برنامهي درسي  -تلفيق
سپيدهچمنآرا

سردبير ماهنامهي رشد برهان رياضي متوسطهي اول

گلبرگها را بشماریم

«برنامهی درسی تلفیقی نوعی رویکرد آموزشی است که دانشآموزان را برای
یادگیری بلندمدت و مادامالعمر آماده میکند و بر این باور قوی استوار است که
ِ
فرایند ایجاد تواناییهای مورد نیاز برای زندگی
مدارس باید به آموزش بهعنوان
در آینده نگاه کنند.
بعضی از ویژگیهای برنامهی تلفیقی چنین است:
 .1در آن ترکیبی از موضوعات وجود دارد؛ نه یک موضوع خاص؛
 .2منابع به کتاب درسی محدود نیست و مواد یادگیری بسیاری را شامل میشود؛
 .3بین مفاهیم ارتباط وجود دارد؛
 .4انعطافپذیر است؛
 .5گروهبندی دانشآموزان در آن میسر است؛
 .6دانشآموزان تشــویق میشــوند مشارکت بیشتری داشته باشــند و ضمن گوش دادن به
یکدیگر ،پایههای دانش شخصی خود را بسازند و گسترش دهند؛
 .7احساس مسئولیت ،احترام و همکاری را در دانشآموزان میافزاید؛
 .8معلم نقش تسهیلکنندهی یادگیری را دارد ،نه نقش انتقالدهندهی اطالعات را؛
 .9نوعی احساس اجتماعی را در دانشآموزان تقویت میکند؛
 .10در آن ارزشیابی براساس اعتماد و به صورت مداوم صورت میگیرد (ملکی75:1382 ،ـ.)76
در مطلب پیشرو ،یک فعالیت آموزشی را که با هدف تلفیق دو درس ریاضیات و علوم نوشته
شده است ،به شما معرفی میکنیم .ابتدا یک معرفی کلی از فعالیت را میآوریم .سپس اهداف
مربوط به موضوعات مورد نظر از درسها را مرور میکنیم .روش اجرای فعالیت و آنچه باید در
اجرای آن به آن توجه داشت ،در ادامهی مطلب میآید .این فعالیت برای دانشآموزان پایهی
اول دبستان طراحی شده است ،ولیکن برای تلفیق موضوعات گوناگون درس ریاضی در پایهی
دوم دبستان نیز قابل استفاده است.
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معرفی فعاليت

گلبرگها را بشماریم
موضوع کلی فعالیت:
فعالیتــی گروهی شــامل آشــنایی با
ســاختمان گل؛ مشــاهدهی دقیــق
گلبرگهای چند گل؛ شــمارش تعداد
گلبرگهای هر یــک و درج در نمودار
ستونی (شــطرنجی)؛ مقایسهی تعداد
گلبرگهــای این گلهــا ،هم با کمک
نمــودار و هم بــا اســتفاده از عددهای
بهدست آمده؛ ترسیم الگوی موجود در
قرار گرفتن گلبرگهای هر گل.
زمان اجرا:
ماه اردیبهشــت که گلهای بسیاری در
بازار موجود است؛
زمان الزم :یک جلسهی  40دقیقهای؛
روش اجرا :گروهی؛ گروههای سه نفره؛
پایههای تحصیلی مرتبط :اول و دوم
ابتدایی.
ابزارهای الزم برای هر گروه:
ســه یا چهار نوع گل متفاوت (مانند رز،
مینا ،میخک ،گالیل )...،از هر کدام یک
شاخه؛
برگهی فعالیت شمارش گلبرگها.

جدولهای اهداف درسهای تلفیق شده در فعالیت «گلبرگها را بشماریم»
درس

موضوع
عدد

ریاضی

هندسه
آمار و نمودار
الگوها

علوم

دنیای گیاهان

اهداف کلی اول ابتدایی
شــمارش و شمارش چندتا چندتا ،درک مفهوم عدد و تعداد و نمایش آن با نماد ،شناخت عددهای دو

رقمی و نمایش آنها ،مقایسهی اعداد با یکدیگر.

شناخت شکلهای هندسی :تشخیص شکلها ،بیان نام شکلها.
سرشماری تعداد با چوبخط ،رسم نمودار ستونی با شمارش.
تشخیص و توصیف الگو.
شناخت اندامهای گیاهان دانهدار و تغییرات آنها.
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی

شایستگیهایعمومی

اهداف کلی دوم ابتدایی
عدد

ریاضی

هندسه

آمار
شایستگیهایعمومی

شمارش ،شناخت اعداد دو رقمی و سه رقمی ،شمارش چندتا چندتا ،درک مفهوم

رقمهای یک عدد دو یا سه رقمی ،مقایسهی اعداد.
آشنایی با شکلهای هندسی و مقایسهی آنها.

ت مدلسازي با
درک روابط بین شــکلهای هندســی و تشــخیص الگوها ،و مهار 
شکلهای هندسی.

آمار و سرشماری شــامل کسب مهارت جمعآوری و مقایسهی دادهها ،و نمایش با

چوب خط.

رسم نمودار شامل آشنایی با نمودار ستونی و رسم آن.

فصل اول

فصل سوم

صفحهی  3و
فصل هشتم

مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی

منبع :راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ـ ویژهي معلمان ابتدایی ـ وزارت آموزشوپرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

در طراحی یا اجرای هر فعالیــت تلفیقی ابتدا باید هدفهای
آموزشــی درسهایی را که با هم تلفیق میشوند تعیین کنیم
تا با استفاده از آنهایی که با یکدیگر همپوشانی دارند ،یا آنها
که به هم مرتبط هســتند ،روند فعالیت مشخص شود .پس از
آن باید پیشنیازهای الزم بــرای انجام فعالیت را تعیین کرد.
بایــد دانش و مهارتهایی را که دانشآموز نیاز دارد تا تکتک
مراحل آن فعالیت را انجام دهد ،فهرست کنیم .به این ترتیب،
برای ما ،بهعنوان طراح مجری فعالیت ،مشخص میشود کدام
مفاهیم یا موضوعات در حین اجرای فعالیت مرور میشــوند و
یادگیریشان عمیقتر میگردد ،و کدامها در اجرای فعالیت به
تدریس و معرفی نیاز دارند.
در فعالیت پیشرو ،شما پیشنیازهای الزم را تعیین کنید و در
زير بنويسيد:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

تلفیق سطوح متفاوت دارد:
میتوان موضوعات یک درس را
با یکدیگر تلفیق کرد .میتوان
موضوعاتی از درسهای متفاوت
را که هدف مشترک دارند ،با
یکدیگر تلفیق کرد ،و باالخره
میتوان موضوعات بسیار متفاوت از
درسهای متفاوت را برای رسیدن
به هدفی مشخص و توانمندتر کردن
دانشآموزان ،با یکدیگر تلفیق کرد.
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شرح مراحل اجرای فعالیت
دانشآموزان را گروهبندی کنید .اعضای هر
گروه ،با توضیحات و راهنمایی معلم ،مرحله
به مرحله کارهای زیر را انجام میدهند:
 .1نخســت همهی اعضــای گروه تکتک
گلها را با دقت مشاهده میکنند .معلم از
دانشآموزان میخواهد نام گلهایی را که
میشناسند،بگویند.
 .2معلم با اســتفاده از کالژهــای آماده یا
پوستر آموزشــی یا پاورپوینت (یا هر ابزار
آموزشی که با شرایط و امکانات کالس در
دسترس است) ،ســاختمان یک گل را به
دانشآموزان نشان میدهد و نام اجزای گل
را به آنها میگوید.
 .3معلم از دانشآموزان میخواهد بعضی از
آن اجزا را روی گلهایی که در اختیار دارند
نشان بدهند.

 .4معلم برگهی فعالیت را در اختیار گروهها
قرار میدهد و بــه آنها فرصت میدهد با
مشــورت هم ،به ســؤاالت آن پاسخ دهند
(و پاسخ را در برگه بنویسند) و نتایج را در
نمودار شطرنجی برگهی خود ثبت کنند.
 .5اینک با استفاده از این نمودار و با مشورت
هم ،به پرســشهای انتهای برگه پاســخ
میدهند.
 .6در ادامه ،از دانشآموزان خواسته میشود
الگوی موجود در چیده شدن گلبرگهای
هر یک از گلهایی را که در اختیار دارند ،به
دقت بیابند و شکل آن را روی برگهی گروه
خود بکشند.
 .7در خاتمه ،از هر گروه ،یک نفر نتیجهی
گروه خــود را برای گروههای دیگر شــرح
میدهد.

برگهی فعالیت «گلبرگها را بشماریم»
				
نام اعضای گروه
لهایی که دارید ،به این سؤالها پاسخ بدهید:
 éبا دقت در گ 
 .1چند گلبرگ در گل رز میبینید؟
 .2چند گلبرگ در گل مریم میبینید؟
 .3چند گلبرگ در گل میخک میبینید؟
 .4چند گلبرگ در گل گالیل میبینید؟
 .5چند گلبرگ در گل مارگریت میبینید؟

تاریخ

توجه :بــرای دانشآموزان پایهی اول که
هنوز خواندن برایشان دشوار است ،میتوانید
سؤاالت را یکییکی بخوانید و فرصت دهید
با مشورت هم پاسخ دهند.
همچنین ،میتوان برای جلوگیری از تکراری
شــدن بحث و نیز صرفهجویی در وقت ،از
هر گروه خواست الگوی موجود در یکی از
گلها را بهدقت بررســی و ترسیم کنند و
سپس نمایندهی آن گروه ،این الگو را برای
سایر گروهها ،روی تختهی کالس ،بکشد و
شــرح دهد .مث ً
ال بگوید در هر ردیف چند
گلبرگ هســت .گلبرگهــای هر ردیف
روی گلبرگهای ردیف قبل هســتند یا
بین آنها ،و هــر آنچه در هر یک از گلها
جلبتوجه میکند .ســپس نتایج همهی
گروهها (که همگی روی تخته هستند) ،با
هم مقایسه شوند تا شباهتها و تفاوتهای
موجود در الگوهای قرار گرفتن گلبرگهای
هر نوع گل بهدست آید .بنابراین ،بهتر است
تعداد انواع گلی که از ابتدا تهیه میشود ،به
تعداد گروههای کالس باشد و گلها از نظر
شکل ظاهری نیز تفاوتهایی داشته باشند.
در این فعالیت ،نه تنها موضوعات یک درس
(ریاضی) ،بلکه دو یا چند درس و مهارت نیز
با یکدیگر تلفیق شدهاند.
منبع
 .1ملکی ،حسن ( .)1382رویکرد تلفیقی به برنامهی
درسی .انتشارات انجمن اولیا و مربیان .تهران.

های هر گل ،در خانههای روبهروی نام آن گل ضربدر بزنید).
سؤالهای باال را به جدول زیر منتقل کنید( :به تعداد گلبرگ
نتایج
رز
مریم
میخک

گالیل
مارگریت

هایی که در قسمت قبل دادید ،به این سؤالها پاسخ بدهید:
خ
 éبا دقت در جدول باال و پاس 
 .6کدام گل بیشتر از همه گلبرگ دارد؟
 .7کدام گل کمتر از همه گلبرگ دارد؟
 .8کدام گلها تعداد گلبرگهایشان مساوی است؟
گل  .......................میبینید ،بحث کنید و شکل آن را بکشید.
 éاینک دربارهی الگویی که در قرار گرفتن گلبرگها در
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فراخوان
كبري محمودي

از بایدها تا واقعیتهای پايهى ششم
تغيير دادن و تغيير پذيرفتن چندان آسان نيست.
متوليان ايجاد تغيير ،بهمنظور رساندن جامعهي هدف
به مقصدي بهتر و واالتر ،ميكوشند آنچه را صحيح ميپندارند،
پس از بررسي وكارشناسي به بوتهي عمل بگذارند و پذيرندگان تغيير بايد آنچه را
متوليان امر كردهاند بياموزند و به اجرا درآورند تا جامعه را به پيشرفت برسانند.

چند ســال قبل ســاختار دورهي آموزش ابتدايي از پنج به شش
تغيير يافت .هر تغييري مقاومتهايي درپي دارد ،اما اميد به نتايج
ســودمند تغيير ،سد مقاومتها را ميشكند و سنگها را از ميان
برميدارد.
امروز بيش از شش سال از آن روزها گذشته است و دانشآموزاني
كه در ســاختار جديد ،مانند پدربزرگهاي خود ،پايهي ششم را
تجربه كردند ،اكنون در دورهي اول متوســطه بهسر ميبرند .در
واقع ،با گذشت اين ســالها ،ديگر پايهي ششم موضوع جديدي
احتمالي آن به تازگي و نوبودن طرح
نيست كه چالشها و مسائل
ِ
يا ذات اســترسآوربودن تغيير مربوط باشد .بنابراين ،اگر امروز از
اشكاالت اين طرح سخن بشــنويم ،ديگر بحث مقاومت در برابر
تغيير چندان معنايي ندارد .چرا كه در اين چند سال نتايج آن به
وضوح پيدا شدهاست .نگاهي به نوشتههاي مجالت عمومی رشد
در اولين ســالهاي تولد ششم در دورهي ابتدايي نشان ميدهد،
آنچه بايد در ششم اتفاق بيفتد ،بسيار دلپذير و خوشآهنگ است.
براي مثــال ،دو حوزهي يادگيري يعني «كار و فناوري» و «آداب

فراخوان

و مهارتهاي زندگي» به اين پايه افزوده ميشــوند .كار و فناوري
شامل كسب مهارتهاي عملي براي زندگي كارآمد و آمادگي ورود
به حرفه و شــغل در زندگي اجتماعي مفيد است ،و حوزهي ديگر
فرصتي خواهد بود بــراي بهكارگيري آموختهها در موقعيتهاي
واقعــي زندگي و فرد را براي ورود آگاهانه و مســئوالنه به زندگي
خانوادگي و اجتماعي مهيا ميكند.
اينها بايدهاي ايجاد پایهی ششم بودند كه البته هنوز هم هستند.
شــش ســال پيش ،آهنگ خوش اين بايدها گوشنواز بود و اميد
به عمليشدن آنها ،چشماندازي از روزهايي خوش را مينماياند،
امــا حال چه؟ واقعيتهاي امروز مدرســههاي ما در اين پايه چه
هستند؟ معلمان ششــم ما اين شش سال را چگونه گذراندهاند و
دانشآموزاني كه اين ســالها وارد ششم شــدهاند و از آن بيرون
رفتهاند ،كدام تواناييها را كسب كردهاند؟
پاي صحبتهاي چند معلم و همكار فرهنگي نشستيم و نكاتي را
شنيديم .همگي از ششم گفتند و نحوهي اجراي آن ،اما كافي نبود
و راضي نشديم كه مطالبي ناقص در اين شماره چاپ كنيم.

از شما مخاطبان مجله تقاضاي همكاري داريم .دست همكاري به سوي شما دراز ميكنيم و اميدمان
اين است كه حاصل تجربههايتان در پايهي ششم را ،در دستهاي ما بگذاريد .اگر چندان دست
به قلم نيســتيد ،نگران نباشــيد .فكر و ايده از شــما ،نوشتن و منتشــر كردن آن از ما .اين 12
سالهها چشم اميدشان به ما و شماست .منتظرمان نگذاريد .حتي اگر اص ًال فرصت نوشتن نداريد،
با دفتر مجله تماس بگيريد و پيشنهادهايتان را به طور شفاهي بگوييد تا همكارانتان نيز آنها را
بشنوند و اجرا كنند.
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