


کو  آزموون تفودف  ا  و   -گلیفوود  زمون آ
بوورت  تنوو تزا گیوور  - تد نوو   غیرمعمووو  

. ک دبر   تد تنعط ف پذیر  تفکر 
مثو   بو  آزموون دوون ا  د تین آزمون برت  

  کلم  آجر  ت ا میشو  و تز تو خوتفد  میشو
تز قیقو   تمو   مووتد  تفودف  ا۸ د م ت 

.دت بی ن کن رآج



:تتفتز  تنش آموزتن تین گون  بو ا یکی پ فخ 

 ساختن خانه
 طویله ساختن
 مدرسه ساختن
 دودکش ساختن
 اجاق وساختن…



:تفت تنش آموز  یگر  تین پ فخ    دت  ت ا 

 درجلو گذاشتن
 سگزدن به یک
 کتابدرست کردن قفس
 میخکوفتن به
 درست کردن دروازه های فوتبال





انواع سؤاالت

واگرا

(چند پاسخی)

همگرا 

(تک پاسخی)



ازخوبینمونه(تکههزارتاتکهدواز)هاپازلانواع

ودککدقتوتمرکزکههستندهمگرابازیهایاسباب

.دهدمیافزایشدرستپاسخوگزینهانتخابدررا



ثلمواگراهایبازیاسبابباکهکودکانی

ردمسألهحلرویکرداند،کردهبازیلگو

یرساازپذیرترانعطافبزرگسالیدرآنها

.استشانهمساالن



وطمربفرایندهایبااغلب«واگرا»مسائلحل

خپاسخاطربهوداردارتباطآفرینندگیبه

دستآنهابهکودککهزیادیدرستهای

دانشمثبتخودپندارهوخالقیتیابدمی

.هددمیافزایشتوجهیقابلطوربهراآموز



خپاسچندهمراهبهسؤالهرپرسشنامه،ایندر

.شودمیدادهفردبه

دچنیایکشده،دادههایپاسخبینازبایدوی

.کندانتخابراتا

وبستهسؤال،جوابپرسشنامه،نوعایندر

.استشدهمطرحمواردبهمحدود



عالقهموردکههاییفعالیتزیر:مثال

:بکشیدخطشماست

کارهایموسیقی،،ورزشیهایفعالیت

مطالعه،اجتماعی،هایفعالیتدستی،

...ومساجدبهرفتنمهمانی،بهرفتن



جواباستممکنپرسشنامه،نوعایندر
«رخی»و«بلی»صورتبهپیشنهادیهای

.شودمطرح

هست؟رادیوشمامنزلدرآیا:مثال
*خیر*بلی



ش تنتزومطرح  ییفؤت پرفشن م ،نوعتین د
د .بنویس دتآنه جوتبک دو میخوتفد آموز
مح و ومشخصفؤت ،جوتبپرفشن م ،نوعتین

.نیست
:مثال

؟گذرانیدمیدرخانه، اوقات فراغت خود را چگونه -
به چه درس هایی عالقه دارید؟-



بهتوجهباآموزدانشپرسشنامهنوعایندر
وکندمیاقدامدادنپاسخبهشده،دادهمفهوم

نویسد؛میآزادانهراودخاتنظروخصوصیات
:مثال
رمبمیلذتهاییکتابخواندنازبیشترمن

……که

آورمدستبهرا………کوشممی.



دانش آموز دریک آزمون ریاضی به 8نمرات 
:شرح زیر است

42،52،48،48،44،54،55،63

.آوریددست ه بمیانگین نمرات را 



.شدبا50عدد بیابید که میانگین آنها 8



:یک مسئله ی بسته پاسخ
لی مسدطیبرگ  ف ندی مدر تز گود      2  یی ب  تبع   مربع 
فو ندی مدور ضورا  تد  بریو ا 16ف ندی مدر طو  و20ک  

تو  د ا تفت و دکل ح صل ب  صودت یک جعب  ب ون فقف
جعب  چ  ق د خوت   بو ؟حجم . تفتز ا د ا 



:پاسخبازشکلبهمسئلههمان
مدرف ندی16ضراو20طو دکل،مسدطیلبرگ یک
دتآنوکنی خ دجیمربعگود  رتزتوتنی می. تد 
رخیبحجم.بزنی ت فقفب ونجعب یکف خدنبرت 
کنی ،ج تک دتتینتزتوتنی میک دت  ییجعب تز

:کنی حس ب



85هندسه پایه دهم، صفحه 



.د توتبعی دفم کنی  ک   تمن  آنه  تز                    ب 











انگیزهوآوردمیذوقوشوقسربرراآموزاندانش•

.دهدمیافزایشآناندررایادگیری

وتخالقیتشخیصبرایاستابزاریپاسخمسئله•

.آموزاندانشدرفکریانعطافقدرت

راتمثبخودپندارهوآفرینندگیبازپاسخ،مسائل•

.کندمیتقویتآموزاندانشدر

.انگیزدمیبرراآموزاندانشکنجکاویحس•



دنشعرضهکموبازپاسخسواالتبودنسختوبودنگیروقت
درانمعلممکتواناییهمچنینودرسیکتبدرسؤاالتاینگونه

.مسائلاینگونهحل
جوابیکنیزسواالتگونههمینبرایحتیسنتیمعلماناغلب

کهآموزیدانشوزنندنمیدیگریمثالوکنندمیمطرحرا
ابجوهمینبهراسؤالباشد،نداشتهمسئلهحلوتفکرقدرت

.کندمیمحدود
نیازکهچرااستمشکلآموزاندانشبرایمعمولغیرمسائل

د،شوکاربهدستکند،نرمپنجهودستآنهابااموزدانشدارد
ازندبتواکهندارداختیاردرخاصیالگویوبگرددسرنخدنبال

کمکشاینجادرریاضیوارطوطیکردنحفظکند،پیرویآن
نشدامهارتهایازسطحفراترکمیمسائلاینگونهحلنمیکند،
نمیداندخودیبهخودبطورنراآآموزدانشکهچرااست؛آموزان

.کنداستفادهمسئلهحلروشکداماز



رکدراآموزاندانشتوسطگوناگونرویکردهایاخذپیامدهایبایدمعلم

نمیرسدجهنتیبهاگرونهیامیرسدنتیجهبهرویکردهااینآیابداندوکند

برسند؟نتیجهبهمیشودباعثچیزیچه

ارآموزدانشپیشنهادهاییچهوکندمداخلهموقعچهبداندبایدمعلم

.کندمیکمک

ازرامسئلهپاسخانگارکهدهدقرارموقعیتیدرراخودبایدمعلمگاهی

.نمیداندقبل

ًت،اسدشوارآموزاندانشبرایبازپاسخوغیرمعمولهایمسئلهحلذاتا

دانشمسئلهحلراهبرددادنبدونکهمیشودنمایاننجاآمعلمهنراما

دانشکردننرموپنجهدستدیدنتابوکندمواجهچالشباراآموز

ردوامسئلهحلراهنماییبرایموقعبهوباشدداشتهرامسئلهباآموز

.شودعمل





:کوششبه

 بنافاطمه

محیا پیرمحمدی

فاطمه تیموری

حانیه حسینی

زهرا سلوکی

راضیه ظهیری

 فالحمرضیه و

رشافتپردیسفرهنگیان،دانشگاهراییض،آ موزشدانشجواین

یرحمیخامن:مدرس،«راییضآ موزشدرتدریسراهربدهای»درسبهمربوط


