
ـــتیبانی  ـــن پش ـــری او و همچنی ـــردن یادگی ـــرد و فعال ک ـــری ف ـــه یادگی ـــک ب ـــی کم ـــی آموزش ـــدف از طراح ه
ــه بیـــن یـــک  از فعالیت هـــای آموزشـــی دانش آمـــوز اســـت. آمـــوزش در هـــر جایـــی کـــه روی دهـــد، چـ
ــا در  ــد، یـ ــاالن عالقه منـ ــی از بزرگسـ ــه، در گروهـ ــک مدرسـ ــی از یـ ــوز، در کالسـ ــک دانش آمـ ــم و یـ معلـ
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــه آموزش ـــد داد. مؤسس ـــاق رخ نخواه ـــب اتف ـــر حس ـــزی و ب ـــدون برنامه ری ـــط کار ب ـــک محی ی
ـــک  ـــا کم ـــت ب ـــرده اس ـــالش ک ـــّد ت ـــور ج ـــه ط ـــوزش، ب ـــوزه آم ـــد در ح ـــارب جدی ـــتفاده از تج ـــا اس ـــران ب مبتک
مؤلفـــان و طراحـــان آموزشـــی، محصوالتـــی بـــا کیفیـــت آموزشـــی باالتـــر را در اختیـــار مشـــتریان قـــرار 
ـــام  ـــی نظ ـــت های کل ـــت، سیاس ـــم و تربی ـــفه تعلی ـــه فلس ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــه مبتک ـــوالت موسس ـــد. محص ده

آمـــوزش و پـــرورش بـــه صـــورت مـــدون طراحـــی و اجـــرا شـــده اســـت. 
ـــوی  ـــه الگ ـــی، از جمل ـــی آموزش ـــای طراح ـــی از الگوه ـــون  توصیف ـــای درس آزم ـــی کتاب ه ـــی آموزش در طراح
e5 اســـتفاده شـــده اســـت. ایـــن الگـــو در یـــک محیـــط کامـــال اثـــر بخـــش طراحـــی و اجـــرا می شـــود. در 
پیاده ســـازی ایـــن الگـــو بـــا توجـــه بـــه توصیفـــی بـــودن درس آزمون  هـــا تـــالش شـــده اســـت جدید تریـــن 
شـــیوه های آموزشـــی پیـــاده ســـازی گـــردد. ایـــن الگـــو از نظـــر طبقه بنـــدی، جـــزو روش هـــای فعـــال و 
ـــالش  ـــاختن گرایی ت ـــس س ـــد تدری ـــد و در فرآین ـــش تأکی ـــم دان ـــرل و تعمی ـــر تولید،کنت ـــه ب ـــت ک ـــافی اس اکتش

می شـــود شـــرایطی فراهـــم نمایـــد تـــا دانش آمـــوز نقـــش اساســـی را ایفـــا نمایـــد. 

بخش های مختلف درس آزمون 
کتـــاب درس آزمون هـــای توصیفـــی دوره ابتدایـــی دارای ســـه بخـــش اصلـــی اســـت در بخـــش اول، نقشـــه 
مفهومـــی درس متناســـب بـــا ســـاختار کتـــاب در اختیـــار مخاطبـــان قـــرار مـــی گیـــرد. ایـــن بخـــش بـــه 
ـــش  ـــد. در بخ ـــته باش ـــار داش ـــی را در اختی ـــوای آموزش ـــی از محت ـــای کل ـــا نم ـــد ت ـــک می کن ـــوز کم دانش آم
ـــرار  ـــوز ق ـــار دانش آم ـــی در اختی ـــش و نگرش ـــی ، دان ـــف مهارت ـــطوح مختل ـــا س ـــب ب ـــداف درس متناس دوم  اه
ــر  ــه و بـ ــی ارائـ ــای درسـ ــرفصل های کتاب هـ ــا سـ ــق بـ ــاب مطابـ ــوای کتـ ــوم محتـ ــرد. در بخـــش سـ می گیـ

اســـاس ســـاختار زیـــر ارائـــه می   گـــردد. 

در ایـــن قســـمت درس ازمـــون بـــه  فرآیندهـــای پیـــش بینـــی شـــده در برنامـــه درســـی و  ارزیابـــی دانـــش 
ــا  ــد بـ ــی جدیـ ــا در درک مفهومـ ــردن آنهـ ــر کـ ــق درگیـ ــن کار از طریـ ــد. ایـ ــاگردان می پردازنـ ــین شـ پیشـ
ــان  ــین آنـ ــش پیشـ ــکاوی و دانـ ــس کنجـ ــن حـ ــب برانگیختـ ــه موجـ ــاه کـ ــت  کوتـ ــک فعالیـ ــتفاده از یـ اسـ
می شـــود، انجـــام مـــی شـــود. ایـــن فعالیـــت بایـــد بیـــن تجربه هـــای یادگیـــری پیشـــین و فعلـــی دانـــش 

مقدمه



ـــری  ـــج یادگی ـــتای نتای ـــاگردان را در راس ـــر ش ـــکار و تفک ـــته را آش ـــای گذش ـــد، یادگیری ه ـــرار کن ـــاط برق ـــوزان ارتب آم
مـــورد نظـــر ســـازماندهی کنـــد. 

ـــا  ـــا(، فرآینده ـــج فهمی ه ـــم )ک ـــا مفاهی ـــه در آنه ـــد ک ـــم می کنن ـــت فراه ـــرای فعالی ـــی ب ـــافی مبنای ـــای اکتش تجربه ه
ــاگردان می تواننـــد  ــایی شـــده، موجـــب تســـهیل تغییـــر مفهومـــی می شـــوند. شـ و مهارت هـــای جـــاری شناسـ
بـــا اســـتفاده از دانـــش قبلـــی خـــود بـــه انجـــام فعالیت هـــای آزمایشـــگاهی بپردازنـــد و ایده هـــای جدیـــدی بـــه 
دســـت دهنـــد، بـــه اکتشـــاف دربـــاره پرســـش ها و احتمـــاالت جدیـــد بپردازنـــد و یـــک جســـتجوی مقدماتـــی را 

ـــد.  ـــرا کنن ـــی و اج طراح

در ایـــن مرحلـــه معلـــم بـــه ارائـــه مســـتقیم مفاهیـــم و فرآیندهـــا یـــا مهارت هـــا می پـــردازد. توضیـــح معلـــم کـــه 
ــر  ــرای درک عمیق تـ ــاگردان بـ ــی شـ ــب راهنمایـ ــد موجـ ــود، می توانـ ــوب می شـ ــده محسـ ــن کننـ ــی تعییـ جزئـ
گـــردد. در ایـــن بخـــش بـــه مطالـــب و نـــکات کلیـــدی و مطالـــب گذشـــته در ســـال های قبـــل یـــا دروس قبلـــی 

پرداختـــه می شـــود. 

ــای  ــتر و مهارت هـ ــات بیشـ ــترده تر، اطالعـ ــر و گسـ ــه درکـــی عمیق تـ ــد بـ ــای جدیـ ــاگردان از طریـــق تجربه هـ شـ
مناســـب تر می یابنـــد. شـــاگردان درک خـــود از مفهـــوم را بـــا انجـــام فعالیت هـــای اضافـــی به کار می برنـــد. 
ــا بـــه دانش آمـــوزان کمـــک می کنـــد عـــالوه بـــر مطالـــب معمـــول کتـــاب فعالیت هـــای اضافـــی  ایـــن فعالیت هـ

ـــد.  ـــاب را تجربـــه کنن ـــاختار کت متناســـب بـــا س

ــد  ــود بپردازنـ ــای خـ ــنجش ادراکات و مهارت هـ ــه سـ ــا بـ ــت تـ ــوزان اسـ ــرای دانش آمـ ــی بـ ــه فرصتـ ــن مرحلـ ایـ
و همچنیـــن فرصتـــی بـــرای معلمـــان بـــرای ارزیابـــی میـــزان پیشـــرفت شـــاگردان در دســـتیابی بـــه هدف هـــای 
ـــه  ـــوند ک ـــه رو می ش ـــازه ای روب ـــایل ت ـــا مس ـــون، ب ـــش های درس آزم ـــل پرس ـــا ح ـــوزان ب ـــت. دانش آم ـــی اس آموزش
ـــازه  ـــش های ت ـــخ پرس ـــتجوی پاس ـــه جس ـــوند و ب ـــر ش ـــدی حاض ـــوق در کالس بع ـــا ش ـــا ب ـــزد، ت ـــا را برمی انگی آن ه

بپردازنـــد.
بنابرایـــن درس آزمـــون عـــالوه بـــر نقـــش آن بـــه عنـــوان یـــک تکلیـــف امتـــدادی بـــه نوعـــی نقـــش یـــک تکلیـــف 
ــتر را  ــور و خودگسـ ــع محـ ــتقل، منبـ ــری مسـ ــوزی، یادگیـ ــارت خودآمـ ــد و مهـ ــا می کنـ ــم ایفـ ــی« را هـ »آمادگـ
در دانش آمـــوزان افزایـــش می دهـــد. موسســـه فرهنگـــی آموزشـــی مبتکـــران امیـــدوار اســـت بـــا تـــالش 
ـــارت،  ـــش مه ـــهمی در افزای ـــد س ـــی بتوان ـــان آموزش ـــران و طراح ـــتاران، ناظ ـــان، ویراس ـــروه مولف ـــته جمعی گ دس

ــد.  ــا نمایـ ــوزان، ایفـ ــرش دانش آمـ ــش و نگـ دانـ




