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که  را  کسانی  اىن  کنند  تأىید   ) اىران   ( ملت  و  دولت  و  بیندازند  کار  به  را  استعدادها  باىد 
اختراع و ابداع می کنند؛ تا إن شاءاللّه اىران خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.
»امام خمینی »قدس سره الشرىف



پیشگفتار
در روزگاری به سر می برىم که در فاصله نوشتن ىک صفحه مطلب جدىد، وقتی به انتهای آن صفحه می رسیم؛ مطالب نوشته شده 
کهنه شده و نیاز به بازنگری دارد. در چنین شراىطی سؤالی که مطرح می شود اىن است که: آىا صرفًا به مخاطبین نظام آموزشی باىد دانش 

آموخت؟ برای ىافتن پاسخی برای اىن سؤال بنیادی، می باىست نگاهی گذرا به هنرآموز و شغل او بنمائیم.
آىا هنرآموزی هنر است ىا حرفه. فن است ىا علم؟

به نظر می رسد که هنرآموزی مجموعه ای از اىن وىژگی ها باشد. از اىن رو است که برخی از متخصصان تعلیم و تربیت محدود کردن 
هنرآموزان را در قانون مندی ها و دىسیپلین های از پیش تعیین شده برای ىک نظام آموزشی پوىا، روا نمی دانند.

وىژگی بارز هنرآموزان در وىژگی های بارز انسانی آن هم از نوع برجسته اش نهفته است. که اگر غیر از اىن بیندىشیم، هنرآموز را 
در حد ىک ماشین ناطق تنزل داده اىم. آن هم ماشینی که وظیفه اش صرفًا انتقال دانش است. در چنین روىکردی چه نیازی به استخدام 
هنرآموز و آموزش وی وجود دارد؟ تمام امکانات فناوری فعلی بهتر از چنین هنرآموزی می تواند وظیفه انتقال دانش را بر عهده بگیرد. از 
سوی دىگر در ادبیات جدىد مورد استفاده در نظام های تعلیم و تربیت پیشرفته، اصطالح بسته آموزشی را به طور مکرر می شنوىم و با اىن که 
ما نیز به طور مکرر آن را تکرار می کنیم اما کمتر به اجرای آن توافق کرده اىم.ىکی از اجرای چنین بسته هاىی کتاب راهنمای هنرآموز است 
و ساىر عناصر آن کتاب درسی، کتاب کار هنرجو، کتاب های مرجع برای هنرآموز و هنرجو، کاربرگ های آموزشی وىژه هنرآموز و هنرجو، 

راهنمای عملی مهارت های برنامه درسی، فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی و ... است.
در وضعیتی که اشاره شد از ىک سو عصر پس از انفجار اطالعات را می گذرانیم و از سوی دىگر نمی توانیم هنرآموزان را در 
محدوده دستورالعمل ها و ضوابط دست و پا گیر محصور نماىیم. پس چگونه انتظار دارىم هنرآموزان ما شراىط مناسب برای انتقال جرىان 
رو به رشد دانش بشری را برای نسل حاضر و آىنده فراهم کنند. هنرآموزان قرار است چگونگی آموختن به مخاطبانشان را بیاموزند. اىن 
ىک ضرورت حرفه ای و ىک هنر است تا هنرآموز بتواند تغییرات در حوزه شغلی خود را درک نموده و متناسب با آن تغییرات الزم را در 
خود و مخاطبانش بوجود آورد. هنرآموز باىد خوب اندىشیدن و خوب سئوال کردن را بیاموزد. کسی که خوب سوال می کند خوب هم 

خواهد فهمید.
اشاره شد که ىکی از عناصر مهم بسته آموزشی کتاب راهنمای هنرآموز است. کتابی که پیش رو دارىد از اىن نوع است. برنامه 
رىزان و مؤلفین اىن کتاب ىقین دارند که هیچ کتابی قادر نخواهد بود در موقعیت واقعی کالس درس تمام مشکالت هنرآموزان را برطرف 

نماىد. با اىن حال تالش بسیار شده است تا به منظور اىجاد عدالت آموزشی دست کم دانسته های پاىه هنرآموزان ىکدست شود. 
تا همکاران محترم نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را جهت هرچه  انتظار دارد  برنامه رىزی درسی رشتٔه صناىع چوب  گروه 
پربارتر شدن اىن مجموعه به دفتر برنامه رىزی و تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای گروه صناىع چوب به آدرس دفتر برنامه رىزی و تألیف 

آموزش های فنی و حرفه ای و ىا به آدرس ساىت: WWW.Tvoccd.medu.ir  ارسال نماىند.

گروه برنامه رىزی درسی



مقدمه
ىکی از اهداف کتاب های راهنمای هنرآموز، تهیه و اراىۀ چارچوبی برای تدرىس موفق تر است، بطوری که کتاب های راهنمای 
و  امکانات  به  توجه  با  و  نموده  تحلیل  و  تجزىه  را  درسی  برنامه  بتوانند  تا  می دهد  قرار  هنرآموزان  اختیار  در  را  امکان  اىن  هنرآموز؛ 
محدودىت هاىی که با آن مواجه هستند و نیز با توجه به شراىط محیطی، وىژگی های هنرجوىان و امکانات موجود و… . درس مورد نظر 
را سامان دهی نموده  و اجرا نماىند. کتاب های راهنمای هنرآموز راهکارهای اولیه ای هستند که عالوه بر ارائه دانش های بیشتر از کتاب 
درسی، به هنرآموزان اىن  امکان را می دهند تا با خالقیت خود، شیوه های فردی خود را انتخاب نموده و در راستای برنامه درسی، آموزش 
را اجرا نماىند. راهنمای هنرآموز در واقع »راهنمای حرفۀ هنرآموزی است« و گاهی پیچیدگی های موضوع درس نیز در آن آورده می شود.

درواقع وظیفه کتاب های راهنمای هنرآموز عبارتند از: 
١ ــ تبیین برنامه درسی )هداىت هنرآموز برای روش مناسب تدرىس(

٢ــ هداىت هنرآموز در فرآىند آموزش، تدرىس و ارزشیابی
٣ــ دانش افزاىی

ــ کتاب راهنمای هنرآموز »محاسبات فنی )٢( صناىع چوب« با هدف ارائه راهکارها و روش های مناسب در جهت تدرىس بهتر و 
موفق تر برای هنرآموزان تألیف شده، و شامل مطالبی است که هنرآموز در طول ىک سال تحصیلی با آن مواجه بوده و در راستای آموزش 
به هنرجوىان از آنها استفاده می کند. بنابراىن سعی شده است، در کتاب پیش رو ابتدا، برخی از واژگان کلیدی و پاىه که در حوزه برنامه رىزی 
درسی، کارکردهای عام دارند، توضیح داده شوند و سپس شیوه های آموزش »تکنیک های حل مسئله« به صورت گام به گام تدوىن شود. 
هنرآموزان گرامی، همزمان با مطالب کتاب، از راهنمای هنرآموز نیز استفاده کنند. برخی از شیوه ها و تکنیک ها 2 تا 3 »راه حل« 
را به خود اختصاص داده اند ىعنی اىن مبحث در 2 تا 3 جلسه درسی آموزش داده می شوند. همچنین در اىن بخش مطالبی به صورت 
دانش افزاىی آورده شده که وىژه هنرآموزان است تا هر قسمت از آن را که صالح بدانند با توجه به موقعیت کالس درس می توانند در برنامه 

آموزشی خود قرار دهند، با اىن توضیحات؛ کتاب پیش رو شامل بخش های زىر است:
ــ روىکردهای آموزشی و روش های تدرىس

ــ اهداف آموزشی و حیطه های آنها
صالحیت های حرفه ای هنرآموزان و وىژگی های درس و تهیٔه طرح درس: 

ــ روش آموزش هر درس به صورت آموزش گام به گام 
ــ منابع ومأخذ

مولفان



روىکردهای1 آموزشی و روش های تدرىس

آشناىی با برخی از مفاهیم درباره روىکردهای آموزشی
به طور کلی روىکردهای آموزشی عبارتند از:

 روىکرد انتقالی
ــ روىکرد اکتشافی

ــ روىکرد تعاملی
ــ روىکرد فراىندی 

ــ روىکرد تلفیقی2
ــ روىکرد انتقالی؛ )ىا سنتی(: در اىن روىکرد، هنرآموزان همان کتاب های گوىا هستند و مطالب کتاب را سال های متوالی در 
نظام آموزشی، بدون هیچگونه تغییری با روش و شیوه سخنرانی، اجرا و ارزشیابی می کنند. در اىن روىکرد، هنرجوىان نقش فراگیرندٔه 

منفعل را دارند و با نوشتن مطالب در اطالعات هنرآموز شرىک می شوند.
روىکرد اکتشافی: در اىن روىکرد، هنرآموزان سعی می کنند تا محیطی را فراهم آورند که هنرجوىان به کشف مجدد علم و 
محتوای آموزشی برسند، در واقع در اىن روىکرد روش های آزماىشگاهی، مشاهده و مشارکت هنگام کار، توسط هنرآموزان ساماندهی 
فعالی دارند و با دىدن و به کاربردن مواد و وساىل در دسترس از تجربیات و آزماىش ها نتیجه گیری  می شود و هنرجوىان نقش نسبتاً 

می کنند.
ــ روىکرد تعاملی3؛ )ىا مشارکت گروهی(: در اىن روىکرد، هنرآموزان با استفاده از روش ها و شیوه های متنوع تدرىس4 
)سخنرانی، توضیح و تشرىح مسئله، پرسش و پاسخ، حل مسئله، نماىش مراحل انجام کار ىا فعالیت هداىت شده و ...( تالش می کنند 
تا هنرجوىان در محیطی با نشاط و سالم و با تکیه بر مهارت های فردی و دانش های پاىه به تبادل تجربه بپردازند و بر ىکدىگر تأثیرگذار 
باشند. در اىن روىکرد هنرآموزان به هنرجوىان اىن امکان را می دهند تا آزادانه با مواد، وساىل و ... ارتباط مستقیم برقرار کنند و 

بتوانند ضمن تفکر به پرسش بپردازند. 
در اىنجا نقش هنرآموز اىجاد هماهنگی برای ىادگیری است و همکاری در نوشتن گزارش، دادن فرصت آموزش، تحقیق و 
پژوهش به هنرجوىان و تبعیت از عالىق هنرجوىان به منظور تعمیق ىادگیری. هنرجوىان در اىن روىکرد، از طرىق تحقیق، جست  و  جو ىا 
انجام کار، به بیان اىده های خود در خصوص محتوای درس می پردازند و تحقیقات و نتاىج آن )ىا ارائٔه ىک پروژٔه عملی( را در کالس 

گزارش می دهند.
ــ روىکرد فراىندی: در اىن روىکرد، هنرآموزان ىک برنامٔه درسی متعادل برنامه رىزی می کنند تا مهارت های علمی و عملی 
هنرجوىان را پرورش دهند و با به کارگیری روش های تدرىس مناسب و در اختیار قرار  دادن امکانات آموزشی، منابع موردنیاز مهارت 
های مشاهده، برقراری ارتباط، طبقه بندی کردن و ... هنرجوىان را هداىت می کنند، بنابر اىن در اىن روىکرد آموزشی، هنرجوىان با 
شرکت فعال در تجربیات ىادگیرِی تدارک شده به وسیله هنرآموز، به مشاهده می پردازند و می آموزند که چگونه مشاهدات وتجربیات خود 

Approach ــ١
٢ــ روىکرد تلفیقی ىا فعال

Tim tiching ــ3
4ــ در صفحات بعدی به طور مفصل به آن ها اشاره خواهد شد.



را به صورت طبقه بندی کردن، پیش بینی کردن، فرضیه سازی و سازمان دهی ىک فرآىند مناسب )ىا ارائه ىک پروژه عملی( مطرح نماىند.
متخصصین علوم تربیتی معتقدند که: »ىادگیری همان فراىند بیرونی است که در طی آن ىادگیرنده از خود رفتارهاىی را نشان 
انتها  تا  ابتدا  از  بنابراىن روىکرد فراىندی که در آن هنرآموز در ىک فرآىند آموزشی  اندازه گیری است«.  می  دهد که قابل مشاهده و 

هنرجوىان را همراهی، هداىت و مشاورت می کند می تواند در آموزش و ىادگیری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 
ــ روىکرد تلفیقی )ىا فّعال(: در اىن روىکرد آموزشی، هنرآموز درس مورد نظر را با توجه به درس های دىگر و با تلفیق آنها 
ارائه می کند. در روىکرد تلفیقی بین تجربٔه حاصل از اىن درس و تجارب دىگر در ساىر دروس و )حتی تجارب زندگی( ارتباط برقرار 
می شود و هداىت هنرآموز به سمت برقراری ارتباِط کاربردی بین دروس است. در اىن روىکرد هنرجو با تلفیق دانسته های خود از 

دروس پاىه ىا درس های همجوار در ىک سال تحصیلی، به تجارب و نتاىج مطلوبی دست می ىابد.
نوعی تقسیم بندی دىگر و کلی تر نیز در روىکردهای آموزشی وجود دارد که از جنبٔه نقش ىادگیرندگان طبقه بندی می شود و 
به طور کلی در اىن دسته بندی روىکردهای ىاددهی و ىادگیری به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که برخی از وىژگی های آنها 

عبارتند از:
در روىکردهای ىاددهی و ىادگیری غیرفعال، هنرآموز، محور و ارائه دهنده دانش و مهارت است و  ــ روىکرد غیرفعال: 
سعی می کند آموزش را از راه سخنرانی ىا توضیحی انجام دهد و هنرجو، شنونده است و به روش های آموزشی عمل می کند. در بیشتر 
روش های غیرفعال هنرجوىان منفعل اند و هنرآموز نقش فعالی دارد. اىن روش ها ساده، سرىع، کم هزىنه ولی کم اثر و کم بازده هستند و 

بطور کلی در اىن روىکرد:
 هنرآموز فعال و ارائه دهندٔه محتوای آموزشی است.

 هنرجوىان شنونده و غیرفعال اند.
 هنرجوىان با درىافت پاسخ ها آنها را حفظ می کنند.

 هر هنرجو به تنهاىی ىاد می گیرد.
 منبع ىادگیری فقط کتاب است.

 مالک ىادگیری در ارزشیابی بیشتر در مقاىسه با دىگر هنرجوىان است.
 ارزشیابی پاىانی بیشتر مالک عمل است.

 موضوعات اجتماعی در دستورکار نیست و مسائل غیرواقعی تحلیل و آموزش داده می شوند.
 در بیشتر موارد موضوعات آزماىشگاهی نیز به صورت نوشتاری آموزش داده می شود.

ــ روىکرد فّعال: در روىکردهای فّعال، هنرآموز نقش راهنما و تسهیل کنندٔه آموزش را دارد و با توجه به وىژگی های هنرجوىان 
و نیازهای آنها فراىند ىاددهی را هداىت می کند، هنرجو در فراىند تدرىس با فعالیت های خود، مهارت و تواناىی های بالقوه خود را رشد 
می دهد. روش های فعال هزىنه بر، زمان بر، پیچیده ولی موثرتر است. خالقیت و حل مسأله، محصول اندىشه است. در کالس هاىی که 
به هنرجوىان اجازه داده می شود اندىشه کنند، نظر دهند، پرسش نماىند، هنرجو پوىاست و احساس خستگی نمی کند، ىادگیری فعال به 

دست آوردن فعاالنه دانش، اطالعات و مفاهیم است و بطور کلی در اىن روىکرد:
 هنرآموز هداىت گر و تسهیل کنندٔه جرىان ىادگیری است.

 هنرجوىان در فعالیت های کالسی فعال اند.
 هنرجوىان با همیاری دىگران به ىادگیری می پردازند.

 هنرجوىان پژوهش می کنند و نتیجه آن را در کالس گزارش می نماىند.
 هنرجوىان برای ىادگیری به جز کتاب های درسی، ساىر مواد آموزشی دىگر نیز استفاده می کنند.



 سطوح باالی مهارت های شناختی تقوىت می شود.
 در ارزشیابی عالوه بر دانستنی ها به مهارت ها ونگرش ها نیز توجه می شود.

 هنرجوىان با درگیر شدن در فعالیت های واقعی تر به آموختن می پردازند.
روش ها و فنون تدرىس

آشناىی با برخی از مفاهیم درباره تدرىس: »تدرىس عبارت است از تعامل ىا رفتار متقابل هنرآموز و هنرجو.  براساس 
و  باورها، عادت ها  مانند نگرش ها، گراىش ها،  تدرىس مفاهیم مختلف  تغییر در رفتار هنرجو.  اىجاد  برای  طرحی منظم و هدف دار، 

شیوه های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی را که می خواهیم در هنرجوىان اىجاد کنیم را دربر می گیرد«1
تدریس و الگوی تدریس: تدرىس کاری دوسوىه، منظم و هدفمند بین هنرآموز و هنرجو برای رسیدن به اهداف آموزشی 

است. اىن کار با اىجاد فرصت و تسهیل ىادگیری انجام پذىر است. چهار وىژگی تدرىس عبارتند از:
ــ وجود تعامل بین هنرآموز و هنرجو؛

ــ انجام کار بر پاىٔه اهداف معین و از پیش تعیین شده؛
ــ سازماندهی بر پاىٔه موقعیت و امکانات؛ 

ــ اىجاد فرصت و تسهیل ىادگیری.
وىژگی های چهارگانٔه تدرىس تحت  اثر عوامل متعددی است که نمی توان همٔه آنها را بررسی و کنترل کرد، بنابراىن چارچوبی به 
عنوان الگوی تدرىس گزىنش می شود تا با بررسی و واکاوی آن، بتوان فراىند تدرىس را سازماندهی کرد. الگوهای تدرىس، بررسی 

عناصر اصلی مؤثر در تدرىس را امکان پذىر می کند.
روش های گوناگونی مانند سخنرانی، پرسش و پاسخ، حل مسأله، بحث گروهی، شبیه سازی و... برای تدرىس وجود دارند که 
هنرآموز با دانستن کاربرد و مراحل اجرای آنها می تواند، بر پاىه شراىط و موضوع آموزشی چند روش را برای آموزش برگزىند. برخی 
از هنرآموزان در دوره آموزشی و پیش از آغاز خدمت روش های تدرىس را فرا می گیرند. برخی دىگر نیز در طول خدمت آموزشی به 
تجربه ىا با به کارگیری منابع مختلف مهارت الزم در اىن زمینه را به دست می آورند. در اىن بخش از کتاب شیؤه عمومی تدرىس و برخی 

از روش های تدرىس می پردازىم.
برخی از روش های تدریس:

 سقراطی
 توضیحی

 پرسش و پاسخ
 حل مسأله

...... 
صالحیت های حرفه ای هنرآموز: هنرآموز  اىن درس عالوه بر تسلط بر مهارت های هنرآموزی باىد تواناىی انجام تکنیک های 
ارائه شده در کتاب را داشته باشد و حداقل مدرک تخصصی موردنیاز برای آموزش اىن درس لیسانس در رشتٔه صناىع چوب است.

ىاددهی و ىادگیری: کمیتٔه بین المللی آموزش در قرن بیست و ىکم ىادگیری را بر چهار ستون استوار می داند:
ــ ىادگیری برای دانستن

ــ آموزش برای عمل کردن
١ــ میرزا محمدی ــ ص ١٧ ــ ١٣٨٣



ــ آموزش برای زىستن
ــ آموزش برای همزىستی

ىادگیری برای دانستن: با اىن روىکرد آموزش و پرورش رسمی باىد فرصت هاىی را در طول دورٔه تحصیل برای افراد فراهم 
آورد تا آنان دانسته هاىی را کسب کنند.

ىادگیری برای انجام دادن: در اىن روىکرد هنرجوىان در هنگام آموزش فرصت هاىی را به دست می آورند که تواناىی های خود 
را از راه تالش و درگیر شدن با تجربه های علمی و انجام دادن فعالیت های اجتماعی گسترش دهند.

ىادگیری برای زىستن: تالش بر اىن است که شخصیت شاگردان در دوران آموزش با تقوىت قوای ذهنی، قدرت استدالل، 
حس زىباىی شناسی، پرورش استعدادهای جسمانی، افزاىش مهارت برای برقراری ارتباط با دىگران و تمرىن آن چنان رشد ىابد که بتواند 

در آىنده خود را هداىت کند، تصمیم بگیرد و درست داوری نماىد.
ىادگیری برای با هم زىستن: در اىن روىکرد، آموزش به دنبال تحقق هدف هاىی است که انسان ها همدىگر را بهتر درک کنند 
و با تفاهم، حق شناسی و همبستگی با هم زندگی کنند و برای حل مشکالت با هم همکاری و همدردی داشته باشند و حرمت کرامت و 

عطوفت انسانی را پاس دارند. 



اهداف آموزشی

هر دوره آموزشی برای رسیدن به اهداف معینی به نام اهداف آموزشی طراحی می شود. اىن اهداف در مرحلٔه طراحی برنامٔه 
درسی، تألیف کتاب های درسی، آموزش و ارزشیابی کاربرد دارد. بهتر است هدف ها چنان نوشته شوند که رفتاری را که می خواهیم 

هنرجوىان به آن برسند و محتواىی را که باىد ىاد بگیرند نشان دهند.
اهداف آموزشی در شاخٔه فنی و حرفه ای براساس تواناىی های مورد نیاز حرفه ها و مشاغل و براساس دسته بندی بلوم طراحی 
شده است و به دو صورت هدف کلی و رفتاری نوشته می شود. برخی از هدف ها فراىند و برخی دىگر فرآورده را نشان می دهند که به 
ترتیب هدف های فراىند و هدف های فرآورده ای خوانده می شوند. به هدف هاىی که در بردارندٔه چگونگی کوشش ها و تالش ىادگیرنده 
است هدف فراىندی گفته می شود ولی هدف فرآورده ای در بردارنده نتاىج و بازده ىادگیری است و به چگونگی رسیدن به آن کار ندارد. 

متصدىان و مجرىان آموزش و سنجش، طراحی هدف های آموزشی به صورت فراورده ای را بهتر می دانند.

هدف کلی
برخی از هدف ها به صورت کلی و به گونه ای نوشته می شوند که دقیق و سنجش پذىر نیستند و برای سنجش باىد به گونه ای دىگر 

و دقیق تر نوشته شوند. نمونه برخی از هدف های کلی آشنا شدن، دانستن، ىادگرفتن، درک کردن، تواناىی به کاربردن و ... است.
به هدف های  را  آن  برنامه رىزان  کرد.  تبدىل  آموزشی  به محتوای  نمی توان ىک  باره  را  کلی  اىنکه هدف  به  نظر  هدف جزئی: 

کوچک تر جزىی ىا رفتاری تبدىل می کنند.
اهداف رفتاری: اىن هدف ها قابل مشاهده و اندازه گیری و از هدف کلی کوچک ترند که سطح عملکرد و چگونگی آشکار 
شدن رفتار در آن مشخص باشد. هدف های رفتاری را می توان حرکات و آثاری دانست که هنرجوىان نشان می دهند تا آشکار شود که 

ىادگیری صورت گرفته است. 
طبقه بندی اهداف رفتاری: در رده بندی بلوم1، اهداف آموزشی به سه حیطه زىر تقسیم می شوند:

الف( شناختی                           ب( عاطفی                             ج( روانی ــ حرکتی   

١ــ در باره مطالب اىن بخش می توانید به کتاب: طبقه بندی پرورشی بلوم، ترجمه علی اکبر سیف مراجعه فرماىید.



هرکدام از حیطه ها دارای چندىن سطح ساده تا پیچیده است و به صورت سلسله مراتبی است.
         ارزىابی 

ساختنساختن
تحلیل
کاربرد

درک  و فهم
دانش

تحلیلتحلیل
کاربرد

درک و فهم
دانش

کاربردکاربرد
درک و فهم

دانش
درک و فهمدرک و فهم

دانش دانشدانش

سلسله مراتب اهداف در حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی
در اىنجا به مطالبی دربارٔه حیطه ها و سطوح هدف های رفتاری بر پاىٔه دسته بندی بلوم اشاره می شود.

حیطه شناختی: اهداف حیطه شناختی با تواناىی های ذهنی و اندىشٔه انسان سر  وکار دارند و دارای شش سطح است.
1ــ دانش، ىادآوری ىا شناخت روش ها و فراىندها، الگوها. در اىن سطح هنرجو می تواند آنچه که پیش از اىن در موقعیت 
ىادگیری آموخته است در ذهن نگه داری و در هنگام الزم آن را، ىادآوری کند ىا بشناسد. برخی از افعال )کار واژه( در اىن سطح 

تعرىف و  بیان کند و نام ببرد. 
نمونٔه هدف شناختی در سطح دانش در اىن درس ــ هنرجو بتواند:

ــ ابزار و وساىل موردنیاز برای شیؤه مدادرنگی را بشناسد.
2ــ درک و فهم، درىافت مفهوم آنچه که آموخته شده است. در اىن سطح هنرجو افزون بر تواناىی نگهداری آموخته ها در 
ذهن، مفهوم آنها را نیز می داند و می تواند آموخته های خود را با بیان دىگر بازگو کند. برخی از افعال در اىن سطح: توضیح  و شرح 

دهد. نمونه هدف شناختی در سطح درک و فهم ــ هنرجو بتواند:
ــ مداد رنگی و کار با مداد رنگی را توضیح دهد.

٣ــ کاربرد، کاربرد دانش )اندىشه های کلی، روش ها و الگوها( در موقعیت های واقعی، برخی از افعال در اىن سطح: حل کند، 
آزماىش کند، به کار برد، محاسبه کند و بنوىسد. 

نمونٔه هدف شناختی در سطح کاربرد ــ هنرجو بتواند:
ــ با به کاربردن مداد آبرنگی، سطح هندسی را رنگ کند.

4ــ تحلیل، تفسیر ساختار، بیان روابط درونی و اجزای تشکیل دهندٔه ىک پدىده ىا موضوع، برخی از افعال در اىن سطح 
تحلیل کند، ارزىابی کند، دسته بندی کند، جدا کند. منظم کند.

نمونٔه هدف شناختی در سطح تحلیل ــ هنرجو بتواند:
ــ انواع مداد رنگی و کاربردهای آنها را فهرست کند. 

5ــ ساختن، اىجاد ساختار و ارائٔه مدل و اندىشه جدىد، در کنار هم گذاشتن اجزا و رسیدن به ىک کل برخی از افعال در 
اىن سطح: طراحی کند، رسم کند، شیوه جدىد برای ... ارائه دهد. 

ــ نمونٔه هدف شناختی در سطح ساختن هنرجو بتواند:
ــ با به کارگیری مداد رنگی تصوىرسازی کند.

6ــ ارزىابی، بررسی ارزش ها و نتاىج و داوری دربارهٔ آنها. برخی از افعال در اىن سطح: رد کند، تأىید کند، نقد کند، ارزىابی کند. 



نمونٔه هدف شناختی در سطح ارزىابی ــ هنرجو بتواند: 
ــ در داوری )ژوژمان( کالسی درمورد آثار خود و دىگرهنرجوىان نظر بدهد و کارها را نقد کند.

حیطۀ عاطفی:
ارزش گذاری،  واکنش،  درىافت،  پنج سطح  و  است  ارزش ها  و  باور، عالقه، حالت  نگرش،  عاطفی  اثرگذاری حیطه  حوزٔه 

سازمان بندی، درونی سازی دارد.
1ــ درىافت، آگاه شدن از چیزی و توجه کردن به آن،آمادگی برای ىادگیری.

2ــ واکنش، پاسخ دادن به شنیده ها و دىده ها، افزون بر درىافت، می خواهد داوطلب انجام کاری شود، فعاالنه پاسخ می دهد:
نمونه: هنرجو برای بررسی اثر داوطلب می شود.

3ــ ارزش گذاری، پذىرش ىک ارزش و برتری دادن آن به برخی از ارزش های دىگر، ارزش گذاشتن، اقدام وفادارانه نسبت 
به موضوع، آمادگی برای هزىنه کردن.

4ــ سازمان بندی، جای دادن ارزش جدىد در نظام ارزشی خود، سازمان بندی و توسعه ىک نظام ارزشی.
5ــ درونی سازی، اتخاذ سیستم باوری و فلسفی، شخصیت پذىری، تثبیت ارزش ها برای مدت طوالنی و هداىت رفتار.

حیطۀ روانی ــ حرکتی:
حیطٔه روانی ــ حرکتی حوزٔه هدف هاىی است که به مهارت های فیزىکی و جسمانی ىا کارهاىی که نیاز به هماهنگی ماهیچه ها 
و اعصاب دارند، اىن حیطه با مهارت های جسمی، مانند نوشتن، گرفتن ابزار، هداىت ماشین ها سروکار دارد. در اىن حیطه ىاد داده 

می شود حرکت ها با دقت، سرعت و مهارت انجام شوند. حیطه روانی حرکتی پنج سطح به شرح زىر دارد.
1ــ تقلید: در اىن سطح هنرجو ىاد می گیرد با مشاهده و کمک و راهنماىی دىگران کاری را که جنبه حرکتی دارد درست انجام 

دهد مانند حرکت دادن اره برای برىدن، بستن پیچ با ابزار.
2ــ اجرای مستقل: در اىن سطح هنرجو بدون مشاهده و کمک دىگران و از روی دستورالعمل کار حرکتی را درست انجام دهد.
3ــ دقت: هنرجو پس از رسیدن به سطح اجرای مستقل و با تکرار و تمرىن در انجام کار چیره شده و به درستی و با دقت کافی 

آن را انجام می دهد مانند اره کردن روی خط راست ىا مسیر طرح دار.
به طور همزمان و  اندازه ای گسترش می ىابد که او می تواند چند فعالیت را  به  در اىن سطح مهارت  4ــ هماهنگی حرکات: 

هماهنگ انجام دهد مانند هماهنگی حرکت دست و پا در رانندگی.
5ــ عادی شدن: در اىن سطح فرد به انجام کارهای دقیق عادت کرده و برای انجام کار به تمرکز زىاد نیاز ندارد.

ارتباط حیطه و سطح
در هر حیطه برای رسیدن به سطح باالتر نخست باىد اهداف سطح پاىین تر را کسب کرد. همچنین حیطه های سه گانه به همدىگر 
بستگی هاىی دارند. برای نمونه کسی که در حیطه شناختی می خواهد مسأله  ای را حل کند باىد در حیطه عاطفی انگیزه الزم به او داده 

شده باشد و در حیطه روانی حرکتی ىاد گرفته باشد که چگونه با ىک خودکار ىا وسیله دىگری بنوىسد.

محتوای آموزش
برای رسیدن به اهداف آموزشی باىد محتوای آموزشی را گزىنش و فراهم کرد. محتوای آموزشی در مرحله طراحی برنامه درسی 
گزىنش شده و در مراحل تدارک بسته های آموزشی و تدرىس به کار گرفته می شوند. برخی از مالک های گزىنش محتوا عبارت اند از:

 ارتباط با هدف و پوشش آنها  



 تناسب با پیشرفت های علمی
 تناسب محتوا با نیازها

 سازگاری با ارزش ها و واقعیات اجتماعی
 اعتبار و رواىی کافی

 تناسب با سطح رشد هنرجو و تجارب قبلی او
 قابلیت اجرا

 تناسب با زمان آموزش

طرح درس ساالنه
هنرآموز در نخستین روز از دورٔه آموزشی با نوشتن کلیات مباحث روی تابلو و اشاره های کالمی به برخی از جزئیاتی که در 
اىجاد انگیزه جهت حضور در کالس ها مؤثر است، اىن طرح را ارائه می دهد. اىن عمل، افق روشنی از انتهای ىک دورٔه آموزشی برای 

هنرجو مشخص می کند و آنها می توانند برای خود مطابق با اىن طراحی ساالنه، برنامه رىزی کنند.
طرح ارائه شده توسط هنرآموز برای آموزش ىک درس در ىک محدودٔه زمانی مشخص با رعاىت اصول تدرىس و سرفصل های 
آموزشی، »طرح درس ساالنه« هنرآموزان می باشد. در طرح درس ساالنه در واقع هنرآموز نقشٔه راه ىک سال تحصیلی را برای خود و 

فراگیران تهیه می کند تا بتواند در هر جلسٔه درسی براساس طرح درس از قبل تعیین شده محتوای آموزشی را اجرا نماىد.
شاىان توجه است که هرگز برای طراحی ساالنه به فهرست کتاب ها اکتفا نشود، بلکه هنرآموز باىد به متن آموزشی رجوع نماىد و 
برخی از مطالب را که در فهرست نیامده است، ولی با مطالب طرح ساالنٔه هنرآموز پیوستگی و ىا در جاذبٔه مطالب تأثیر شگرفی دارد، 
انتخاب کند و در طرح جای دهد. تعطیالت رسمی کشور درنظر گرفته شود سال را با اجزای کوچک تر مثل ماه و هفته و روز تقسیم 

کرد و محتوای آموزشی را در اىن قالب های زمانی رىخت.
برنامۀ درسی روزانه: افزون بر طرح ساالنه که در بردارندٔه کلیات متن آموزشی مورد نظر است، هنرآموز باىد برای هر روز 
درسی نیز طرح و برنامٔه درسی بنوىسد. به عبارت دىگر، باىد طرح مدّون و سنجیده برای ىک جلسه نوشته می شود.در اىن طرح درسی، 
کلیات مطالبی که در ىک روز درسی مورد تدرىس قرار می گیرد، نوشته می شود و جزئیات و مثال ها و نکات ضروری به صورت رمزی و 
بسیار خالصه در گوشه ای از اىن طرح نگاشته می شود تا در سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد. بدىهی است که در نخستین سال های 
تدرىس به خاطر سپردن مطالب برای هنرآموز میسر نیست و اىن طرح درس، ىارىگر او در به ىادآوردن مطالب است و در ضمن، تقدم 
و تأّخر مطالب نیز منطقی خواهد بود. طرح درس موجب جلب اعتماد هنرجو می شود و او به اىن وسیله می فهمد که هنرآموز برای 
تدرىس وقت می گذارد و نظم و اعتدال رفتاری هنرآموز در کالم، مرهون همین طرح درس روزانه است که موجب صرفه جوىی در وقت 

و استفادٔه بهینه می شود.
اجزای طرح درس روزانه: اجزای طرح درس روزانه عبارتند از: 

1ــ پرسش های آغازىن برای موضوع ىا عنوانی که باىد مطرح گردد و هنرجو باىد قبل از تدرىس آنها را آموخته باشد.
2ــ اختصاص زمان

3ــ فعالیت هاىی که هنرآموز باىد در امر ىاددهی ــ ىادگیری درس انجام دهد؛
4ــ وساىل کمک آموزشی و تجهیزات؛

5ــ فعالیت هاىی که هنرجو باىد در امر ىاددهی ــ ىادگیری انجام دهد؛
6ــ فضا.



ساختار کلی طرح درس روزانه
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تکلیف

در ادامه فهرست و برنامه زمانبندی ساالنه محتوای کتاب برای هر جلسه جداگانه از جلسه ىکم تا جلسه سی ام تنظیم شده است 
که می توانید وارد جدول فوق نموده مرحله زىر را تنظیم نماىید.

در حقیقت طرح درس روزانه مجموعه فعالیت هاىی است که هنرآموز برای تحقق اهداف، چگونگی عرضه محتوای درس، 
سازماندهی فعالیت های خود و هنرجوىان در زمان معین و ارزش ىابی از آموخته های آنان، از قبل پیش بینی و تنظیم می کند.



فهرست و برنامه زمان بندی ساالنه

صفحهمطالبجلسه

جلسه اول
معارفه ــ آشناىی با هنرجوىان ــ توضیح درباره نحوه تدرىس، سؤاالت درس، امتحان سنجش سطح 

دانش آموزان ــ ىادآوری مطالب محاسبات فنی )١(
١

٤حرکت و انواع آن ــ سرعت و انواع آن ــ تبدىل واحدهای سرعتجلسه دوم

٩حل تمرىن های صفحه ٦ و ٧ ــ سرعت دورانی ــ سرعت برش ــ روش استفاده از نمودار سرعت برشجلسه سوم

١٤حل تمرىن صفحه ١١ــ پیشبرد کار در ماشین های صناىع چوبجلسه چهارم

١٧حل تمرىن صفحات ١٣، ١٤ و ١٥ مقدار برش هر دندانه اره ىا تیغه رنده از طرىق فرمول و نمودارجلسه پنجم

٢٣عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب از طرىق فرمول و نمودار ــ حل تمرىن های صفحه ٢٤جلسه ششم

٢٨حل تمرىن صفحات ٢٥، ٢٦، ٢٧ و ٢٨جلسه هفتم

٣١امتحان از فصل اول )امتحان مستمر(جلسه هشتم

جلسه نهم
انتقال حرکت و نیرو در ماشین های عمومی صناىع چوب ــ تسمه و چرخ تسمه ــ انواع تسمه و مشخصات آنها ــ 

محاسبات مربوط به طول تسمه
٣٥

٤٣حل تمرىن های صفحه ٣٧ و ٣٨ ــ محاسبه تعداد دور چرخ تسمه ــ نسبت انتقالجلسه دهم

٤٦حل تمرىن های صفحه ٤٠ و ٤١ ــ محاسبه چرخ دنده و چرخ زنجیر ــ نسبت انتقال جلسه ىازدهم

٤٩حل تمرىن های صفحه ٤٣، ٤٤ و ٤٥جلسه دوازدهم

٥٢تعرىف کار مکانیکی و محاسبات مربوط به آنجلسه سیزدهم

٥٧حل تمرىن صفحه ٥٠ و رفع اشکال از فصل های )١( و )٢(جلسه چهاردهم

٥٨امتحان نیمه اولجلسه پانزدهم

٦٢توان مکانیکی ــ بررسی روباط مربوطه ـ تبدىل واحدها ــ راندمانجلسه شانزدهم

٦٦حل تمرىن های صفحه ٥٣ و ٥٥  ــ تعیین نیروی محیطی و رابطه توان با گشتاورجلسه هفدهم

٧٥حل تمرىن های صفحه ٦١ و ٦٢ ــ اصطکاک ــ انواع اصطکاکجلسه نوزدهم

٨٥حل تمرىن های صفحه های ٦٨ تا ٧٢جلسه بیستم

٨٨امتحان از فصل سوم )امتحان مستمر(جلسه بیست و ىکم



٩١مقدماتی از انواع الکترىسیته ــ کمیت های الکترىکی ــ روابط کمیت های الکترىکیجلسه بیست و دوم

٩٧کار و توان الکترىکی ــ محاسبه های بهای برق مصرفیجلسه بیست و سوم

١٠٢حل تمرىن صفحات ٧٧ و ٧٨جلسه بیست و چهارم

١٠٣حل تمرىن صفحه ٧٩ ــ امتحان از فصل چهارم )امتحان مستمر(جلسه بیست و پنجم

١٠٦تعیین زمان انجام کار ــ زمان سنجی ــ روش های مشاهده مستقیمجلسیه بیست و ششم

١١٠حل تمرىن های صفحه ٨٢  ــ زمان سنجی با کرنومتر ــ تعارىف قسمت های مختلف زمان انجام کارجلسه بیست و هفتم

١١٥حل تمرىن های صفحه ٩١ و ٩٢ ــ زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار ــ روش های ترکیبیجلسه بیست و هشتم

١٢١بررسی پرسش های صفحه ٩٥ ــ حل تمرىن های صفحات ٩٨، ٩٩ و ١٠٠جلسیه بیست و نهم

١٦٦رفع اشکال کلی از کتاب و بانک سؤال سال های گذشتهجلسیه سی ام


