




سرکارخانم پروین بازقندی: استاد

:تهیه کنندگان

سولماز کریمی جو 

مریم زاهدی احمدسرائی

مریم خسروجردی

رقیه ایمان زاده



آموزاندانشیهمهیابیدستراخودعلومآموزشاهدافایران،جملهازکشورهاازبسیاری

هادفهاینتحققجهتدربایدعلومآموزشیبرنامهبنابراین،اند؛کردهتعیینعلمیسوادبه

استفادهباتوانندمیپردازیم،میآنبهفصلایندرکهعلمیسوادبرتکیهباآموزاندانش.باشد

حثبترعلمیروز،مسائلیدربارهوکنندگیریتصمیمبهترعلمیفرایندهایواصولاز

تفکرمسائل،یخالقانهحلمانند)روزمرههایمهارتتواندمیعلومآموزشواقع،در.نمایند

تقویتار(العمرمادامیادگیریبهدادناهمیتوفناوریازبهینهیاستفادهمشارکتی،کارنقاد،

یروینیفناورانهوعلمیهایمهارتباتنگاتنگیارتباطنیزجوامعاقتصادیوریبهره.کند

؛دارندنقشعلومآموزشیتوسعهوپیشرفتدرزیادیافرادجامعه،هردر.داردجامعهآنکار

رانمدیمهندسان،ودانشمندانناشران،درسی،ریزانبرنامهعلوم،کارشناسانمعلمان،:جملهاز

سوادبهدسترسیگوناگونسطوحدرصنعتگرانووالدینآموزشی،هایگروهمسئوالنمدارس،

دررازیادیتغییراتآن،آموزشیبرنامهزیراشود؛میمیسرطوالنیزمانیمدتدرعلمی،

مییهتوصعلومیادگیری–یاددهیبرایرانوینیراهتغییرات،این.کندمیایجادمدارسنظام

عنوانبهراکاوشگریرویکردمتخصصان،.استعلومفرایندچگونگیبازتابخود،کهکند

.ورزندمیتأکیدآنبروکنندمیتوصیهماپیراموندنیایدرکودانشکسببرایراهی



آموزشچگونگیآنان،عملکردسنجشچگونگیشود،میتدریسآموزاندانشبهآنچهدرعلمیسواد

بسیاریاتتغییرمهندسانودانشمندانمانندجامعه،اقشارسایرومدارسبینیرابطهومعلمتربیتدانشجویان

.استطوالنیزمانینیازمندتغییرات،اینوکندمیایجاد

درکدانش،کسبپندارد،میجامعهاصلیبخشرافناوریوعلمکهطورهمانعلوم،آموزشجدیدیبرنامه

هبیابیدستامکاناستموظفبرنامهاین.داندمیعلومآموزشاصلیبخشنیزراعلمیهایتواناییو

یجامعهعلوم،آموزشیبرنامهپرتودرکهاستامید.آوردفراهمآموزاندانشیهمهبرایراعلمیسواد

.باشدداشتهپرثمریزندگیآینده،دروشودآشناعلمیاساسیفرایندهایوهاایدهبابتواندماجوان



فناورانهسواد علمی و 

نشدهتغییردچارعلومدرسیاندازهبهجهانیسطحدردرسیموضوعاتازیکهیچاخیر،یدههچنددرشاید

ودخبهراپرورشوآموزشامرمتخصصانتوجهآنچه.نیستعلومآموزشمحتوایشاملتنهاتغییر،این.باشد

تادهیمآموزشخودآموزاندانشبهبایدراچیزهاییچهامروزهکهاستسؤالاینبهگفتنپاسخدارد،میمعطوف

یاربسشرایطیدرآینده،درکودکانکهدارنداعتقادنظرانصاحبیهمه.کندرفعراآنانیآیندهوحالنیازهای

بامروزهامسائل،اینازبسیاری.شدخواهندروبهروجدیدمسائلباوکردخواهندزندگیکنونیشرایطبامتفاوت

ازکیی،بنابراین.باشندآموزاندانشدرسیهایبرنامهدرطرحقابلکهرسندنمینظربهمهمچندانیاندارندوجود

موضوعکرده،معطوفخودبهراکشورهاپرورشوآموزشمتخصصانازبسیاریتوجهامروزهکهموضوعاتی

علومیزمینهدرهانگرشوهامهارتها،دانشازایمجموعهفناورانهوسوادعلمی.استفناورانهوعلمیسواد

انهفناوروعلمیسوادبهدنیادرامروزهچهآن.داردنیازآنهابهکردنزندگیبرایانسانیهرکهاستفناوریو

.استمواجهآنبابشرامروزییجامعهکهاستمشکالتیومسائلحلبرایتواناییکسبواقعدرشده،مشهور



همچونیمشکالت.کندایفانقشیمسائلاینباارتباطدرتواندمیجامعهاینازعضویعنوانبهانسانیهر

بازیافتت،زیسمحیطآلودگیحیاتی،منبعدواینبرایجایگزینمنابعیافتنلزومانرژی،ومادهمنابعکاهش

سطحدندمعتقپژوهشگران؛استپایداریتوسعهبهتوجههمهازترمهم.دیگرمسائلبسیاریومصرفیمواد

عاملترینمهمراآننیزگاهیواستجامعهپذیریتوسعهاساسیعواملازیکیفناورانهوسوادعلمی

حسطکوشندمیکشورهایهمهامروز،جهاندررو،اینازکنند؛میمعرفیآنتحققشرطپیشوتوسعه

کشوردرارپایداریتوسعهیزمینهبتوانندراهاینازتابخشندبهبودراخودیجامعهفناورانهوعلمیسواد

آورند؟فراهم

کیفیت،گذاردمیاثرجامعهمردمیفناورانهوعلمیسوادسطحارتقایبرمستقیمطوربهکهعواملیازیکی

وکشوریکمردمیفناورانهوعلمیسوادسطحبینارتباط.استپرورشوآموزشنظامدرعلومآموزش

اتمشخصبهزیادیحدودتاواستمندنظامواصولیکامالکشور،آنرسمیآموزشدرعلومآموزشکیفیت

.شودمیمربوطفناورانهوعلمیسوادماهیتو



ویژگی های سواد علمی و فناورانه

اقتصادی،شرایطیهمهدرها،انسانیهمه.استهمگانینیازیفناورانهوعلمیسواد-١

هاتمهاروهادانستنیازایمجموعهفراگیریبهکردنزندگیبرایشغلیوسیاسیاجتماعی،

آنبهکههامهارتوهادانستنیازمجموعهاینآموختن.دارندنیازفناوریوعلمیزمینهدر

.استدهآینقرندرکردنزندگیبرایبشرتوانایییالزمهشود،میگفتهفناورانهوعلمیسواد

هروزمرمسائلیدربارهراایکنجکاوانههایسؤالتواندمیشخصکهاینیعنیعلمی،سواد

پیشویفتوصراطبیعیهایپدیدهتواندمیفردسخن،دیگربه.بیابدراآنهاپاسخوکندمطرح

راریاتنشعلمیهایمقالهبتوانندبایدافرادعلمی،سوادکسببرای.دهدتوضیحوکندبینی

اندبتوشخصکهاینیعنیعلمی،سواد.کنندبحثروزاجتماعیمسائلیدربارهوبخوانند

الزمفنیوعلمیمواضعوشناساییاجتماعیوملیتصمیماتدررازیربناییعلمیموضوعات

مبنایبرراعلمیاطالعاتدرستیوکیفیتبتواندبایدعلمیسوادباشهروندی.کندبیانآگاهانهرا

.کندارزشیابیوتحلیلآنتولیددراستفادهموردهایروشوشواهد

یضرورهمگانبرایآنکسب؛استمتفاوتگوناگون،افرادبرایفناورانهوعلمیسواد-۲

وسنیشغلی،محیطی،شرایطبهوداردتفاوتدیگریکباافرادنیازمورداطالعاتامااست

دار،نهخاخانمبارانندهپزشک،معلم،کشاورز،مثال،برایاست؛وابستهدیگرشرایطبسیاری

اتهاآناطالعاتامادارندنیازخودشغلییزمینهدرفراوانهایمهارتوهادانستنیبههمگی

.استمتفاوتیکدیگربازیادیحد



گوناگونهایشکلبهراخودعلمیسوادمردم

وعلمیاصطالحاتازمناسبیاستفادهمانند

یعلمفرایندهایومفاهیمکارگیریبهوفنی

یشناسزیستمعلممثال،برای؛دهندمینشان

زیستیعلومواژگانومفاهیمازاستممکن

واشدبداشتهآگاهیعلومواژگانسایرازبیشتر

زمانیآنمشخصمثال.کنداستفادههاآناز

یمطبیعتدامنبهگردشبرایایعدهکهاست

اجآنمناظردیدنباشناسیزیستمعلم.روند

کهحیف!زیباییزیستمحیطعجب»:گویدمی

مهندسنفریکاما«.اندکردهآلودهراآنمردم

وسافس!قشنگیجایعجب»:بگویداستممکن

«!استکثیفکه



برایناورانهفوعلمیسوادکاربردوعملکردیمحدودهجوامع،یتوسعهوفناوریوعلومپیشرفتبا؛استتغییرحالدرپیوستهفناورانهوعلمیسواد-٣

ومیعلسواددیگر،عبارتبه؛باشدجدیدترینیازمورداطالعاتکسبپیدرمداومطوربهبایدانسانیهریعنی،؛استتغییرحالدردائمافرد،هر

.نیستروشناکنونهمازاو،یآیندهزندگیدرفردهرنیازموردیفناورانه

سهمدرآموزشیدورهدریعنی،؛استممکنغیرفرد،هراززندگیمشخصیزمانییدورهدرتنهاوکاربردیایوسیلهعنوانبهعلمیسوادآموختن-4

هغیرواجتماعیوجغرافیاییشغلی،نظرازآیندهدراودانیمنمیاوزیراداد؛قراراواختیاردرراآموزدانشهرنیازمورداطالعاتیهمهتواننمیای

مصادیقیهمهآموختنبنابراین،داد؛خواهدرخبشریدانشیزمینهدرتحوالتیچهآیندهدردانیمنمیکهآندوم.گرفتخواهدقرارشرایطیچهدر

سوادکلی،طوربه.یابدادامهعمریهمهدربایدیادگیریواستمحالامریعمومیآموزشدوراندرآموزاندانشنیازموردیفناورانهوسوادعلمی

افراددرعلومآموزشیاولیههایسالدرکههاییارزشوهانگرشاماکندمیپیداعمقوگسترشمدرسه،هایسالدرفقطنهوزندگیطولدرعلمی

.دادخواهدشکلبالغهاییانسانعنوانبهآناندرراعلمیسوادآیندهدرشود،میایجاد



ابعاد سواد علمی و فناورانه

هادانستنی -١

مهارتها-۲

.ارزش ها و نگرش ها -٣

به عبارت دیگر، می توان ابعاد سواد علمی یا هدفهای آموزش علوم را به صورت شکل زیر 

:دادنمایش 



ابعاد سواد علمی و فناورانه

تاآمادگیازعلومآموزشمختلفهایدورهدرعلمیسوادابعادپرورش:توجه

شودنمیهتوجابتداییسطحدرابعاداینازبعضیبه.شودمیانجامدبیرستانپایان

یمعرفدربنابراین،پردازند؛میآنبهمقدماتیمراحلوآشناییحددرفقطیا

هجداگانآنهاپرورشبرایمناسبسنینوسازیآمادهسنرعایتابعاد،ازهریک

دسواابعادآموزشوکارگیریبهینحوه.استشدهنوشته(پرانتز)هاللدودر

.استآمده(آخرفصل)علومهایفعالیتقسمتدرمشروحطوربهعلمی



راعلمیدانشوعلومماهیتتواندمیعلمیباسوادشخص:تجربیعلومماهیت-الف

نآموزادانشبایدعلمیهایتجربه.استفردیوعمومیهایجنبهدارایعلوم.کنددرک

میرسوعمومیهایجنبهباهمواکتشافیوعلمیکاوششهودیوفردیهایجنبهبارا

:ازاندعبارتعلمیدانشماهیتابعاد.کندآشناعلومتر

(مشاهدات)علمیشواهدتجربی،علماساسپرورش-علومفردیوعمومیماهیتا-الف

امعطوربهسپسوشودمیگردآوریگروههایاافرادتوسطخصوصیطوربهکهاست

طمیناناورواییکهکندمیکمکافرادسایربهامراین.گیردمیقراردیگراناختیاردر

ارخودمشاهداتحاصلآموزان،دانش:مثال.کنندتعیینراشدهارائهوموجودشواهدبه

ایاعضدیگرباراخودهایدادهسپس،وکنندمیثبتکالسییادداشتیدفترچهدر

.گذارندمیمیاندرکالس

انهمتاریخیمتندربایدراگذشتهعلمیدانشپرورش-علومتاریخیماهیت-۲-الف

ر،دیگعبارتبه؛کردمقایسهامروزیدانشباراآننبایدودادقراربررسیمورددوره

.گرفتنظردراست،دادهرخآندرپدیدهیککهراشرایطیباید



فیت در گذشته انتخاب دانه های ذرت به منظور اصالح نژاد و پرورش آنها، محصولی غذایی با کی-

.باال را به وجود می آورد

.ن می شودلویی پاستور کشف کرد که فرایند حرارت دادن شیر، باعث از بین رفتن میکروب های آ-

ط ی شاخه های علوم تجربی با یکدیگر ارتباهمه پرورش -ارتباط کلی شاخه های علوم -٣-الف 

ح دادهشیمی توضیچگونگی هضم غذا در بدن جانوران با استفاده از اصول علم : مثال. درونی دارند

.می شود و از الکتریسیته برای بیان جریان عصبی استفاده می شود 

راد پرورش أساس علوم بر مشاهداتی مبتنی است که اف،آماده سازی -تکرارپذیری علوم -4-الف 

ایج گوناگون در مکان ها و زمان های مختلف ولی در شرایط آزمایشی یکسان، انجام می دهند و به نت

.مشابه دست می یابند 

یج دانش آموزان در گروه های گوناگون آزمایش یکسانی را انجام می دهند و به شباهت های نتا: مثال

.آزمایش خویش پی می برند

علمی بر پایه ی آزمایش یا مشاهده بنا پرورش دانش ،آماده سازی -ماهیت تجربی علوم -۵–الف 

.شده است

.دانشمندان آزمایش هایی را اجرا می کنند و از مشاهدات خود به جمع آوری داده ها می پردازند: مثال



ا بففه دنبففال پففیش بینففی یففپففرورش علففوم ،آمففاده سففازی -ماهیففت احتمففالی علففوم ۶-الففف 

ننففد کففه کارشناسففان هواشناسففی پففیش بینففی مففی ک: مثففال. توضففیح مطلففق پدیففده هففا نیسففت

.احتمال دارد فردا باران ببارد

دانفش علمفی و پرورش ماهیفت ،آماده سازی -ماهیت منحصر به فرد علوم -۷-الف 

لسففه روش های تولید آن منحصر به فرد و قابل تعمیم به سایر حفوزه هفای علفم ماننفد ف

.نیست

. د علم و فلسفه از روش های متفاوتی برای درک طبیعت استفاده می کنن: مثال

علمففی در معففر  پرورش دانففش ،سففازیآمففاده -ماهیففت تغییرپففذیری علففوم ۸-الففف 

ایففن مسففئله از ارزش. تغییففر اسففت و ادعففای ارائففه ی حقیقففت مطلففق و نهففایی را نففدارد

.دانش علمی برای شخص با سواد علمی کم نمی کند

ه داده وقتی داده ی جدیدی به دست می آید، نظریه ها به نحوی تغییر می کننفد کف: مثال

بففه همففین علففت، دیففدگاه دانشففمندان دربففاره ی . هففای جدیففد و قففدیم را در بففر مففی گیففرد

. میالدی تغییرات بارزی کرده است١۹۰۰ساختمان اتمی از سال 



ده ی علمی محصول نوع بشر و دربردارنپرورش دانش ،ارتباط انسانی و فرهنگی آماده سازی -۹-الف 

.این دانش به وسیله ی مفاهیمی که حاصل فرهنگ اند، شکل می گیرد. تخیل خالق است

این . تاسمنجرشده استفاده از فناوری در علوم زیستی، به جدایی اسید اروسیک از دانه ی انگور : مثال

.امر به نوبه ی خود به تولید انواع بهتری از روغن های کلزا برای مصرف خانگی انجامیده است

ند و فرد باسواد علمی، مفاهیم، اصول، قوانین و نظریه ی علمی را درک می ک: مفاهیم کلیدی علوم-ب 

:ند از بعضی از مفاهیم کلیدی علوم عبارت ا. آنها را در تعامل با جامعه و محیط زیست به کار می بندد 

.  اشته باشد ، فرایند متفاوت شدن است و می تواند مراحل گوناگونی دتغییرپرورش -مفهوم تغییر -ا-ب 

ود و موجودی زنده از تخم به وجود می آید، بالغ می ش-. فصل ها در طی سال تغییر می کنند-: مثال ها

.سنگها فرسایش می یابند-. سرانجام می میرد

یر می زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند چیز بر یک دیگر تأثتعامل پرورش -مفهوم تعامل -۲-ب 

کنند بعضی از جانورانی که در یک محل زندگی می کنند، برای جا و غذا باهم رقابت می: مثال. گذارند 

  .

بقه ، ترتیبی معمولی است که با در طبیعت وجود دارد یا از طریق طنظمپرورش -مفهوم نظم -٣-ب 

.زمین با نظم خاصی به دور خورشید حرکت می کند : مثال. بندی وضع می شود 



بودهزندهزمانییاکندمیزندگیکهموجودیبهپرورش-زندهموجودمفهوم-4-ب

.اندزندهموجوداتجانورانوگیاهان:مثال.گویندمیزندهموجوداست،

رد:مثال.استمغزحسیتحریکاتتفسیرواقعدر،درکپرورش-ادراکمفهوم-5-ب

.دودمیبیفتد،جاآندراستممکنتوپکهاینقطهطرفبهبازیکنفوتبال،بازی

ساختاریدروندرالگوییتکرارازاستعبارتتقارنپرورش-تقارنمفهوم-۶-ب

.تربزرگ

متقارنینیمهدواز-لوبیامانند-گیاهانیا-صدفمانند-جانورانازبعضی:مثال

.اندشدهدرست

ایراش)کشیدنیادادنهلازاستعبارتنیروپرورش،سازیآماده-نیرومفهوم-۷-ب

.(ربایش

رخهدوچحرکتسببزدنرکاب-.کندبلندراکاغذییگیرهتواندمیرباآهن-:هامثال

.شودمی

وریگیاندازهقابلراکیفیهایپدیدهعلمپرورش،سازیآماده-کردنکمیمفهوم-۸-ب

.روندمیکاربهمهماطالعاتانتقالبرایاعداد.کندمیبیانکمیتهاباراهاآن

.داردوجوداستخوان۲۰۶انساناسکلتدر-.استثانیه۶۰دقیقههر-:هامثال



د به فرایندی یا روشی بایپرورش تکرار ،آماده سازی -مفهوم تولید مجدد نتایج -۹-ب 

یژگی این و. نتایج مشابه منجر شود ؛ به شرط آن که همه ی شرایط فرایند یکسان باشند

.ضروری تجربیات و آزمایش های علمی است

.وقتی قالب یخی در سطل آب گرم قرار گیرد، آب خواهد شد: مثال

ز اثرگذاری چیزی بر چیپرورش چگونگی ،آماده سازی -مفهوم علت و معلول ١۰-ب 

.یعنی هر پدیده ای علتی دارد و خود معلول پدیده ای دیگر است« دیگر

در صورت قدم زدن در هوای سرد بدون دستکش، دستها سرد و دردناک می -: مثال ها

.پرنده ای که ترسیده است، پرواز می کند و دور می شود-. شوند



ل در طبیعت قابپرورش الگوها ،آماده سازی -مفهوم قابلیت پیش بینی -١١-ب

.شناسایی اند و با استفاده از آنها می توان به استنباط رسید

. زنداگر دانه رطوبت کافی دریافت کند و در جای گرمی قرار گیرد، جوانه می: مثال

نه زدن دانه با استفاده از این الگو، می توان پیش بینی کرد که برای جلو گیری از جوا

.ها باید آنها را در جای خشک نگهداری کرد

طبیعی محدود است وپرورش منابع ،آماده سازی -مفهوم حفظ و نگهداری -١۲-ب 

.  ی استاستفاده ی مدبرانه و اقتصادی از آنها، براساس اصول زیربنایی حفظ و نگهدار

.در فیزیک، این واژه را معادل بقا به کار می برند ؛ مانند قانون بقای انرژی



میسوختکمترمصرفبرای-.شودمیانرژیدرجوییصرفهسببمنازل،کردنعایق-:هامثال

.کردطراحیرابیشتربازدهیباترکوچکخودروهایتوان

همبهوشوندمیتبدیلیکدیگربهانرژیومادهپرورش،سازیآماده-انرژیومادهمفهوم-١٣-ب

.اندوابسته

میتبدیلنوروحرارتیهایانرژیبهآندرونیشدهذخیرهانرژیسوزد،میشمعوقتی:مثال

.شود

.شوندمیتکرارشرایطیاوقایعبعضیپرورش،سازیآماده-چرخهمفهوم-١4-ب

به،ساعتپاندول-.شودمیتکرارعملاینسالهروکنندمیتغییرسالطیدرهافصل-:هامثال

.کنندمیمهاجرتپاییزوبهاردرپرندگانبعضی-.رودمیعقبوجلوبهمداومطور

یاپدیدهباواقعهواقعی،ساختاریازنمایشی،مدلپرورش،سازیآماده-مدلمفهوم-١۵-ب

ساختهدابعاگیریاندازهامکانیاانتزاعیمفاهیمترآسانیادگیریبرایکههاستپدیدهازسطوحی

.شودمی

ساختنبرایتوانمیابریهایتوپوهامهرهاز-.استزمینازمدلیجغرافیایکره-:هامثال

.کرداستفادهگوناگونهایاتممدل



درونی،مرتبطهایبخشپرورش،سازیآماده-نظامودستگاهمفهوم-١۶-ب

.سازندمیرانظام/دستگاه

شاملصوتیدستگاه-.استشمسیمنظومهدرایسیارهزمین-:هامثال

قسمتوهفشرددیسکیانوارپخشمانندورودی،دستگاهکننده،تقویتبلندگو،

.اندمتصلهمبهکهاستدیگرهای

کهفضاستازایمنطقه،میدانپرورش،سازیآماده-میدانمفهوم-١۷-ب

.گیردمیقرارعواملبعضیتأثیرتحت

راگ-(مغناطیسیمیدان).رانندمیرایکدیگررباآهننامهمقطبدو-:هامثال

.گرددیمبرزمینبهگرانشنیرویکششتأثیرتحتشود،پرتابهوابهتوپی

گروهیازاستعبارتجمعیتپرورش،سازیآماده-جمعیتمفهوم-١۸-ب

.دارندمشترکهایویژگیکهزندهموجوداتاز

یگریکدبامحلیدرکهشودمیگفتهمردمازگروهیبهانسانیجمعیت:مثال

.کنندمیزندگی



درمشخصیحوادثوقوعازاطمیناننسبیمیزانیادرجهبهتوانمیرااحتمالپرورش،سازیآماده-احتمالمفهوم-١۹-ب

.دادنسبتدیگرحوادثازایمجموعهبیندریازمانیمعینفواصل

.یابدمیافزایشطوالنی،مدتبهآفتابیاشعهمعر درگرفتنقرارباپوستسرطانبهابتالاحتمال:مثال

ازبیترکییاهامدلمعادالت،عبارتها،ازمرتبطوپیوستههمبهگروهیشاملنظریهپرورش،سازیآماده-نظریهمفهوم-۲۰-ب

.شودمیاستفادهآنازگوناگونهایپدیدهوچیزهااززیادینسبتاهایبخشتوضیحبرایکهآنهاست

.گیردمیصورتمتناوبطوربهجانورییاگیاهیهایگونهاززیادیهایجمعیتانقرا :گویدمیاینظریه:مثال

دازهاندراستممکنیعنیرسیم،میگوناگونأعدادبهشیءیکگیریاندازهدروقتیپرورش،سازیآماده-دقتمفهوم-۲١-ب

.آیدمیکاربهنیزمحاسباتدردقت.باشدنرفتهکاربهالزمدقتگیری

.استبهترشمارثانیهبدونهایساعتازشمارثانیهعقربهیبامچیساعتزمان،دقیقگیریاندازهبرای:مثال



دارندوجودعملکردیاساختاریواحدهایپرورش،سازیآماده-هستیاصول-۲۲-ب

.مفیدندهاپدیدهبعضیتوضیحدرکه

.استمادهاصلیواحداتم-.استحیاتاصلیواحدسلول-:هامثال

سایرهرچند؛استثابتیویژگیاینپرورش،سازیآماده-ثباتمفهوم-۲٣-ب

.کنندتغییراستممکنهاویژگی

.ماندمیثابتشیمیاییهایواکنشدرجرم:مثال

امراین.استابعاددرتغییرشامل،مقیاسپرورش،سازیآماده-مقیاسمفهوم-۲4-ب

.دهدقرارتأثیرتحترادستگاهبانظامهایویژگیسایراستممکن

است،شدهساختهمعمولیA4کاغذهایبرگهازکهکاغذیهواپیماییپروازطرز:مثال

ندازهامانندبزرگترابعاددرولیکاغذجنسهمانازکهمشابهیهواپیمایبااستممکن

.باشدمتفاوتاست،شدهساختهپوستری

بهترریاضیچارچوبدرپرورش،سازیآماده-(فضا)مکانوزمانمفهوم–۲۵–ب

.استعمرسال.پرداختحوادثواشیاتوصیفبهتوانمی



مجموعهازاستعبارتتکاملپرورش،سازیآماده-تکاملمفهوم-۲۶-ب

درچیزیوجودامکانیاچیزیوجودچگونگیتوصیفدرکهتغییراتازای

میتهگرفنظردرپیچیدهبهسادهازمعموالوگیردمیقراراستفادهموردآینده

.شود

ریقطبه.شودمیتصورتدریجیوضعیفبسیارزندهموجوداتتکامل:مثال

هبتدریجبهکهجدیدهایدادهباهماهنگیبراینیزعلمیهاینظریهمشابه،

.شوندمیتغییراتدستخوشآیند،میدست



له،مسئحلبرایفرایندیهایمهارتازعلمیباسوادفرد:(فرایندیمهارتهای)علومفرایندهای-پ

بیشتریقی،تلفیاپیچیدهفرایندهای.کندمیاستفادهزیستمحیطوجامعهبهترفهموگیریتصمیم

تنهایدر.شوندمیتمرینوآیندمیدستبهزندگیطولدرهوشیهایمهارت.اندپایهفرایندهای

تواناییدتواننمیفرایندهااین.کندمیآسانرایادگیریفرایندی،هایمهارتاینبهیابیدستنیز،

مهارتهای.آورندفراهماست،درسییبرنامههرماورایکهرامسئلهحلواطالعاتپردازش

:ازاندعبارتعلوماساسی

یهامجموعهدهینظمبرایکهاستمندنظامروشیبندی،طبقهپرورش-بندیطبقهمهارت-ا-پ

روهگرنگیاشکلاندازه،اساسبرگوناگون،طرقبهاجسام:مثال.رودمیکاربهوقایعیااشیا

.شوندمیبندی

کهودشمیگفتهگوناگونیهایروشبهارتباط،برقراریپرورش-ارتباطبرقراریمهارت-۲-پ

.کندمیاستفادهآنهاازدیگرانبهاطالعاتانتقالبرایفرد

.تاسارتباطبرقراریازهایینمونهکالسیهایبحثدرکردنشرکتیاهاگزارشنوشتن:مثال



حواسازاند،علومفرایندتریناساسیدو،اینپرورش-توصیفومشاهدهمهارت-٣-پ

.شودمیاستفادهزیستمحیطیدربارهاطالعاتآوردندستبهبرای

آناجزاءوگلیکیمشاهده-آنتوصیفوخاکیکرمحرکتچگونگییمشاهده-:هامثال

رایبگروهازعضویعنوانبهمؤثرشکلیبهفردیکپرورش-گروهیکارمهارت-4-پ

.کندمیکارگروهاهدافومنافعبهبخشیدنتحقق

.کنندمیتهیهگزارشهواوآبوضعاز۹ساعتصبحروزهرآموزاندانش-:هامثال

شواکنرونددربارهیگروهتوضیحآموزاندانشازیکیگروهی،وعلمیپژوهشیحیندر-

.نویسدمیبندیکدرراسولفوربخارومسداغفلزمیانشیمیایی

یئیشهایویژگیازبعضیکمیمقداریمحاسبه،یعنیپرورش-گیریاندازهمهارت-۵-پ

.ایحادثهیا

میلیکیدقتبامناسب،گیریاندازهوسیلهازاستفادهباتوانمیرافلزیایمیلهطول:مثال

.کردتعیینمتر



.بحثوتحقیقبرایمواردییامسائلیارائهتوانایی،یعنیپرورش،سازیآماده-پرسشگریمهارت-۶-پ

بعضیآیا»«کنند؟میمهاجرتپرندگانیدستهچرا»:بپرسدمهاجر،پرندگاندیدنبا.کندسؤالشدهمشاهدهیپدیدهدربارهیبتواندبایدآموزدانش:مثال

.ودشمیعلمیکاوشپیشرفتسببپرسشگری«بروند؟بایدکجابهکهدانندمیکجاازپرندگان»و«کنند؟میمهاجرتتنهاییبهپرندگاناز

هکاستروابطییامشاهداتها،ایدهبیانبرایگیریاندازهیاشمردنشاملاعدادکارگیریبهپرورش،سازیآماده-اعدادکارگیریبهمهارت-۷-پ

.باشدمیکلماتمکملاغلب

.ندارددانهدیگرپرتقالکهصورتیدردارد؛دانه۷پرتقالی:مثال



کهتاسامتحانییاآزمایشیتعمیمیبیانسازی،فرضیهپرورشسازیآماده-سازیفرضیهمهارت-۸-پ

فوریشهایآزماییوسیلهبهرافرضیات.گیردقراراستفادهموردشماریبیوقایعتوضیحبرایاستممکن

.دهندمیقرارآزمونموردتدریجییا

ازسپس،د؟افتمیاتفاقیچهگیرد،قرارتاریکیدرروزچندبرایگیاهیاگر:بپرسیدآموزاندانشاز:مثال

.کننداجراوطراحیراهاییآزمایشخود،توضیحاتآزمونبرایکهبخواهیدآنها

یهاتجربهاساسبرکهاستایمشاهدهتوصیفاستنباطپرورش،سازیآماده-استنباطمهارت-۹-پ

.پذیردمیصورتقبلی

ازکند،میعبورشنیخاکازکهراحتیهمانبههاچالهآباست،نفوذکمایمادهرسگلکهآنجااز:مثال

.شودنمیردرسیخاک

.استقبلیاطالعاتبراساساینده،نتایجتعیینوبینیپیشپرورش،سازیآماده-بینیپیشمهارت-١۰-پ

.ردببابارانروز،پایاندردارداحتمالآیاکهکنیدبینیپیشابرها،فعلیشرایطبهتوجهبا:مثال



ترلکنیاتعییناساسبرمتغیرهاکنترلپرورش،سازیآماده-متغیرهاکنترلمهارت-١١-پ

.بگذارداثرایواقعهیاموقعیتبراستممکنکهاستشرایطی

بایدارآنهارشدبرمؤثرعواملدیگرگیاهان،رشدبرکودتأثیریمشاهدهوآزمایشمنظوربه:مثال

.داشتنگهثابتوکردتعیین

میانازالگویییافتنبرمهمفراینداینپرورش،سازیآماده-هادادهتفسیرمهارت-١۲-پ

.شودمیمنجرتعمیمبههادادهتفسیر.استشدهبناهادادهازایمجموعه

درنهایتفرش،برداشتن.شوندمیزرداست،شدهانداختهآنهارویفرشیکههاییچمن:هامثال

طوراینخود،مشاهداتازاستممکنآموزیدانش.شودمیهاچمنیدوبارهشدنسبزسبب

.استشدهآنهازردیسببهاچمنرویفشارافزایشباخورشیدنورفقدانکهکنداستنباط

گیاهبرگهای.اندشدهزرداست،گرفتهقرارتاریکیدرکهگیاهیهایبرگدیگری،آزمایشدر-

تاسممکنآموزدانشآزمایش،ایناز.اندماندهسبزاست،گرفتهقرارآفتابنوردرکهمشابهی

وجودطیارتباکند،میدریافتگیاهکهنوریمقداروبرگهارنگبینکهکندگیرینتیجهچنین

نهاییتبهتواندمیفشارآیاکهدیدوگذاشتچمنرویراشفافایشیشهظرفیکتوانمی-.دارد

.شودچمنشدنزردسبب



مدل ها برای نمایش دادن اشیا، وقایع یا پرورش از ،آماده سازی -مهارت ارائه مدل -١٣-پ 

.کره ی جغرافیایی مدلی از زمین است: مثال. فرایندها استفاده می شود

علمی با پرسش هایی درباره ی پرورش دانش ،آماده سازی -مهارت حل مسئله -١4-پ 

اده در علوم، اغلب از روش های کمی استف. جهان، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است

.می شود

یده او به خاطر نمی آورد که این جانور را در روز د. شبی دانش آموزی خفاشی می بیند: مثال

. «ه ام؟چرا من هرگز خفاشی را قبل از تاریکی هوا ندید»: پس، پرسشی ایجاد می شود . باشد

.این پرسش به مجموعه ای از پژوهش ها و تحقیق برای یافتن پاسخ منجر می شود

هیم ، یعنی بررسی ایده ها و مفاپرورش تحلیل،آماده سازی -مهارت تجزیه تحلیل -١۵-پ 

.علمی برای تعیین ماهیت یا معنای آن

هر گروه . گروهی از دانش آموزان، تصاویر هواشناسی ماهواره ای را مشاهده می کنند: مثال

براساس تصاویر ماهواره ای، دانش خود از الگوهای هواشناسی، ویژگی های دستگاه های 

.  می کوشد هوا را پیش بینی کند... هواشناسی، حرکت توده های هوا و 



مجموعهطراحیآزمایش،طراحیوپرورش،سازیآماده-آزمایشدادنترتیبمهارت-١۶-پ

بهپاسخیافرضیهآزمودنبرایایپایهکهشودمیشاملراهادادهآوریجمععملیاتازای

.استپرسشی

تصادفاتدرراایمنیکمربندعملکردآزمایشهایی،اجرایوطراحیباخودروسازندگان:مثال

.کنندمیبررسی

یعددروابطبیانبرایریاضیاتدرپرورش،سازیآماده-ریاضیکارگیریبهمهارت-١۷-پ

ضربحاصلازمستطیلمساحت:مثال.شودمیاستفادهانتزاعیهایعبارتاز(فضایی)مکانییا

.آیدمیدستبهآنعر درطول

.شدخواهددادهمفصلتوضیحدومبخشدر-

توصیفبرایپرورشسازیآماده-(فضایی)مکانیوزمانیروابطازاستفادهمهارت-١۸-پ

.کنندمیاستفادهمالکدوازحوادثیاچیزهامکان

.کردمشخصنجومیمرجعجداولازتوانمیمشخصتاریخهردرراستارههرموقعیت:مثال



ع یعنفی رسفیدن بفه تواففق هنگفامی کفه تنفوپفرورش اجمفاع ،آماده سازی -مهارت توافق یا اجماع -١۹-پ 

.  نظریات وجود دارد/ آرا 

یابی بحث پیرامون دفن زباله های سفمی براسفاس تحقیقفات دانفش آمفوزان، بفه آنفان فرصفت ارزشف-:مثال ها

.اطالعات را می دهد

ر ایفن دانشمندان دربارهی هفم جوشفی سفرد اتمفی آرای گونفاگونی داشفتند و حتفی بفا برگفزاری سفمیناری د-

.ت آیدنتایج تجربی بیشتری باید به دس. زمینه، نتوانستند بر سر این مسئله به توافق برسند

وم و فرد با سواد علمفی ارزش و اهمیفت علف: جامعه و محیط زیست-فناوری -ارتباط درونی بین علم -ت 

ز بعضففی ا. فنففاوری و ارتبففاط درونففی بففین ایففن دو و آثففار آن بففر جامعففه و محففیط زیسففت را درک مففی کنففد

:عواملی که در این ارتباط درونی وجود دارد، عبارت اند از 

هفم علم و فناوری تفاوت وجفود دارد؛ اگرچفه اغلفبپرورش بین ،آماده سازی -علم و فناوری ارتباط ١-ت 

طراحفی فنفاوری دربفارهی. علم با تولید و نظم دهی مفاهیم علمی سرو کفار دارد. پوشانی و وابستگی دارند

مففاع و توسففعه و کففاربرد دانففش علمففی و فناورانففه اسففت و اغلففب بففرای پاسففخ گففویی بففه نیازهففای انسففان و اجت

.شکل می گیرد

.اختراع میکروسکوپ سبب کشف تازه هایی درباره ی سلول و نظریه ی سلولی شد : مثال



ازخارجفناورانودانشمندانپرورش،سازیآماده-اندانسانهمفناورانودانشمندان-۲-ت

قویطوربهخوددرراعلمیسوادابعادازبعضییاهمهاستممکنخود،تخصصییرشته

لمیعسوادابعادازبعدیبهخود،یعالقهواستعداداساسبرهرکسزیراباشند؛ندادهپرورش

وعلمیمشاغلبهورودراهکهمعناستبدینامراین.کندمیپیگیریراآنواستمندعالقه

.استبازویژگیهربامردماغلبرویبهفناورانه

.دببرنپیآنهاارزشبهتوانندمیدانشمندانزندگییدربارهتحقیقباآموزاندانش:مثال

ادافریهمهزندگیبرفناوریوعلمیتوسعهپرورش،سازیآماده-فناوریوعلمآثار-٣-ت

ازعضیب.اندناخواستهبعضیومناسبوخواستهآثار،اینازبعضی.داردمستقیموواقعیآثار

وعمنافباشخصواقع،در؛باشندداشتهناخوشایندیجانبیعوار استممکنمناسب،آثار

.آیدمیکنارآنهاهایزیان

احتماالوکندمیپیدانیازبیشتریمصرفیکاالهایوانرژیمصرفبهخود،رشدباجامعه:مثال

.ودشمیزیستمحیطبیشترتخریبموجبامرهمینکهحالیدر؛رودمیباالترزندگیسطح



کیفیت علم و فناوری برای کنترل و نظارتپرورش و ،آماده سازی -ارتباط علم، فناوری و محیط زیست -4-ت 

ه از منابع جامعه مسئولیت آموزش و تنظیم کیفی محیط زیست و استفاده ی عاقالن. محیط زیست به کار می رود

را به ( ی پایدارحفظ محیط زیست همراه با توسعه)طبیعی و حفظ کیفیت زندگی برای نسل فعلی و نسل های آینده 

.عهده دارد

.  همه ی افراد در مورد صرفه جویی در انرژی، مسئول اند: مثال

دانش علمی و فناورانه و باورهای عمومی فاصله ی زیادی پرورش بین ،خال درک عمومی آماده سازی -5-ت

.نندالزم است دانشمندان، فناوران و دانش آموختگان برای کم کردن این فاصله پیوسته تالش ک. وجود دارد

رتودهی براساس باوری غیرعلمی، بعضی مردم به اشتباه تصور می کنند اگر موادغذایی در معر  پ-:مثال ها

.ماکروویو قرار گیرند، آلودگی رادیو اکتیوی پیدا می کنند

.به اشتباه تصور می شود که دوغ حاوی کالری زیادی است-

(  بدر)ل کشاورزان تصور می کنند که بهترین زمان کاشت سیب زمینی در بهار، وقتی است که ماه، گرد کام-

.باشد



.داردنیازپولوزمانهوشمندی،جملهاززیادیمنابعبهفناوریوعلمپرورش،سازیآماده-فناوریوعلممنابعارتباط-۶-ت

.باشدداشتهنیازالزممنابعوپولزمان،تأمینبرایهاملتیجانبههمههمکاریوتالشبهآیندهدراستممکنفضاییجدیدکشفیات:مثال

ناوران،فودانشمندانمیاندرنظراختالفوجود.شودمیاستفادهمختلفهایدیدگاهازدفاعبرایعلمیدانشوافکارازپرورش،سازیآماده-متغیرهاجایگاه-۷-ت

.کننداستنادمشابهیاطالعاتوعلمیهاینظریهبهآنهااستممکنکههرچند؛استطبیعیامری

.دارددانشمندانمیانمختلفهایدیدگاهازنشاناست،شدهمطرحسرد(اتمیجوشیهم)فیوژنمورددرکهبحثی-:هامثال

.داردوجودنظراختالفملیهایپارکیشدهکنترلسوزاندنمورددر-

نهاییحلراهدرواقع،.کندضمانترامسائلیهمهبرایحلراهوجودتواندنمیفناوریوعلومپرورش،سازیآماده-فناوریوعلومهایمحدودیتمفهوم-۸-ت

اصاختصطریقازصرفاتواننمیرامسائلحلراه.استمسائلبرایناقصیاموقتحلراهدارد،امکانواقعدرکهچیزیواستغیرممکنمعموالمسائل،برای

.نیستندفناوریوعلمیرویکردهایمطیعچیزهابعضی.کردتضمینیاخریداریقانونی،منابع

.ندشویافتبهتریهایحلراهکههنگامیتااستموقتیحلیراهنهایت،دروداردبسیاریهایمحدودیتاتمیهایزبالهسازیذخیرهبرایکنونیحلراه:مثال



انتخابپرورش،سازیآماده-فناوریوعلومبرجامعهتأثیراتمفهوم-۹-ت

نیازها،تابعگیرند،میقراربررسیموردفناورانهوعلمتحقیقاتدرکهمسائلی

.استجامعهمالیهایحمایتوعالیق

ادابعها،اولویتچگونهکهدهدمینشانماهبهانسانفرستادنیمسابقه:مثال

ادرصراتحقیقاجازهیوتعیینرافناورانهوعلمیخاصیمطالعهیکگسترش

.کنندمی

فراوانیدستیهایمهارتعلمی،سوادبافرد:فناورانهوعلمیهایمهارت-ث

عبارتهامهارتاینترینمهم.آوردمیدستبهفناوریوعلمبارابطهدررا

:ازاند

ازهاستفادتواناییشاملپرورش-نماییبزرگوسایلازاستفادهمهارت-ا-ث

.میکروفونوپروژکتوراوورهد،تلسکوپ،میکروسکوپ،بین،ذره

دریادشدهوسایلازاستفادهوکارگیریبهدرراخودمهارتآموزیدانش:مثال

.دهدمینشانخوبیبهباال



آموز برای جمع آوری، آزمایش ودانش پرورش -مهارت استفاده از محیط زیست طبیعی -۲-ث 

.نمونه برداری به طور مؤثر و مناسب از محیط زیست استفاده می کند

دانش آموز به بررسی محدود دریاچه ای طبیعی با نمونه برداری از نمونه های بومی : مثال

داند او پس از انجام دادن آزمایشات خود، نمونه ها را به طبیعت باز می گر. می پردازد( اکولوژیک

.

فاده آموز هنگام استدانش پرورش -مهارت رعایت نکات ایمنی به هنگام استفاده از وسایل -٣-ث 

.از وسایل در آزمایشگاه، کالس و زندگی روزانه، نکات ایمنی را رعایت می کند

دانش آموز تشخیص می دهد که در چه مواقعی از دستکش یا عینک محافظ و روپوش : مثال

.آزمایشگاهی استفاده کند

ظور آموز به طور مستقل به مندانش پرورش -مهارت استفاده از وسایل دیداری و شنیداری -4-ث

و، تبادل اطالعات از وسایل سمعی و بصری مانند نقشه های عکس ها، کالژها، تلویزیون، رادی

.نوارهای ویدئویی و پروژکتور استفاده می کند 

از دوربین عکاسی برای ثبت پدیده -. دانش آموزی کار با ویدئو را به معلم نشان می دهد-: مثال ها

.ای طبیعی استفاده می کند 



زاری آموز از رایانه به عنوان وسیله ی تجزیه و تحلیل و ابدانش پرورش -مهارت تعامل با رایانه -۵-ث 

.برای افزایش بازدهی با گسترش افکار استفاده می کند

.از رایانه برای گزارش نویسی و مشاهده ی برنامه های آموزشی استفاده می کند -: مثال ها

ایر دانش از رایانه برای دست یابی به اطالعات از طریق شبکه ی جهانی اینترنت و برقراری ارتباط با س-

.آموزان دنیا از طریق پست الکترونیک استفاده می کند

.از نرم افزارهای رایانه ای برای شبیه سازی پدیده ای طبیعی استفاده می کند -

آموز فواصل را با ابزارها و روش های پرورش دانش ،آماده سازی -مهارت اندازه گیری مسافت -۶-ث

.مناسب مانند خط کش، متر چوبی، متر دیسکی یا فاصله یاب به طور دقیق، اندازه گیری می کند

.اندازه گیری طول وعر  اتاق به وسیله ی متر چوبی یا نواری: مثال

ا آموز توانایی الزم برای کار و حمل اشیا رپرورش دانش ،آماده سازی -مهارت توانایی های دستی -۷-ث 

.  با مهارت و چابکی از خود نشان می دهد 

.  دانش آموز با به کار گیری پنس و ذره بین به بررسی اجزاء گیاهی گل دار می پردازد: مثال



آموز به طور دقیق و با ابزاری مانند ساعت مچی یا دیواری یا هر وسیله یپرورش دانش ،آماده سازی -مهارت اندازه گیری زمان -۸-ث 

.، زمان را اندازه گیری می کند(رایانه)مناسب دیگر 

.فواصل زمانی کوتاه را اندازه گیری می کند ( کرنومتر)دانش آموز با به کار گیری زمان سنج : مثال

آموز، حجم اجرام غیر هندسی را به کمک استوانه ی مدرج اندازه گیری می پرورش دانش ،آماده سازی -مهارت اندازه گیری حجم -۹-ث

.او بعدها با فراگرفتن ریاضی، حجم اجرام هندسی را به کمک محاسبات و روابط ریاضی به دست می آورد. کند

.خواندن حجم در استوانه مدرج: مثال

آموز به طور دقیق به وسیله ی دماسنج با ترموکوپل، دما را اندازه گیریپرورش دانش ،آماده سازی -مهارت اندازه گیری دما -١۰-ث 

.می کند

انتی او دماسنج را با دقت درجه س. دانش آموز دماسنج را در محل مناسبی قرار می دهد تا بتواند دما را به طور دقیق اندازه گیری کند: مثال

.  گراد می خواند

آموز به طور دقیق با به کارگیری ترازوی دوکفه ای با استفاده از پرورش دانش ،آماده سازی -مهارت اندازه گیری جرم -١١-ث 

.راهکارهای مناسب دیگر، جرم را اندازه گیری می کند

. تعیین جرم جسمی به وسیله ی ترازو: مثال



یکیفیزخواصتواندمیآموزدانشپرورش،سازیآمادهالکترونیکیوسایلازاستفادهمهارت-١۲-ث

.ندککنترلرازیستیعملکردهاییاسازدآشکارالکترونیکیوسایلکمکبهراشیمیایییا

افرادبدنایدمباخونفشارگیریاندازهبرایدیجیتالیدماسنجیادیجیتالیخونفشاردستگاهاز:مثال

.کندمیاستفاده

ومناسبریاضیهایفرمولازآموزدانش،سازیآماده-کمیروابطازاستفادهمهارت-١٣-ث

میهمحاسبآنضلعطولداشتنبارامکعبیحجم-:هامثال.کندمیاستفادهمحاسباتبرایدرست

.کندمیمحاسبهآنحجموجرمازاستفادهباراایمادهچگالی-.کند

ابعلمدرمستترهایارزشباهماهنگطریقیبهعلمی،سوادبافردی:علمدرمستترارزشهای-ج

:ازاندعبارتعلمدرمستترهایارزش.استتعاملدرزیستمحیطوجامعه

بههکعلمیکاوشاست،بشرمطلوب،دانشپرورش-فهمیدنودانستنبرایوقتصرفارزش-ا-ج

ذاریگسرمایهرادیگرمنابعوزمانبایدآنبرایکهاستارزشباقدرآنشود،میمنجردانشتولید

الشچپروژهیدرتوانندمیآیاکهپرسندمیخودمعلمازآموزاندانشازنفریچهارگروه:مثال.کرد

.کنندکاردارند،دوستهمگیکهموضوعییدربارهعلمیهای



رک بعضفی پرسفش هفا ارزش بیشفتری دارنفد؛ زیفرا بفه د. مهفم اسفتپرسشگری پرورش -ارزش پرسشگری -۲-ج

.بیشتر از طریق کاوش علمی منجر می شوند

.دانش آموزان دربارهی اتفاقاتی که در اطراف آن ها رخ می دهد، پرسش می کنند : مثال

داده ها و تنظیم آنها اساس نظریه هایی اسفت کفه کسب پرورش -ارزش جست و جوی داده ها و معنای آن ها -٣-ج

ا بفرای در بعضفی مفوارد، ایفن داده هف. به نوبه ی خود می توانند برای توضیح بسیاری از امور و وقایع به کار رونفد

ا بفه دقفت انسان می تواند بفا اسفتفاده از داده هفا، مسفئله یفا مفوقعیتی ر. نوع بشر کاربردی ارزشی، عملی و آنی دارند

.ارزشیابی کند

اده دانش آموزان کالس، پروژهای تحقیقاتی برای هواشناسی، ثبت داده هفا و جسفت و جفوی الگوهفا یفا معفانی د: مثال

.ها انجام می دهند

سفتگی ماندن ما به توانایی ما در حفظ و پایداری تعادل طبیعت بزنده پرورش -با ارزش شمردن محیط زیست -4-ج

.طبیعت، زیبایی ذاتی دارد. دارد

ثال ، باشد ؛ برای م( بوم)در گردش علمی، عمل شرکت کنندگان باید در جهت حفظ همه ی اجزاء نظام زیست : مثال

.گل ها را نکنند

ه نتفایج بف. صفحیح و معتبفر اهمیفت دارنفدپفرورش اسفتنباطهای ،آمفاده سفازی -ارزش اهمیت دادن به منطفق -۵-ج 

.دست آمده و اعمال باید در معر  پرسشگری قرار گیرند

.رداطالعات را باید منتقدانه و با استدالل منطقی بررسی ک. اشتباهات در منطق باید شناسایی شوند: مثال



پیامدهابهتوجهپرورش،سازیآماده-پیامدهابهتوجهارزش-۶-ج

یپیامدهایوآثاریمتفکرانهومداوممروروبررسیازاستعبارت

.داردخاصیعملکه

حمل-.بگذارداثرآنینتیجهبرتواندمیآزمایشروش-:هامثال

تیجه،ندروآننشتسبباستممکندورفواصلبرایتانکربانفت

عواقببروز

.شودمحیطیزیستجدی

یهادادهجامعهبهبایدپرورش،سازیآماده-تأییدبهنیازارزش۷-ج

زمونآازبایدهاعبارتبانتایجرواییودقتسنجشبرای.داددرست

.کرداستفادهتجربیهای

وشوندبررسینقادانهبایدهاپژوهشوایرسانههایگزارش:مثال

.گردندمقایسهدیگرمنابعبارد،یاقبولازقبل

مواردشاملعلمیهاینگرشوعالیقعلمیهاینگرشوعالیق-چ

:استزیر



هکمعلمانیوآموزاندانش:مثال.دهندمینشانعالقهعلمبهآشکاراآموزاندانشپرورش-عالیق-ا-چ

هعالقواقع،درکنند،میصرفکالسازخارجدرنمایشگاهیهایپروژهدادنانجامبرایرازیادیزمان

.دهندمینشانعلمبهراخودی

جربهتضمنها،پدیدهعلمیدرکوعلمیادگیریدرشرکتباآموزاندانشپرورش-نفسبهاعتماد-۲-چ

تابکوهانشریهکهمعلمانیوآموزاندانش:مثال.کنندمیپیدانفسبهاعتمادشخصی،ارضایکردن

.کنندبحثدیگرانبااندخواندهآنچهدربارهیدارنددوستخوانند،میعلمیهای

تهرشدرعلمیکاوشبهاست،کردهکسبعلمیدانشکهفردیپرورش–العمرمادامییادگیرنده-٣-چ

همکاریطبیعیتاریخیموزهباشخصی:مثال.داردگوناگوناشکالیادگیری،این.پردازدمیعلومازای

.آوردمیدستبهاطالعاتیوحشحیاتیدربارهوکندمی

سطحوموردنیازاطالعاتنوعبهبناآموزدانشپرورش،سازیآماده-دلخواهیرسانهانتخاب-4-چ

تماشایاستممکنسومکالسآموزدانش:مثال.کندمیانتخابرامناسبیرسانهخود،فعلیدرک

.دهدترجیحعلمییمجلهازمطلبهمانخواندنبهراتلویزیونازعلمیایبرنامه



.آموز سرگرمی ای علمی را دنبال می کند پرورش دانش ،سرگرمی آماده سازی -۵-چ

دانش آموز با انتخاب سرگرمی های خاص مثل مشاهده ی پرندگان، نجوم و جمع آوری : مثال 

.صدف ها، عالقه ی خود را به علم نشان می دهد

زندگی افراد نشان می دهد که پرورش روش آماده سازی -رفتار مورد عالقه ی اجتماعی -۶-چ

.آنها برای به دست آوردن سواد علمی تالش می کنند یا خیر

.فردی در رستوران، غذا را براساس ارزش های غذایی انتخاب می کند-: مثال ها

.کننددر انتخابات، رأی دهندگان به دیدگاه نامزدهای انتخاباتی درباره ی محیط زیست توجه می-

:آموزان به مشاغل علمی توجه می کنند مثال پرورش دانش آماده سازی -عالقه به شغل -۷-چ 

شته معلمان با به کارگیری رفتار مناسب، می توانند دانش آموزان را به آموزش علوم یا سایر ر

.های علمی عالقه مند سازند

ات آموزان توضیحی علمی را از میان توضیحسازی پرورش دانش آماده -توضیح علمی -۸-چ 

.غیر علمی انتخاب می کنند 



یادگیری های اساسی

.وندشمیتلفیقدرسیهایموضوعیهمهاهدافدرکهبرخوردارنداهمیتیچنانازواندعلمیسوادابعادترینمهماساسیهاییادگیری

یادگیریازهریکاجمالیبیانبهجاایندر.استآموزشهنگامآنهاتلفیقوکارگیریبهدرمعلمانازپشتیبانیآنها،جداگانهیتأکیدهدف

اآنهاجزاءقدمبهقدماجرایاساسی،هاییادگیریفهمیدنازهدف.پردازیممیابتدایییدورهدرآنهایادگیریهایهدفواساسیهای

:استگروهشششاملاساسیهاییادگیری.استآموزشدرهاآنتلفیقبرایآغازیبلکهنیست؛

برقراری ارتباط، -١

،به کارگیری مفاهیم عددی-۲

،تفکر نقاد و خالق-٣

سواد فناورانه، -4

،ارزشها و مهارت های فردی و اجتماعی-۵

مستقلیادگیری -۶



ارتباطبرقراری-ا

اساسبرمطالعه،مورددرسیموضوعزبانینیازهایازآموزاندانشدرکافزایشبریادگیری،نوعاین

بدانارتباطبرقراری.داردتأکیددرسیموضوعاتیهمهدریادگیریاصلیمحورعنوانبهزبانشناسایی

ایفانانآدرسیموضوعدرزبانکهرانقشیبایدمعلمانبلکهشوندادبیاتمعلممعلمان،یهمهکهنیستمعنا

وعناینازهدف.کنندبرخوردعملیومندنظامصورتبهآنباخودتدریسهایروشدرودریابندکند،می

زاهریکدرزبانیهایتواناییافزایشطریقازدروسیهمهدرآموزاندانشیادگیریافزایشیادگیری،

.استدرسیموضوعات

توجهآنهابهدرسیموضوعاتدرکهاساسییادگیرینوعاینازکلیهایهدف:ارتباطبرقراریهایهدف

:ازاندعبارتخالصهطوربهشود،می

درسیموضوعیدرآموزاندانشعلمیرشدبرایگوناگونکالمیوزبانیتجاربازاستفاده-

رتباطابرقراریبرای(نوشتنوخواندنزدن،حرفشنیدن،)زبانگیریکاربهدرآموزاندانشکردنتوانا-

.اندارتباطدردرسیموضوعوهاکالسیهمبانحویبهکهمواردینیزودیگرانبا

رهموضوعبهتوجهباآنهابیانشکلوجمالتساختارها،واژهکاربردودرکدرآموزاندانشکردنتوانا-

:انندبتوآموزاندانشکهاستالزمهاییموقعیتکردنفراهمارتباط،برقراریویادگیریرشدبرای.درس



تجارب دست اول خود را هرجا که امکان داشته باشد، به کار گیرند.

رس که با مشکالت و مسائل سرو کار داشته باشند و به تشریح و توصیف موارد مربوط به د

.ردازندممکن است در حین مشاهده، بحث، پاسخ گویی و تکمیل کارهای نوشتاری پیش آید، بپ

نند برای افزایش درک خود از فصل مورد مطالعه، آن را به طور مشروح و تفصیلی بیان ک.

ار، فعالیت برای مرتبط ساختن تجارب قبلی با دانش فعلی، به مطالب مطرح شده در پیش گفت

.های مقدماتی و کلیه ی کارهای مقدماتی توجه خاص مبذول کنند

از طریق فعالیت های گوناگون زبانی به بیان درک خود از موضوعات درسی بپردازند.

 (.همثال از طریق رفتارهای نقادان)هرجا که میسر باشد، درک مفاهیم لغوی را تقویت کنند



عددیمفاهیمگیریکاربه-۲

کاربردهایوراهکارهاریاضی،هایایدهارزشومهارتیوعلمیرشدبهیادگیرینوعاین

ازآگاهیبینرابهتریتعادلاعداد،کارگیریبهتدریس،بارابطهدر.داردتوجهآنها

ازادهاستفزمانازآگاهیریاضی،هایدادهتفسیروتخمینگیری،اندازهمحاسبه،چگونگی

میمعرفیخصوص،بهفرایندهایاینکاربردعلتازآگاهیوراهکارهاوهامهارتاین

.گذاردمیمعلماناختیاردروکند

یاروزمرههایموقعیتبرآمدنفائقدرآموزاندانشکردنتوانایادگیری،نوعاینازهدف

ادگیرییدرایشانتواناییبردنباالنیزودارندنیازریاضیمفاهیمازاستفادهبهکهاست

ادگیرییتقویتبرایعددی،مفاهیمکارگیریبهچنین،هم.استلزومصورتدرجدیدمفاهیم

.استدرسیموضوعاتازهریکدرکمیمفاهیمدرکسازیزمینهطریقاز



وجهتبداندرسیموضوعاتمتندرکهاساسییادگیریاینکلیاهداف:عددیمفاهیمگیریکاربههایهدف

:ازاندعبارتخالصهطوربهاست،شده

؛آنهامیانروابطواعداددانشکاربردیدربارهدرسیموضوعقالبدرآموزاندانشاستنباطتقویت-

عددی،هایدادهتفسیروزدنتخمینگیری،اندازهمحاسبه،چگونگیدرآموزاندانشاستنباطودانشتقویت-

درسیموضوعدرخاصقالبیدرفرایندهااینازاستفادهعلتوراهکارهاوهامهارتاینازاستفادهزمان

؛مطالعهمورد

.روزمرهزندگیدرریاضیمفاهیمازغلطودرستهایاستفادهبهنسبتآموزاندانشدرکتقویت-

دانشبرایراهاییزمینهدرسی،گوناگونموضوعاتکهاستآنمهمشده،یاداهدافبهیابیدستبرای

:بتوانندآنانتاکنندفراهمآموزان

دریدرسموضوعبانیزوداردتوجهواقعیدنیایشرایطوهاموقعیتبهکهکنندشرکتهایفعالیتدر

؛(...وبعدیسهتصاویرریشتر،واحدباآشناییمثال،برای)استارتباط

ممفاهیباآماریاطالعاتازخوددانشودرکدادننشانوملموسومتنوعآموزشیکمکوسایلازاستفاده

ریاضی؛

اشدبمیسرآنهاراهازفرهنگیوقومیهایارزششناساییکههاییدانشوهافعالیتطریقازیادگیری.



خالقونقادتفکر-٣

وکردنخلقدرآموزاندانشهایتواناییبهتررشدبراییادگیریاین

الزمه.استشدهگرفتهنظردراشیاوهاتجربهفرایندها،هایایدهارزشیابی

صحبتچگونهبگیرندیادآموزاندانشومعلمانکهاستآنکار،اینی

ضروری،مواقعدروکننددفاعخودهایایدهازجمعبرابردرکنند،

رشپرویادگیری،نوعاینازهدف.دهندتغییرراخودارزشیابیمعیارهای

سانیکبگذارند؛ارجخالقفرایندویادگیریدانشبهکهاستآموزانیدانش

ورادیانفتفکرهایمحدودیتاماکنندفکرخودبرایبخواهندوبتوانندکه

ایهموقعیتدرمتقابلهایتفاهمیپایهبرساختنورساندنیاریلزوم

.دهندتشخیصنیزرااجتماعی

اینرونقورشدسببزیرکلیاهداف:خالقونقادتفکرهایهدف

دهیسازمانتر،وسیعقالبدرودرسیموضوعاتدراساسییادگیری

.شدخواهدمدارسجوواجتماعی



؛خالقونقادتفکرصاحبانمانند«قویحس»داشتنبهکمک-

تغییروپاالیشیابی،ارزشخلق،یاایجادچگونگیبهنسبتآگاهیافزایش-

درسیموضوعاتدرهاایده

ایندها،فرها،ایدهارزشیابیتواناییوپردازیخیالشهودی،تفکرتقویت-

؛معنادارهایزمینهدراهدافوهاتجربه

صتشخیخویش،یدربارهکردنفکردرآموزاندانشتواناییبردنباال-

اهمتفاثربرکارومشارکتلزوموفردیهایبازتابطریقازهامحدودیت

.



:بتوانندآموزاندانشتااستالزمامکاناتیآوردنفراهمفوق،اساسییادگیریرشدبرای

کننداستفادهخوددانشوحواسیهمهازامرایندروجویندشرکتتجاربازوسیعییگسترهدر.

ونفرادیا/فردیدرونفضایی،ریاضی،-منطقیموسیقایی،کالمی،-زبانیحرکتی،-بدنی)کننداستفادهخودهوشانواعوهاقابلیتیهمهاز

.(جمعی/فردیمیان

کرد،بحثتجربییجنبهازآنهایدربارهبتوانکهاولیدستهایتجربهنیزواشیاکاریدستوگرفتندستدرکردن،لمسچونهاییتجربهاز

.جویندشرکتاست،آموزاندانشبرایمعنادارومربوطمطالبیدربارههایییادگیریبرایکهکالسیهایتمریندر.کننداستفاده

جویندشرکتگیرند،میانجامواقعیغیرتصوراتیامتفاوتهایدیدگاهباآشناییبرایکههاییفعالیتدر.

هایؤالسپرسیدنبهمثال،برای)جویندشرکتکند،میمتمرکزهااقداموهاتصمیمدانشی،اهدافرویراآنهاافکارکهتکالیفیوهافعالیتدر

.(شوندتشویق«چرا»

ضوعمویدربارهآنهادانشوتفکرفرایندازایشانآگاهیبهکهدیگریهایفعالیتودروسمخصوصیدفترچهدریادداشتمناظره،وبحثدر

.جویندشرکتشود،میمنجردرسی



فناورانهسواد-۴

.ردداتوجهاجتماعیهاینظامتکمیلیوضروریجزءعنوانبهفناورانههایسامانهازآموزاندانشدرکافزایشبهیادگیریاین

نوعاینازهدف.شودجدادهدمیشکلراآنکهاقتصادیهایچارچوبوفرهنگیسیاسی،مسائلازکامالتواندنمیبخشاین

نقشصاحبانعنوانبهراخودوبشناسندراهایشمحدودیتنیزوجامعهدرفناوریارزشکهاستآموزانیدانشپرورشیادگیری،

.ببینندمؤثرفناورانه،تغییراتبارابطهدرعمومیسیاستبهدادنشکلدرمسئولیتو

ود، سایر حیطه های مورد مطالعفه دنبفال شفواهداف این یادگیری اساسی که باید در متن موضوعات درسی : هدف های سواد فناورانه•

.به شرح زیر است

. بینش جدیدی از فناوری در دانش آموزان شکل گیرد-•

.به تدریج بفهمند که فناوری، هم به جامعه شکل می دهد و هم به وسیله ی جامعه شکل می گیرد-•

. دانش آموزان به ارزش ها و محدودیت های فناوری در جامعه پی ببرند-•

.فرصت هایی برای دانش آموزان فراهم شود تا در تصمیم گیری های مربوط به رشد فناوری به طور فعال درگیر شوند-•

رای رشفد بسیاری از فرایندها، مهارتها و توانایی های الزم برای برقراری ارتباط، به کارگیری مففاهیم عفددی و تفکفر نقفاد و خفالق بف•

سواد فناورانه نیز ضروری است ولی هفدف هفای یفادگیری کفه در ایفن جفا بفه ذکفر آن هفا مفی پفردازیم، از طریفق درک دقیفق و کامفل 

.فناوری و فرایندهای فناورانه در یک جامعه کارایی دارد



ردفرهنگیواجتماعیاخالقی،فردی،هایدیدگاهبررسیبهیادگیریاین

یادگیریاینتوجه.پردازدمیمدرسهمحیطودرسیموضوعاتازهریک

فکری،هایزمینهبهنسبتآگاهوسوزدلمسئول،افرادیرشدوپرورش

پرورشاست،مطلوبآنچه.استدیگرانوخوداخالقیهایخواستهوحقوقی

ردهماهنگطوربهتوانندمیواندمایلکهاستنفسبهمتکیآموزانیدانش

.کنندهمکاریهاگروهسایربایاگروهیک

شکلراماهایارزشوافکارفرهنگچگونهکهمطلباینازآگاهیافزایش

.استاساسییادگیریاینمهموکلیهدفهایجملهازدهد،می

ارزش ها و مهارتهای فردی و -۵

اجتماعی



ازاساسییادگیریاینازهدف:اجتماعیوفردیمهارتهایوارزشهاهایهدف

تربزرگهایسازماندرسی،موضوعاتمتندربایدکهزیرهایعبارتطریق

.استشدهبیانشود،دنبالمدرسهرفتاردرگیریشکلومدرسهجواجتماعی،

وفکرانتقالقدرتسوزی،دلوترحماحساسدارایکهآموزانیدانشپرورش-

کمکماعاجتبههاگروهاعضاییاافرادعنوانبهبتوانندکهکسانی.باشندانصاف

؛کنندمثبت

فردی،هایدیدگاهفهمیدنبهتردرآنانازحمایتوآموزاندانشبهکمک-

؛مدرسهدرسیموضوعاتدرفرهنگیواجتماعیاخالقی،

خود،بامحترمانهرفتاریایجادبرایآنانازحمایتوآموزاندانشبهکمک-

؛زیستمحیطودیگران



رتهای درک بیشتر مسائلی مانند تعصب، تبعی ، نژاد پرستی، جنسیت گرایی و همه ی صو

نابرابری و برتری جویی و ایجاد رغبت برای خالصی یافتن از آنها ؛

ی از همچنین، بسیاری از فرایندها، مهارتها، ادراکات و توانایی های الزم برای یادگیریهای اساس

ماعی و جمله برقراری ارتباط، تفکر نقاد و خالق و یادگیری مستقل برای رشد ابعاد فردی، اجت

.فرهنگی ضروری است

به عالوه، هدف های یادگیری که در این جا به ذکر آن ها می پردازیم، از طریق دست یابی به 

برای کمک به . آرمان های مربوط به ارزش ها و مهارتهای فردی و اجتماعی عملی می شوند

دانش آموزان در درک ارزش ها، حرکت به سوی آنها و عمل کردن بر اساس ارزشها الزم است 

:که

 اشدب( دموکراتیک)محیط های کالس را به گونه ای بسازیم که شامل فرایندهای مردم ساالری.

رفتارهای مطلوب را الگو و سرمشق قرار دهیم.

 مشارکت دانش آموزان را در تصمیم گیری های مدرسه فراهم آوریمامکان.



وآمیزاحترامگروهی،رفتارهایبتوانندآموزاندانشتاآوریمفراهمراهاییموقعیت

.کنندفکرآنهایدربارهوکردهتمرینراافکارانتقال

شعوررشداخالقی،استداللگیریشکلبرایراهاییموقعیتدرسی،موضوعاتدر

.آوریمفراهمدیگرهایفرهنگدرکوگروهی

آوریموجودبهراآنباکردنتجربهواخالقیاستداللازدرکیآموزان،دانشدر.

بپرهیزیمرفتاریازبانطریقازایکلیشهتقسیماتاز.

حساسکالسبرایشدهانتخابمطالبدرجنسیتیوفرهنگیهاینگریسویکبهنسبت

.باشیم

هایینتمرسایرونشستنترکیبگروهی،هایتمرینطریقازرادوستیومتقابلدرک

،(داردمصداقهاکالسبعضیدر)جنسحیثازلزوماراآموزاندانشکهضروری

.کنیمتشویقسازد،نمیجدافرهنگومذهب

هیمدرشدمشارکتییادگیریگروههایدرهمباکارطریقازراآموزاندانشهایتوانایی

.



ازظورمن.داردتأکیدآنهاطریقازالزمهایتجربهآمدنوجودبهوآموزاندانشدریادگیریهایفرصتایجادبرمستقلیادگیری

جا،ایندر.استالعمرمادامیادگیرندگانیوخودانگیزندهنفس،بهمتکیتوانمند،آموزانیدانشپرورشیادگیری،نوعاینکاربرد

هستندآموزانیدانشمهم،موضوع

نیزیگرداساسیهاییادگیری.گذارندمیارزشاجتماعیوفردیمهمهایارزشدارایوقدرتمندفعالیتیعنوانبهیادگیریبهکه

.رسانندمییاریمستقلیادگیرندگانروشبه

الدنببایدمطالعهموردهایحیطهسایرودرسیهایموضوعمتندرکهاساسییادگیریاینازهدف:مستقلیادگیریهایهدف

:استزیرشرحبهشود،

العمر؛مادامیادگیریبهنسبتمثبتتمایالتگیریشکلازحمایت-

خویش؛یادگیرینیازهاییافتندرآموزاندانشهایتواناییافزایش-

لمستقیادگیری-۶.دانشبهدسترسیبرایآموزاندانشهایتواناییافزایش-



ی به بسیاری از فرایندها، مهارت ها و توانایی های الزم برای سایر یادگیری های اساس

ید برای دستیابی به این آرمان، با. داشتن یادگیرنده های مستقل مربوط می شود

موضوعات درسی گوناگون موقعیت هایی را برای دانش آموزان فراهم آورند تا

از یادگیری لذت ببرند.

ش این امر به افزای. در محیط کالس، به عنوان یادگیرنده های مستقل رشد کنند

.  عزت نفس، کنجکاوی، لیاقت و اعتماد به نفس آنان منجر خواهد شد

د و موضوعات و فعالیت های گوناگونی را در حوزه ی موضوع درسی تجربه کنن

.دبتوانند موضوعی را که می خواهند به طور عمیق مطالعه کنند، تعیین نماین



کنندجووجستوکشفمطالعه،گوناگونهایحیطهدرراخودعالیقوهاتوانایی.

استشانتوجهموردوعالیقمطابقکهکنندجووجستوبررسیراموضوعاتیوعناوین.

کنندشرکتیادگیریاختیاریهایراهازوسیعیطیفدراست،ممکنکهآنجاتا.

شفکخودبراییادگیریهایتجربهوهافعالیتدرفعالشرکتطریقازراهاحلراهومعانی

.کنند

بارا(نیازهاوهاایدهها،کنجکاویارزشها،ها،نگرشها،انرژیمانند)خوددرونیمحرکهای

.کنندتلفیقیادگیری

آنچهازاتکنندوادارراآنهایاجویندشرکتشود،میمنجرفردیاکتشافاتبهکههاییتجربهدر

.کنندعملفراترشود،میانجامدرسکالسدر

ذارندگمیاندردیگرانبافهمند،میدرسیافصلیکفرایندیاایدهمحتوا،دربارهیخودراآنچه.

دهندارائهراخودپیشنهادهایکند،میهدایتراآنهامعلمکههاییفعالیتدر.

کنندمشارکتکالسگیریتصمیمفرایندهایدر.



کنندانتخابیادگیری،هایگزینهمیاناز.

بهوجویندشرکتشود،میانجامدیگرانیا)معلمهدایتیانظرزیرکهیادگیریهایموقعیتدر

خویشیمسئلهحلوگیریتصمیمهایتواناییبهوکنندتمرکزخودنیازهایرویترتیب،این

.شوندنزدیک

و.رندگیعهدهبهخویشیادگیریدربارهیرابیشتریمسئولیتخود،هایشایستگیافزایشبا

.کننددرکرااطالعاتازاستفادهوبازیابیبهمربوطهایپیچیدگی

راخودمثبتاحساسودهندافزایشکتابخانهمنابعازاستفادهدرراخویشنفسبهاعتمادومهارت

.کنندحفظهاکتابخانهیدرباره



.بپردازیمنکتهچندذکربهاساسیهاییادگیرییدربارهچیز،هرازپیشاستالزم

زینجایگرو،اینازنیستند؛مدرسهجدیددرسیموضوعاتجزءاساسیهاییادگیری-الف

دیدگاهاساسیهاییادگیری.شوندنمیدرسیموضوعاتدرموجودمحتواهایازیکهیچ

خودولیدهندمیقرارتأثیرتحتراآنهاتدریسینحوهودرسیموضوعاتکههستندهایی

یاادنقتفکرمانندهاییدرسمعلمانکهنیستمعنابدانامراین.نیستنددرسیموضوع

کهشودرکیبتدرسیموضوعاتباچنانبایدیادگیریاینبلکهکنندتدریسرامستقلیادگیری

عاتموضودرمستقلیادگیریراهبردهایکسبیانقادتفکرچگونگیدرآموزاندانشبه

هاییادگیریدرمستترارزشهایوهانگرشفرایندها،مهارتها،دانش،.کندکمکدرسی

درسهمگرحمایتمحیطوتدریسمناسبهایروشبادرسیموضوعتلفیقطریقازاساسی

.مستقلآموزشطریقازنهشوندمیکسب

ستدریدراساسیهاییادگیریتلفیق



ازیاساسهاییادگیری.شوندنمیارزشیابیجداگانهاساسی،هاییادگیری-ب

موضوعاتدرواندوابستهدرسیموضوعاتبهعمقووسعتمحتوا،نظر

موزشآدرنقادتفکرمثال،برای؛گیرندمیشکلگوناگونهایراهبهمختلف

دریااتریاضیدرنقادتفکربهنسبتمتفاوتیهایتواناییومفاهیمشاملهنر

یزمینهدرآموزاندانشسنجشاستالزمرو،ایناز؛استاجتماعیمطالعات

ی،اساسهاییادگیریبهمربوطفرایندهایوارزشهامهارتها،دانش،کسبمیزان

وخودسنجیمعلم،هایسنجش.پذیردصورتدرسیهایموضوعطریقاز

مهارتوهاارزشبهمربوطهایتواناییکسبرونددرهاکالسیهمسنجش

تأثیرمدرسهتجاربودرسیهایموضوعیادگیریازاجتماعی،وفردیهای

.گیرندمی



وهمازجداگوییکهشوندمیطرحطوریاساسیهاییادگیری-پ

فرایندهایوهامهارتها،دانشها،نگرشازبسیاریآنهاولیاندمنفک

بهیابیدستواساسیهاییادگیریازیکیرشد.گیرندمیبردررامشابه

یادگیری.شودمیآنانواعسایریادگیریدررشدازحمایتموجبآن،

پرورشآموزشیمشابههایتمرینطریقازبتوانشایدرااساسیهای

درشرااساسییادگیریچنددرکوهاتواناییتواندمیدرسیک.داد

واهتوصیه.استانتظارقابلجاایندردرونیروابطوپوشانیهم.دهد

سانیکیاستفادهوکاربردمستقلیادگیریدرهایادگیریسایردرک

بهیزندیگریادگیریدریادگیرییکبهمربوطهایبحثهمچنین،.دارد

شارزپرورشدرمعلمنقشبهمربوطبحثهایمثال،برای؛رودمیکار

خالقونقادتفکرپرورشازحمایتدراجتماعیوفردیمهارتهایوها

.استمؤثرنیز



درکهایادگیریازهریکعمقووسعتازجدید،درسیموضوعیکصورتبهدرسموضوعبااساسیهاییادگیریترکیبحیندرمعلمان–ت

لمانمعبرایشدهطراحیمطالبوخدمتضمنآموزشطریقازمعلمییحرفهدراساسیهاییادگیریترکیبآینده،در.کردخواهندپیداتریعمیق

وهاسئولیتمایجاد.دارنداساسینقشکشورهرملیدرسییبرنامهدرزیرا؛گیرندمیقرارپشتیبانیموردبیشتر-هایادگیریاینبارابطهدر-

.گردداجراوترویجدرسیموضوعاتدرآنهاتلفیقکهشودمیمطرحجدیدتحصیلییبرنامهعنوانبهزمانیاساسیهاییادگیریاجرای



.دهدمیشافزایآموزاندانشدرایمالحظهقابلطوربهرابودنمستقلییادگیرندهچنینهموخودانگیزیفعالیت،اساسی،هاییادگیری

ندهایفرایوفهمهمراهبهپایه،دانشآموزاندانشبرایکهاستهاییراهبهتدریسومحتوادهیجهتهایادگیریگونهاینازکلیهدف

فرایندیدربارهاساسیباورهاییپایهبراساسیهاییادگیری.آوردفراهمرادیگرانباهمدردیوفردیاقتداربهیابیدستبرایالزم

یمشماربهکشورهرپرورشوآموزشکلیهدفهایجزءواندشدهبنا-آمدخواهدبعدیقسمتدرکه-معلمنقشویادگیری–یاددهی

.داردتفاوتجزئیطوربهکشورهادیگرباکشورهابعضیدرهاآنفهرست.آیند

فعالیت 

بعد نگرشی و ارزشی سواد علمفی و فناورانفه چفه آثفاری بفر زنفدگی اجتمفاعی دانفش آمفوزان در حفال و آینفده دارد؟ تلفیفق ارزش هفایآموزش 

.توحیدی در درس علوم چگونه خواهد بود؟ در گروه های کوچک بحث و گفت و گو شود


