كه بى بى خدا را صدا مى زند؛ 

اّما مثل هميشه، كسى جوابش را نمى داد. 
موشــكا آهى كشــيد و با خود گفت: «طفلكى بى بى». موشكا سنجاب كوچك و 
تنهايــى بود كه در دنياى به اين بزرگى به جــز بى بى و درخت كاجش هيچ كس 
را نمى شــناخت. موشكا نمى دانست اين خدا كيســت كه بى بى اين قدر صدايش 
مى زند؛ فقط اين را مى دانســت كه تا آن موقع كسى نيامده بود در خانه  بى بى را 
بكوبد و بگويد: «من آمدم! منم، خدا» موشــكا بى بى را خيلى دوست داشت و از 

غّصه خوردن او غمگين بود. 
او فكر مى كرد چون بى بى كســى را صدا مى كند و هرگز جوابى نمى شنود، غّصه 
مى خورد! موشــكا تصميمش را گرفت و با خــود گفت: «خودم مى روم و هر طور 
شــده خدا را پيدا مى كنم و به خانه  بى بى مى آورم». شاخه به شاخه پريد و پريد، 

تا از درختش پايين آمد؛ اما چطور خدايى را كه هرگز نديده است پيدا كند؟
ناگهان فكرى به نظرش رســيد: «كوه آن قدر بلند اســت كه آن طرف دنيا را هم 

مى توانــد ببيند. حتماً او مى دانــد كجا بايد خدا را 
پيداكنم». موشكا پريد و پريد تا به پاى كوه رسيد. 
ســرش را باال گرفــت و با تمام قــدرت صدا كرد: 

«آهــاى! كوه بزرگ! دنبال خدا مى گردم! او را 
مى شناسى؟» 

كــوه با صداى بلند و محكم جواب داد: «البته كه مى شناســم! اوســت كه 
مرا اينجا گذاشــته اســت. مى توانى او را از بزرگى اش بشناســى خدا از من 
خيلى بزرگتر است. بزرگ ترين موجود عالم است.» موشكا سرى تكان داد و 

شگفت زده به راهش ادامه داد، جست وخيزكنان جلو مى رفت .....

چكيده زندگى پژوهى و ســؤاالت آن: طلبه شهيد 
محمد معارف وند فرزند حســين مراد در سال 1345 در 
روستاى ده شاكر از توابع شهرستان مالير در خانواده اى 
مذهبى و كشاورز ديده به جهان گشود. خبر تولد محمد 
را در يكــى از روزهاى زيباى فصل بهــار زمانى كه پدر 

مشغول كارهاى كشاورزى بود، به ايشان دادند.
پدر خيلى خوشــحال شد و براى شــكرگزارى به درگاه 
خداوند، گوســفندى قربانى كرد و دوستان و آشنايان را 
به منزل دعوت نمود. محمد ششــمين فرزند خانواده و 
دومين پسرشان بود. عوامل خانوادگى و محيط معنوى از 
همان دوران اين عزيز را انسان پاك و ايثارگر و مهربان و 
متين پروراند. و چنان روحيه مذهبى به وجودش بخشيد 
كه از همان سنين كودكى شروع به خواندن نماز كرد و 

اين همان چيزى بود كه به خاطرش ...

پژوهى زندگي  هاى  طرح  نمونه 

برخى سؤاالت طرح:
1- سنجاب كوچولو در اّول داستان .......... و وقتى پيش خرس رسيد ........ بود.

الف) غمگين، خوشحال ب) خوشحال، ترسو 
ج) غمگين، ترسو د) عصبانى، نگرانى

2- نويسنده كدام موضوع را بيشتر توصيف كرده است؟
الف) زندگى بى بى ب) فضاى جنگل ج) نشانه هاى خدا د) زندگى موشكا

3- به نظر پيرزن چه چيزهايى را نمى توان با چشم ديد؟

 ■ شهرستان: مالير            مدرسه:  مائده فخريه

مدرسه: حضرت رقيه(س) ■ شهرستان: كبودراهنگ     

عنوان زندگى پژوهى: قهرمان روستاى من
مجرى: عصمت رنجبر

پاسخ هاجمالترديف
قممحمد در كجا زندگى مى كرد؟

شهيد ابراهيم خانىاين جمله از كيست؟
روستاى ده شاكر«زندگى راحت مرداب روح است و شهادت كمال انسانيت»
شهيد معارفوندمحمد در منطقه عملياتى ....................... به شهادت رسيد.

شلمچه
 اروند

■ نمونه سواالت
1- محمد در فصل ............به دنياآمد و در فصل .......... به شهادت رسيد.

2 -محاسبه كنيد شهيد معارفوند در چند سالگى به شهادت رسيد؟
   3- در يك بند بنويســيد اگر شــما در زمان جنگ تحميلى زندگى مى كرديد براى دفاع از ميهن چه 

كارهايى انجام مى داديد

پاسخ جمالت ستون 
اول را از ستون دوم 
پيدا كن و آنها را به 

هم وصل كنيد. w
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نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 
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صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

همدان استان  پرورش  و  آموزش  ابتدايي  آموزش  معاونت  سفارش  به 

 صفحه آرا: آيت بياتي - مدير ويژه نامه:  سمانه جهانگيري

با سپاس از كارشناسان محترم معاونت آموزش ابتدايي
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