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Teach    تیم 
 

  سپاسگزاری
 

تیم شامل کارولینا ملو هورتادو،   گردیده است. اعضای اصلیمولینا تهیه  یکلتوسط یک تیم تحت رهبری ایز  Teach ابزار 
، کارولینا موریرا افاطم  هفرو هجنی بت الویز، آلیس مادلین دانون، سید .تریسی ویلیچوسکی میباشدآدل پوش پاراتنام و 

در هیل، یلیندسی براون، پم گروسمن، ه شامل تخنیکی ورتیتیم بودند. این تیم از پنل مشی اعضادیگر  ز و ایوا تراکوکواس
مشاهده   دریافت کردند. رهنمود و ابزار  ینیک یودر راهنمایاندرو هو، سارا ریمم کافمن، اندرو راگاتز، اریکا ووالی، و 

تو جونیور میجاریس کاردیناس و کاسیا وکاپی بود. ریستیتویراستار توسط دانیل ویلیس طراحی شده است. امی گوتام سردبیر 
 حمایت های اداری را فراهم نموده اند.  میراندا 

 
م، تارا بیتلی، مارگاریت کالرک، مایکل  عاصمتشکل از سلمان  Teach صنفی بررسی کاری این تیم از همکاری گروپ

حسن، پیتر هلند، دینگ یانگ هو، ناتالی   ر ، عاممیرا حلبیکرافورد، دیوید ایوانز، دون فیلمر، فرانسیسکو هیمیوویچ، س
، شبنم سینها، الرس لاویر لوک، وان مانوئل مورنو، شاون پاورز، هالی راجرز، شواتلنا سابرواحالهیر، توبی لیندن، 

آلوی، تامارا آرنولد،   هسحف. این تیم همچنین از حمایت مینماید قدردانیسندرگارد، سیمون تاکر، والی وین و نوح یاررو 
رضا، هینا سلیم،   ماهجبین پدریرااوکتویا مدینا  ،یفت مجنیفر بلی، ینینا گالو، جولیا هان، جولیا الریس، آناهیتا متین، عبدال

 مستفید گردیده اند. تامگانان و سرجیو ونژاس مارین  ماری اووان
  

، از جمله گونزالو دیابوت،  نموده اند در مورد ابزار ارائه را  خوبی و معلومات  اتعدادی از همکاران نظریات، فید بکه
، پائوال حسن، اینس کوودو، ویکتوریا لوین، آلونسو سانچز، ویرجینیا تورت گومز عامر گوادالوپ گوینکه، مایکل هندل، 

 از گرو های که نسخه مقدماتی از   اعضاء تیم اصلی ،عالوهبر و نوح یاررو.  ،پراندوییل، الینا رستان، کیریل واسیلیف
Teach  و وفرانکو روسو، بینه تانه ومینماید که شاملکرده است اظهار امتنان  یا تطبیق اعمال شانرا در زمینه های مختلف  

، و علی انصاری در پاکستان؛ فرانسیسکو هایمویچ پاز و هیلینا  حیصکوئین مارتین جون، تازین ف ،لوک در فیلیپین ویر حا
 ند. ه ابود ،ویرجینیا پوهنتونرانوینر در اروگوئه؛ مارینا باسی در موزامبیک؛ و سارا ریمم کافمن در 

 
ه  انجام داد  Teach کلی را برای توسعه و آمادگی  ییورهنما تیم جهانی دانش و نوآوری، هدایت ارشدعمر آریاس، مدیر 

گروپ موضوعی جهانی نصاب، تدریس و ارزیابی، و تارا بیتیل و دیوید   مایکل کرافورد، رهبر  از حمایت  . این تیماست
اس سپ ایوانز، رهبران گروپ موضوعی جهانی توسعه شغلی و حرفه ای معلمان، برای راهنمایی و مشوره در طول پروسه،

عملی جهانی، جیمی ساویدرا، مدیر ارشد، لوئیس   تعلیم وتربیهاری میکند. این تیم به ویژه از گروه مدیریت ارشد گز 
 تشکری خاص میکند.  هاهدایت و حمایت آن ،بنوینست، و کیکو مایوا مدیر، برای رهبری

 
بخش بزرگی  که، صندوق ودیعهر این تیم از حمایت های سخاوتمندانه ای که از سوی رویکرد سیستم ها برای آموزش بهت

 سپاسگزار است. تأمین میشود و وزارت تجارت و امور خارجه استرالیا بریتانیا توسعه بین المللیوزارت  توسطآن 
 

به  کمک کرده اند  Teach و از همه کسانی که به نمودهعذر خواهی گردیده که سهواً از این لیست حذف  از کسانی این تیم،
 . نماید قدردانی می ،شمول کسانی که نام آنها در اینجا ذکر نگردیده است

 
به عنوان بخشی از این پروژه  خویشدرسی  وفدر پایان و مهمتر از همه، اعضای تیم از همه معلمان که ما را در صن

 .تشکری می کنند نده اپذیرفت
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  ټیم Teach د
 

  مننه او تقدیر
 
ولینا ملو  ار ک دي چي د دغه ټیم مهم غړیله ټیم لخوا تیار شوي ایزیکیل مولینا په مشرۍ د یو ارزوني ابزرا دد د   Teachد  

 وار س، الیس مادیلین ډانون،سیدافالیو. جینی بیت ادییهورتادو، اډیل پاش پراتنم، او ټریسي ویلیوکوسکي څخه جوړ شو

د هغه تخنیکي بورد  تر الر ښوونو الندي  ټیم دغه غړي وو.  نور  ټیم دی ا ټراکو د یوفاطمه، کیرولینا موریرا ویزکویز، ا
وی راګټس، ایریکا وول  ینډروکافمان، ا - ریمهو، سارا  ینډروبراون، پام ګروسمن، هیتر هیل، اخپل کار مخته ووړ چي لیزی

له لوري    امی ګوتماو د   ین شوېد ډینیل ویلس لخوا ډیزاد مشاهدي وسیله دا الرښود او    یې غړیتوب در لود. او نک یوډر 
 .دهترسره کړی پکي  مرسته اداري میرانډاسیا کاکارتیناس او  اسمیجر  توجونیر،. ریستیتوایډیټ شوی دی.

 
ټ مننه کوي چې د سلمان عاصم، تارا بیتیل، مارګری څخه همکاري له  کوونکی ګروپ د ټولګی د مشاهده  Teach دا ټیم د

نگ  یوبي، عامرحسن، پیټر هالنډ، ډینګوسمیراحالچ، و انس، ډون فلمر، فرانسسکو هیمویواکالرک، میکل کراوفورډ، ډیوډ  
سنها،  شبنمروجرز، شیوټلینا سبروال،  لسی، هاز ن مینول مورینو، شان پاور اویر لوک، وهاالهیر، توبی لینډن،   تلی هو، نا
دغه ټیم د حفصه الوی، تیمارا آرنول،   دی.تشکیل شوی  رګارډ، سیمون تاکر، والی وین، او نوح یاررو څخهسندالرس 

ن  اوای مری، اکتویو میډینا پیدرا، ماهجبین رضا، حنا سلیم، لمفتیمتین، عبدا  ناهیتان، اهاینینا ګالو، جولیا  جنینیفر بللي، 
 .برخمن شوی دیڅخه  له مرستي ، او سرجیو ویینګاس مارینګننتما
 

زالو ډیبوټ، ګادالپی  ګون چي وړاندې کړي توضیحات هکله غوره تبصرې، نظریات او یو شمیر همکارانو د دې وسیلی په
، نډیویلیز، ورجینیا تورټ ګومیز، پاوال پر کودو، ویکتوریا لیون، الونسو سنکس حسن، انعامر ، هینډلگویاینیک، مایکل 

ټیمونو څخه مننه  نورو غوټیم د ه دا ،یې له ویاړ څخه برخمن دی. سربیره پر دی روستن، کرییل وسیلی او نوح یاروایلینا 
، او فلپائن  وو تانه فرانکو روسو، بن چي. ده کړي تطبیقپه مختلفو برخو کې  یی لومړني نسخه   Teachکوي چې د 

، له یورا ګوای  هیموچ پاز  نسیسکوی انصاري ؛ فراعلله پاکستان څخه، فصیحزینتاګیوون،  ټینکوین مار  ،ویئر لوکحاکې
پکي شامل کافمان شامل  —یم سارا ر  څخه پوهنتون لهاو د ورجینیا  سي مارینا باله موزمبیق هیود څخه  ؛ ونر هلینا ر  څخه
   دي.

 
ورکړل شوي لخوا عمر اریاس  لوي مدیر ټیم  د د نړیوال پوهې او نوښت وني کولو لپاره عمومي الرښوچمتو د   Teach د

  ښوونکي او د مسلکي پراختیا وفورډ، او دامایکل کر  سرمشر  ګروپ لنړیوا د الرښوونې او ارزونېد   نصاب دا ټیم د  دي.
مننه څخه  واو مشور  نوالرښو د  پروسې په اوږدو کې د دوی دي داو ډیوډ ایونز څخه  بیتیلیتارا سرمشر ان ګروپ نړیوال

یډرا، لوي وجایم سالکه – مننه کوي هم ټیم څخهلهت مدیری د عالی نړیوال پرکټیس کوي. دا ټیم په ځانګړې توګه د ښوونې د 
 شکرګزاری څخه، او هر اړخیز مالتړ نو، الرښوورهبریت د  د دوی -، لویس بینونیسټ، رییس، او کییکو میوا، رییس ریس

 کوی.  ادا 
 

بریتانیا  چی ترډیره دکوی  مننه  مالتړ څخه سخاوتمندانهله ( SABER) يکړنالر  سیسټمونو د لپاره کړې زده غوره ددا ټیم  
 .یلیږیتمو لخوا (DFATاو د آسټرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ څانګې ) (DFIDد نړیوالې پرمختیا ادارې )

 
د هغو   بخښنه غواړي او کي نه دي شامل شوي لیست یې نوم په دغه په غیر قصدی توګهچی دا ټیم له هر هغه شخص څخه 

سره یې مرسته  Teach چې دڅخه مننه کوي  ټولو اشخاصو  وهغله  شوي،کسانو په شمول چي نومونه یې دلته نه دي ذکر 
 ده. کړې

 
ي چې د دې پروژې د یوې برخې په توګه یی په کوټولو هغو ښوونکو څخه مننه  لهپه پای کې او تر ټولو مهمه، د ټیم غړي 

 ټولګیو کې زموږ هرکلی کړی.
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  فیمعر
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Teach   چه چیز را اندازه گیری میکند؟ 
Teach الف( وقتی را که معلم   متفاوت از دیگر ابزارهای نظارت صنفی است چرا که موارد ذیل را را در نظردارد

اجتماعی و  -و ب( کیفیت تدریس که به مهارت های عاطفی مصروف درس و شاگردان مصروف کار )آموختن( میباشد
 فکری شاگردان کمک میکند.  

 
ثانیه برای ثبت فعالیت های معلم و تعداد شاگردانی که در طول پروسه مشاهده در کار   10تا   1از  سنپ شات"ا"صحنه  سه

 مولفه کیفیت شیوه هایاز سوی دیگر،  گرفته است. مورد استفاده قرار  ،زمان فعالیت نظر به از  شیبه عنوان بخ هستند
  -، و مهارت های عاطفیمل هاراهنمایی ها/دستورالعفرهنگ صنف،  :گردیده استاصلی تقسیم  بخشبه سه  تدریسی

عنصر مربوطه هستند که  9کنید(. این مؤلفه ها دارای  مراجعه 8گراف صفحه  )برای معلومات بیشتر به 15 1اجتماعی
در طول پروسه  دسته بندی گردیده که  ح پایین، متوسط و عالیواین رفتارها به سط )سلوک( میباشد.رفتار  28نشان دهندۀ  

تفسیر می شوند که میزان کیفیت  مره این 5نمره این رفتار ها به یک مقیاس . می شوندمشاهده بر اساس شواهد جمع آوری 
 . مینمایددقیقه ای درس تعین  15  هرا در دو مشاهد تدریس شیوه های

 

اینجا بر  دراست. ای یادگیری برمطلوب یجاد می کند که را امحیطی یا اتمسفیری /معلم فرهنگ فرهنگ صنف درسی:
محیط یک  (1که معلم: ) تمرکزباالی آنستبلکه  تمرکز نگردیده،اصالح رفتار های منفی شاگردان، توسط معلم 

، پاسخ به نیازهای شاگردان به طور مداوم مثبت کالمگردان، استفاده ازشاتار احترامانه با همه با رف یادگیری حمایتی
  وکند  ایجاد  عدم ابراز تعصب جنسیتی در صنف درسی می باشد  همچنانجنسیتی وکشیدن کلیشه های  چالشبه و
واضح و روشن، پاداش دادن به رفتار مثبت   با توجه به تنظیم انتظارات رفتاری انتظارات مثبت رفتاریتعیین ( 2)

  ایجاد کند. مؤثربه شکل  سوء رفتارو هدایت  شاگردان

1 

تدریس می کند که فهم شاگردان را عمیق تر ساخته و آنها را به تحلیل و تفکر انتقادی   یمعلم به شکل :ها دستورالعمل
در  بلکه  محتوای درس را در نظر می گیرند تمرکزنمی شود، روی میتود های تدریسی کهاینجا بردر تشویق کند. 

ی هستند ارایه فعالیت های یادگیر  در راستای که واضح اهداف درسیبیان  درس را با( 1) :محدوده ای است که معلم
یا زندگی روزمره   دیگر دانستنی هابه را فعالیت های یادگیری  هد و بتواند واضح مطالب را توضیح د  ه طور، بنماید 

 ؛ به صورت بلند مدل سازی کند  از طریق اعمال یا فکر کردنرا  و فعالیت های یادگیری ،ارتباط دهد  شاگردان
و مانیتور   یا سایر استراتژی ها اتبلکه از سواالت، پیشنهاد  ،نرود  گی از یک موضوع به موضوع بعدیه ( به ساد 2)

به سطح فهم  تدریس را، و استفاده نماید  تعیین سطح فهم شاگردانبرای  و فردی پیجریان کار گرو کردن شاگردان در
و یا بدانند که چقدر  بفهمندنقد هایی ارایه نماید که به شاگردان کمک کند تا مشکالت خود را  (3؛ )وفق دهد  شاگردان

باز و فراهم کردن فعالیت   ی با جوابتوسط پرسش های را تشویق نماید که دانر( شاگ4) در کارشان موفق بوده اند 
  تحیلیشاگردان توانایی تفکر تفکر تحلیلی کنند.  نماید های تفکر امیز که آنهارا ملزوم به تجزیه و تحلیل فعال مطالب 

 دهند. می  باز و یا انجام وظایف تفکر امیز نشان ی با جوابخود را از طریق پرسش های

2 

تشویق کند که در  را اجتماعی را تقویت میکند تا شاگردان-معلم مهارت های عاطفی :اجتماعی-مهارت های عاطفی
( حس 1) :اجتماعی شاگردان، معلم  -از صنف درسی موفق باشند. برای توسعه مهارت های عاطفی  داخل و خارج

  فرصت ها برای انتخاب و انجام نقش های معنی دار در صنف درسی نمودنتوسط فراهم  اموزان را دانش استقاللیت
می   را نمایش خویش اریخودمخت و کردهشرکت  شاگردان داوطلبانه در فعالیت های صنف درسی .تقویت می کند 

و توانایی های طبیعی   زکاوتصرفاً تمرکز بر   توسط تأیید تالش های شاگردان به جایرا  داشتن پشتکار (2دهند؛ )
، و آموزششکست و ناامیدی به عنوان بخش از پروسه  در برابر مثبت به چالش های شاگردان نگرش داشتن ،آنها

مهارت های اجتماعی و حس ( تقویت 3)ترویج میکند  مدت دراز اهداف کوتاه مدت و به تعین شاگردانتشویق 
فردی، از قبیل: طرز نگرش، همدردی،  بین ال ارتقای مهارت های ،هم سن و ساالن با متقابل همکاری توسط تعامل

هم   تعامل متقابل با. شاگردان با همکاری با یکدیگر از طریق تقویت می کند  حل مشکالت اجتماعی و تنظیم احساسات
 حس همکاری خود را نشان می دهند. ، مهارت های اجتماعی وسن و ساالن خود 

3 
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Teach    ؟يکو اندازهکوم شیان 
Teach   توپیرلری چی  برخه کيسره پدی  ټولو ابزارو نورو له د ټولګی د مشاهديteach ( 1هغه وخت په نظرکی نیسي )

برخي په د کیفیت هغه  تدریس (  د 2) .اوهغه وخت چی زده کونکي په کار بوخت وی يپه زده کړه لګو یې  چی ښوونکي
 ی.لو کي مرسته کولوړوو په ټولنیزاو ادراکي مهارتون-عاطفيسره زده کونکو  لهچی  نظر کي نیسي

 

په ټولګي کي په درس باندي د ښوونکي او زده کوونکو د بوختیا د وخت یا د درس له جریان څخه په ټولګي کي د مشاهدې  
  د  له بلي خواو پوي  زماني اوږدوالی لري، د فعالیت د بیګي په توګه اخلي. ثانی 10 -1 په وخت دری سنپ شاټونه چي له 

 9په ) 1ټولنیز مهارتونه -عاطفياو والرښون ، ي د کلتور د ټولګ کوي چي م کې تنظیبرخوپه دریو لومړنیو  تدریس ښوونکي 
چلندونو ته  28هغه کې عناصر شتون لري چې په اړوند  9برخو کې  غوپه د .څخه عبارت دی (وګورئ معلومات مخ کې

ي ده چي د چلند دغه ډولونه په لوړو، منځنیو او ټیټو سطحو کي طبقه بندي شوي دي چي له ټولګي څخه د  اشاره شو
نمره یې مقیاس له مخي  5مشاهدې په بهیر کي د شواهدو په اساس را ټولیږي. د دغو بیالبیلو چلندونو نمرې د یوه 

 .م کتنو یا مشاهدو کي تعینیږي.دقیقه ای  15 دوهد کیفیت میزان یې د درس په   تفسیرکیږي چي د تدریس د میتودونو 

 رامنځته کوي چې د زده کړې لپاره ګټور وی. دلته د ښوونکي په ی اتموسفیریو کلتور داسي ښوونکي :کلتورد ټولګی 
چې  تمرکز کیږيڅه باندي هغه بلکه پر  کیږي،چلند باندې چې د زده کوونکی منفی چلند اصالح کوی تمرکز نه هغه 

ټولو زده کوونکو سره د یو شان چلند، په  له ړي چيرا منځته ک چاییلایر ویحمایداسي زده کړې  د (1: )ښوونکی
په هکله   یتاو په ټولګي کې د جنس ویلو ځوابته د د زده کوونکو اړتیاوو ته  استعمال، د  دوامداره توګه د مثبتی لهجې

د زده کونکو مثبت چلند تقدیرول، او  دټولګی نظم برابرول، ،چلند له الریمثبت د  (2او، ) رګند نشي.تبعیضي ښلوک څ
 . په اغیزمنه توګه د بد چلند په هکله الرښوونه کول

1 

او تحلیل ته   فکرت  يانتقاد  او هغوی کوي چې د زده کوونکو پوهه زیاته کړي ډول تدریسښوونکی په داسې  :يالرښوون
ي تمرک په هغه  ، بلک په نظر کي نیسيد درس  محتوا  نه کیږي چي تمرکزد تدریس په هغو میتودونو باندیهڅوي. دلته و

د فعالیت اصل بلل کیږي په ښه  ده کړېچې د ز موخید درس  تشریح کړي،، درس ( 1) چې ښوونکي: محدوده باندي ده
زده کړي فعالیتونه د  .او د ژوند سره تړاو ور کړيورځني لهکوونکو  د زده دغو زده کړو ته  او توګه وړاندي کړای شي

په ساده توګه له یوې ښوونکي  (2) .یسازي کړي عملي انځور ور کړی له الرېې مودل  څرګندولود  فکر د  یا عمل
الرښوونو، یا نورو پوښتنو، زده کوونکو د د  ي په ګروپي یا انفرادي توګه ، بلکځيبلی موضوع ته نه  څخهموضوع 

له میتودونو څخه په استفادې سشره د زده کوونکو د زده کړو کچه تعینوي او د تدریس ډول د زده  د کارولوستراتیژیو 
سره د هغوی د ستونزو په  زده کونکو داسي انتقادي ټکي وړاندي کړي چي  له( 3) کوونکو له پوهي سره عیاروي.

( 4) شي او یا و پوهیږي چي په خپل کار کي تر کومي برخي پوري بریالي دي.تشخیص او پیژندنه کي مرتسه و کړای 
د پوښتنو د تشریحي ځوابونو او فکري فعایتو له الري هغوی ته مطالبو د فعال تحلیل او شنني  زده کونکي هڅوي ترڅو

ا د پوښتنو د تشریحي  مسؤلیت تلقین کړي او تحلیلي فکر ته یې متوجه کړای شي او زده کوونکي د تحلیلي تفکر وړتی
  ځوابونو یا داسي فعالیتونو د تر سره کولو له الري څرګند کړي چي فکري انګیزه و لري.

2 

چې د  توانیږیترڅو زده کونکي و تقویه کويټولنیزو مهارتونو -عاطفیزده کوونکی  ،ښوونکي ټولنیز مهارتونه:-عاطفی
ښوونکي الندې   لو لپارهورکو یود د ټولنیزو مهارتونو ته -عاطفی. د زده کونکو و اوسيبریالي  دبانديټولګي  دننه او 

زده کوونکو ته د انتخاب فرصتونه برابروی  ښوونکی به ټولګي کي  ،حس ایجادول استقاللیتد ( 1) فرصتونه برابروی:
ګډون کوي او  کې فعالیتونوپه  ټولګي د  په خپل آندي توګهزده کوونکی  ترڅو په ټولګي کې مفهوم لرونکی رول ولوبوي.

هغوی د زده کړي   پرځای تمرکزد  لیاقت یا طبیعي وړتیاوو باندې پهد زده کوونکو ( 2) خپل او خپله خپلواکي څرګندوي.
د پروسې په توګه د خپلو ستونزو په وړاندي مثبت لید در لودلو ته هڅوي او هغوی تشویق کوي تر څو د هغوی په منځ 

خپلو همزولو، د لید لوري، خواخوږي، د ټولنیزو ستونزو  د ( 3)؛  ږد مهاله اهدافو ټاکلل رواج کړي.کي د لنډ مهاله او او
د حل او د احساساتو د تنظیم په څیر د ځبلمنځي همکاریو له الري د وړتیاؤ د مهارتو د ودې په مقابل کي د ټولنیزو 

 مهارتونو او د همکاري د حس پیاوړي کول.

 

3 
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Teach  چگونه توسعه یافت؟ 
انجام دادند، تجدید نظر کردند و  تحقیقات به مدت دو سال روی این ابزار  Teach تیم توسعهبرای به اتمام رساندن این ابزار 

 : ها ی مختلف این ابزار را مکررا ازمایش کردند قسمت

1 
پنج ابزار  - معلم بود  یکروانشناس و  یک  ، کارشناس تدریسی،تعلیم و تربیه سنجشکارشناس  یککه شامل  —تیم توسعه 

آموزش که  پرکتس هایبرای ایجاد فهرست از ند شوکه به طور گسترده در ایاالت متحده استفاده می  رامشاهده صنف درسی 
  هایاین فهرست برای شامل کردن رفتارها از ابزارروی  ،سپس تیم 2ارزیابی کردند. ،معموالً مورد ارزشیابی قرار می گیرند 

بر اساس  3.مطالبی اضافه کردند  ین و متوسط استفاده شده اند بین المللی مشاهدات صنف درسی که در کشورهای دارای عاید پای
 4.ند عنصر ایجاد کرد  43قسمت و  3این تجزیه و تحلیل مقدماتی، تیم یک فهرست را در 

2 
نفری   22 یک گروه کاری Teach ارچوبهاولویت بندی عناصر در چ کمک دربه منظور کاهش عناصر و تیم توسعه، 

عملکرد ها ذکر  فهرست درکه  عناصر تا از شرکت کنندگان خواسته شد کرد. دعوتآموزش را  انو متخصص انکارشناس
دارند  غیر قابل مشاهدهمشخصه و عناصری را که کنند  بندی درجهها را به ترتیب  بخشعناصر و ،نمودهنگردیده، تشخیص 

 گردید.عنصر  25به  کاری چارچوب کوچک شدنکنند. این پروسه منجر به  مشخص را

3 
  را از چارچوب اضافی تا عناصر نمود کشورهای دارای عاید پایین و متوسط را بررسی  بویتیم توسعه، شواهد نظری و تجر

 .گردید عنصر 14 کاری به چارچوب کوچک شدن . این پروسه منجر بهکنند حذف کاری 

4 
میباشد همان آموزش  یها عملکرد  تناوبکه هدف آن ثبت کیفیت و ر بوده اولین نسخه کاری این ابزاعنصر متشکل از  14این 

بسته و از طریق  یٔهاین ابزار اولیه به طور شخصی در پاکستان و اروگو 5.می شود  توسط هر عنصر اندازه گیری طور که
اجرا شد.  بطور امتحانیویتنام ئ و اصنف درسی در افغانستان، چین، پاکستان، فیلیپین، تانزانیا، اروگو (ویدیو) های تصویری

گذاری می کردند، در حال که مجبور بودند به طور  ود راحتی در کاحساس ناگان کنند که مشاهده گردید از این اجرأت آشکار 
و کیفیت شیوه های آموزش را برای هر عنصر ثبت کنند. تیم توسعه در پاسخ برای رسیدگی به این چالش،  تناوبهمزمان 
 .گردد عنصر 10ابزار شامل شد که . که این پروسه منجرنمود ابزار را اصالح  ساختار

5 
کتبی در مورد این ابزار یک پنل مشورتی تخنیکی، از جمله لیندسی براون، پم گروسمن،   نظریاتتیم توسعه برای ارائه 

ورکشاپ تخنیکی یک روزه در  نظریات داد.تشکیل هیل، اندرو راگاتز، سارا ریمم کافمن، اریکا ووالی، و نیک یودر را درهی
. در جریان این ورکشاپ، کارشناسان مسائل مربوط به اولویت بندی و چگونگی رسیدگی صورت گرفتجمع آوری و به آن 

 به تیم توصیه کردند.را برای بهبود بیشتر این ابزار   تیانظرترکیب 

6 
تصدیقی جهت کود گذاری یک امتحان  طوری که مشاهده کننده گانتطبیق گردید  در چهار بخش این ابزار اخیر جدید  نسخه

در  ٪74در موزامبیک،  حاصل گردد. استفاده کود، در پروسه مشاهده آموزش اطمینان از راحتیتا  نمودند  ارائهرا   معیاری
 . مشاهده کنندگاند موفقانه سپری نمودن را سند امتحان  کنندگانمشاهده  ٪100و در اروگوئه  درصد  96پاکستان و فیلیپین 

 ارائه کردند. نظریات خود را در مورد ابزار و آموزش که در طول پروسه تجدید نظر در نظر گرفته شده است همچنان

7 
  ابزارتیچ توسط اندازگیری اساس بر گروه این 6.نمود از نزدیک کار  تیم توسعه برای تحلیل روان سنجی این ابزار با اندریو هو

   معیاری انحراف  گذاشتند  می نمایش به را بهتر آموزش عملکردهای که را معلمان که دریافتند   پاکستان، پنجاب معلومات از
از جمله  ازمتغیرهاالبته این نتیجه پس از کنترول تعدادی  .میگردد  شاگردان نمرات در اضافی افزایش سبب 0.12 تا 0.08
و نقد ها  بر اساس این تحلیل، و سایر ویژگی های دیگر معلم و شاگرد می باشد. درسیی ، دانش معلمان از محتواصنفاندازه 

ابزار، تجدید نظر احت از مربیان و ناظران، تیم توسعه ساختار هر عنصر و مثال های تکمیلی را برای بهبود سازگاری و وض
معلمان در تدریس و زمان شاگردان در  عنصر "زمان در یادگیری" به عنوان بخشی از این پروسه، برای ثبت زمان کرد.

 1شامل که  گردید یک ابزار ایجاد . این پروسه منجر به تغییرات جزیی داده شد سنپ شات ها،  سلسلهفعالیتها از طریق یک 
 با استفاده از فوتیج ویدئویی دراین اصالحات شامل آزمایش  اال بود. مرحله نهاییعنصر استنتاج ب 9 پایین و عنصر استنتاج

 .می باشد  کشور دارای عاید پایین و متوسط از کتابخانه ویدئویی ابزار آموزش 11
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Teach ؟شورامینځته  هګ نرڅ 
په هکله څیړني و کړي، بیا کتني تر سره شوي او  کاري نسخې د بشپړولو    وسیلي    غي د د دوو کلونو لپاره    ټیم     Teach  د ، د 

 بیالبیلي برخي یي څو ځله و ارزول شول. 

1 
 د   پراختیا ټیمــ چي د ښووني د برخي د ارزولو کار پوه، تدریسي کارپوه، یو روان شناس او یو ښوونکی پکي شامل وو،د 

ډوله داسي ابزار یې ارزیابي کړل چي  د امریکا په متحده ایالتونو کي ترې پراخه استفاده کیږي   5څارني یا مشاهدي ټولګیو د 
بل لست یو اساس  پرلست  وروسته دغه ټیم د دغه 2.وني لپاره ګټته تري اخیستل کیږي.او معموال د تدریس د میتودونو د ارز

شامل ورهیوادونو کې کارول کیږي  لرونکو چې په ټیټ او منځنی عاید  سلوکونهنړیوال  د نظارت د ټولګی  چی چمتو کړ
  4.لري عناصر 43برخي او  3یو داسي  لیک لړ ایجاد کړي چي  پر بنسټ او شنني د دې لومړني تحلیل 3.کړل

2 
 د چوکاټ Teach د  تر څو کارکوونکو د یو کاري ګروپ کوربه توب وکړ  تعلیمی ماهرینو او 22ټیم د  پراختیا دغهد 

د معلومه کړي چې  تر څوګډون کونکو څخه وغوښتل شول له کی مرسته و کړي.  و په تعینلومړیتوب د  او کمولو و پهعناصر
او هغه عناصر وپېژني چې د شتون نه لري او شته عناصر او برخي درجه بندي کؤي کوم عنصر اجرآتو یا عملکرد په لړ کي 

 ته را ښکتته شو.  25 د دغې کتني پایله کي دغه چوکاټ د عناصرو شمیر .مشاهدې وړ نه وي

3 
 له دغه بیاکتنه ترسره کړه ترڅو د  ود نظریاتي او تجربوي شواهد هیوادونولرونکو عاید  ټیم د ټیټ او منځنی پراختیا دغه د 

 ته راټیټ شو.و عناصر 14 چوکاټدا ې پروسې په نتیجه کې غ کړي. د  کمعناصر څخه ځیني اضافی چوکاټ

4 
د زده کړه ییزو چارو د تناوب د کیفیت له ، موخه یې د شول چي شامل کي مړی کاري نسخهپه  وسیلی  دغي عناصرد  14 دغه

لمړني ابزار په شخصي توګه په پاکستان، او  5ثبت کولو څخه عبارت دی چي د هر عنصر په واسته اندازه ګیري کیږي. دغه 
  ویتنام کې راګوای اویوافغانستان، چین، پاکستان، فلپین، تنزانیا، اوروګویه کي او د ټولګي دانځوریزو بستو )ویډیو( له الري په 

ي د کودګذاري په وخت له ستونزو نککوو مشاهده چي  هشوڅرګنده  دی. د دغه ازمایش په پایله کي پلې شوی په ازمایشي ډول
سره مخ کیږي، حال د چي مجبوریت یي در لود تر څو په یوه وخت د هر عنصر لپاره د د تدریسي میتودونو کیفیت او تناوب 

عناصر  10 ب په توګه د پراختیا ټیم د ابزارو جوړښت اصالح کړ او په پایله کي یوازيثبت کړي. دغي ستونزي ته د ځوا
 پاتي او په دغه نسخه کي شامل کړل شول.

5 
چی پکی لینزی براون،  مشورتي پینل ترتیب کړ، په کتبي توګه د نظریاتو د شریک کولو په موخه یو ټیم یو تخنیکی پراختیاد 

هیدرهیل، انډرو راګټز، سارا رم کافمان، ایرکا وولوی او نیک یوډر شامل وو.  دغه ټول نظریات راغونډ شول پام ګروسمن، 
ي وسیلي )ټول( د ال غوړاندی شول. د ورکشاپ په جریان کی ماهرینو د  بحث ته او په یو یوه ورځني تخنیکی ورکشاپ کی

خي د ال ښه والي په موخه اړوند مسایل څنګه په لمړیتوبونو و تر څو د نسټیم ته مشوره ورکړه  Teach ښه والی د پاره د 
 . ویشي او نظریات څنګه سره ترکیب کړي.

6 
و کړای شول یوه مناسبه کود ګذاري تر سره  مشاهده کوونکو برخو کي بطبیق شوه او  4تازه نسخه په  غهد  (toolابزرا )د 

مشاهده  ٪74په موزمبیق کې،  کړي او په اسانه توګه د استفادې وړ وي او د زده کړي د مشاهدې پروسه د ډاډ وړ وي.
دې امتحان کې بریالی  په ٪98امتحان په بریا سره تر سره کړې؛ په پاکستان او فلپائن کې،  ازموینې د کوونکو د تصدیق

تبصرې وکړې   دغو ابزارو او زده کړي په هکهلو د مشاهده کوونکهمدا شان بریالی شوی.  ٪ 100کې یګورااو په او شوی؛
 . شویچې د بیاکتنې پروسې په ترڅ کې په پام کې ونیول 

7 
له  دغه ابزرا له نږدې کار وکړ تر څو  اندریو هو سره ښاغلی د رواني وضعیت د ارزوني او څیړني په موخه له ټیم پراختید 

  چې د  وهغه ښوونک وموندل چی ټیم مرستهد پاکستان له پنجاب ایالت څخه د ترالسه شوو معلوماتو په  .کړي تحلیلروانی اړخه 
زیاتوالي راغلی وو. دا  SD0.12 څخه تر 0,8 یې لهکی  و کي یېنمرپه  د زده کوونکو ، د تدریس غوره بیلګي وړاند کوي

 و د او زده کوونک وعلمیت او د ښوونک و د اندازې، د محتویاتو په هکله د ښوونک شمول د ټولګي د  پهتو متغیرا ټولګي د  د  نتیجي
د دغه تحلیل او د مربیانو او ناظرانو له لوري د تر السه شویو  .منځ ته راغليوروسته  څخهپه نظر کی نیولو وخصوصیات

وضاحت په موخه د هر عنظر جوړښت او د هغه بشپړوننکي مثالونه  انتقادونو په اسان د پراختیا ټیم   د سمون او د ابرازو د 
عنصر د دغې پروسې د یوې برخي په توګه به زده کړه کي د ښوونکو او زده کوونکو د  ”زده کړي وخت “تجدید نظر کړل. د 

پروسه د یو ډول  بوخت تیا د وخت د ثبت لپاره د یو لړ سنپ شاټونو په طریقه کي ځیني جزي بدلونه را منځته شول.  دغه
په عناصر پکي شامل دي.   9عنصر او د لوړي نتیجه ګیري  1نسخي یا ابراز د ایجاد المل و ګرزیده چي د ټیټي نتیجه ګیري 

 د هغه ویډیو فوټیج نچی د  هیوادونولرونکو ټیټ او منځني عاید  11د پاره لد دغو بدلونو د ازمویولو وروستۍ مرحله کې 
Teach موجود وو، استفاده وشوه.کتابتون  په 

. 
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   د گذاریومراحل ک
د کوډ کولو کړنالره  

  )پروسیجر( 
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 وکولپروت
گاه باشند و  آز محیط مکتب  او بعد از آن،  مشاهده جریاندر  ،قبل از مشاهده وکولمشاهده کنندگان باید بر اساس این پروت

  احترام بگذارند:
 

 قبل از مشاهده
 

  مشاهده  جریاندر

 بعد از مشاهده 
 

 :تدارکات

رهنمود، بسته نظارت، پنسل  از داشتن
و ساعت یا  7یا قلم، فورم های رضایت، 

 با خود، اطمینان حاصل کنید. تلفن

 ورود به مکتب: 

به مدیر مکتب معرفی کنید و  خود را
دقیقه قبل از شروع  10حداقل به مدت 

 درس، به صنف تعیین شده برسید.

و هدف  خودتان را به معلم معرفی کنید،
معلم  به از بازدید را توضیح داده

 مشاهدهماهیت این وری کنید که آیاد 
   :محرمانه است

"صبح بخیر، آقای/خانم. ]نام  
خانوادگی معلم[، من با ]نام سازمان[ 
کار می کنم. مکتب شما برای انجام 
یک سروی که شامل مشاهده صنف 

است به صورت تصادفی انتخاب  
این سروی،  شده است. هدف از

یادگیری در مورد پرکتس ها 
آموزش در ]نام منطقه / شهر[ می 

جا باشد. به همین مناسبت، من این
هستم که به سادگی از شما یاد 

این نظارت به هدف   -بگیرم 
ارزیابی مورد استفاده قرار نخواهند 
گرفت، و هویت شما کامال محرمانه  

باقی خواهد ماند. لطفا درس را به 
 طور معمول ادامه دهید."

 :مخالفت

، مشاهده شود اگر یک معلم نمیخواهد 
مهربانانه به او یادآوری کنید که این 

هدات ارزیابی نیست، و هویت او مشا
ناشناس خواهد ماند و همچنان هیچ 

معلوماتی درباره مشاهدات با مقامات  
 لیسه/مکتب به اشتراک گذاشته 

 نخواهد شد. 

لطفا توجه داشته باشید، هیچ معلم نمی  
مشاهده شود؛ اگر معلم  تواند به جبر

دهد،  همچنان نارضایتی خود را ادامه
و آنچه را  دهصنف درسی را ترک کر

 که اتفاق افتاده است در برگۀ مشاهدات
 مستند کنید.

 
 

 :عیار کردن

برای دیدن تمام صنف درسی، به عقب 
صنف بروید؛ و اطمینان حاصل کنید که 

 شاگردان دید حضور شما در صنف، به 
 موانع ایجاد نمیکند.در درس 

اگر در یک صنف درسی، در جریان  
درس با یک مشاهده کننده دیگر روبرو 

ته و از سدر یک چوکی جداگانه نش ،شدید 
 در جریان درسم هر گونه صحبت کردن

 رای کنید. ابا وی خود 

از بی صدا بودن تلفن خود اطمینان 
حاصل کرده و از ارسال پیام، تماس 

تلفنی، فیس بوک / توییتر، عکس گرفتن  
فعالیت های منحرف کننده دیگر  و یا 
 اری کنید. خودد

 مشاهده:

مشاهده خود را زمانی که صنف شروع  
به کار می کند، اغاز کنید؛ اگر معلم  

تاخیر داشت، صبر کنید تا او وارد شود و 
 زمان را در برگه نظارت یادداشت کنید.

صنوف درسی در چند  صورت که در
یک  بر اساس نظارت خود را ،سطح باشد 

جه عملی کنید و آن را در صفحه در
 کنید. یادداشتنظارت 

 عدم ارتباط متقابل:

از ارتباط با شاگردان یا معلمان جلوگیری 
  یدرس صنفکنید و در فعالیت های 

 مشارکت نکنید، حتی اگر صریحا  
 خواسته شود.

 کتابهای درسی، کارهای آموزشی، 
کتابچه ها یا سایر کار های صنفی را  

 نکنید. بررسی 

از حرکات مثبت یا منفی غیر کالمی  
اجتناب کنید و نگرش بیطرفانه ای را  

معلم  منحرف ساختن  برای جلوگیری از
 .نشان دهید 

ازشما  در صورتی که معلم یا شاگردان
حضور شما توجه  سوال پرسیدند یا روی

  ، آنها را به درسکردند  متمرکز را خود 
  دو باره هدایت کنید. شان

 
 

 :تمهخا/نتیجه

از معلم بخاطر فراهم کردن زمینه انجام 
 کنید. یمشاهده تشکر

را   درس به پایان رسید، صنف زمانیکه
ترک کنید و کود گزاری را در مکان  

موانع انحراف دیگری به پایان برسانید تا 
 کاهش یابند.

 :احتیاط

یک از نمرات   هیچدر مورد  کردن از بحث  
معلم از   یک با معلم اجتناب کنید. اگر
،  سوال پرسان کرد چگونگی کارکرد وی  

مودبانه به او یادآوری کنید که این یک  
 به طور مثال:  ، ارزیابی عملکرد نیست

دگیری در یا مشاهدهاز این "هدف 
آموزش بود؛  یمورد پرکتس ها

یادداشت های این مشاهدات به عنوان 
عه بزرگتر در بخشی از یک مطال

آموزش در  یها شیوه /مورد پرکتس
]نام ولسوالی / شهر[ استفاده خواهد 

بسیار لذت  درس شما دیدنشد. من از 
  زمینه سازی شما برای از و بردم

 قدردانی میکنم."  صنف همشاهد 

در مورد نمرات صنف  کردن از بحث 
با هر کسی جلو گیری کنید، اگر   یدرس

معلم اصرار داشته باشد، می توانید شماره 
 سوپروایزر خود را با او شریک سازید.

در مورد آنچه که در طول  کردن از بحث
شیوه شوخی یا بی  بهرخ داده است درس 

 احترامی خود داری کنید.

این ممکن است باالی اعتبار شما به عنوان  
 ر بگذارد.یک مشاهده کننده تأثی
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 پروتو کول
د   مشاهدې وروسته،  د ښوونځي  له پرمهال او ېمشاهد مخه، دد  مشاهدې د دغه پروتوکول له مي مشاهده کوونکي باید تر 

 : ور ته و لري درناویپه هکله معلومات و لري او چاپیلایر 
  

 ه مخکي مشاهدتر 
 

  کې  بهیرد مشاهدې په  

 وروسته   همشاهدتر 
 

 : تدارکات

 د  الرښود، تاسو چې کړئ ځاان ډاډه
 د  7قلم،/پنسل یو پاکټ، مشاهداتو
 .  ئلر تلیفونیا اوساعت فورمه، رضایت

  :رسیدلښوونځي ته 

 ټاکل او کړئ معرفي ته ځان مدیر خپل
 لږه تر لږ د درس تر پیلته ټولګي شوي

 .رسوئ و ځان مخکې دقیقې 10

  د  کړئ، معرفي ته ښوونکی ځان خپل
 د  او کړئ، تشریح ورته مو هدف لیدنی

  ښوونکي هکله په محرمیت د  مشاهدی
 . وکړئ ډاډ  ته

]د  .، ښاغلی / آغلیپخیر سهار"
[ د اداري نومښوونکي نوم[، زه د ]

سره کار کوم. ستاسو ښوونځي په 
په ټولګیو کي د د  تصادفي توګه

تدریس د مشاهدې د سروې لپاره 
. د سروې موخه دا غوره شوی دی

 د تدریس د ډول په هکهل ده چې 
نو په همدي  معلومات تر السه کړو. 

له غواړم ډول  عادی زه پهترتیب 
دا مشاهده د تاسو نه یې زده کړم.

ارزونې د اهدافو لپاره نه کارول 
په   هم کیږي او ستاسو هویت به

د  نوپاتې شي.  خونديبشپړه توګه 
عادی مهرباني له مخي تاسو په 
او  رکړئتوګه خپل درس ته ادامه و

 .ماته د مشاهدې اجازه را کړئ

 : مخالفت

  مشاهده چې   غواړي نه   ښوونکي  یو  که
  یادونه  ته   هغه  سره مهربانۍ  په  شي،

  هغه د  ده،  نه   ارزیابی مشاهده  چې وکړئ 
  مشاهدې د  او شي، وساتل  پټ به   هویت

  ښوونځي  د  به  معلومات  هیڅ اړه  په
  یاد   په. شي نه شریک  سره  چارواکوله

  یو   موږ حق نه لرو تر څو  ولرئ،
کړو چي مشاهدې ته     مجبور   ښوونکی

  خپلې ښوونکی یو  که حاظر شي.  
  نه ټولګي  له  وړکړي، ادامه  ته  نارضایتی

 درسره ونیسۍ.  یادداښت او  ووزئ

 
 

 کول:عیار

و لیدالی شئ،  ټولګیدې لپاره چي ټول  د 
ډاډ ترالسه او  په شا کی کینئ  د ټولګي

 د زده کونکو د  کړئ چې ستاسو شتون
 نه نیسي.  مخه درس 

بل مشاهده  له يک  ټولګي هیو په که چیرې
ده هپه عین وخت کی مشا سره کوونکي
او له هغه کښینی  په جال شوکيکوئ، 
په وخت کې له خبرو کولو  درسسره د 

 څخه ډډه وکړئ.

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ګرځنده 
 . په ټولګي کیله دی هتلیفون خاموش

 فېسبوک/ټویټر، لیکلو، تیلیفوني اړیکو،
په څیر له نورو و انځور اخیستل

 ئ.ډډه و کړ و څخهفعالیتونتولو

 مشاهده:

 شيپیل ټولګي کی درس په کله چې 
ښوونکي ځنډ وکړ،   مشاهده پیل کړئ، که

پورې انتظار وکړئ او د  هتر ممکن حد 
پاڼه کې یی د راتګ وخت  ې په مشاهد 
 .ئولیک

که په یوه ځای کی څو ټولګي سره یو 
ټولګي په  هځای وی، مشاهده یی د یو

او د مشاهداتو په پاڼه کې یی   ئتوګه وکړ
 . ثبت کړئ

 :له متقابلو اړیکو ډډه کول

د ښوونکي او  ېچ ئداسی کوم کار مه کو
د  ئ.یا زده کونکو پام ځان ته واړو

فعالیتونو کې برخه مه اخلئ،   په ټولګي
 هم تاسو نه غوښتنهسله ې حتی که چیر

 وشي.

کاری کتابونه،  د زده کوونکو درسي
 اړوند  نور یا د ټولګي کتابچي او، پاڼی
 مه ګورئ.  ونهکار

لهمثبت یا منفي غیر کالمي کړنو څخه ډډه 
و کړئ او د ښوونکي د توجه د بدلیدلو د 
مخنیوي په توګه غیر جانبدار یا بیېرفانه  

 چلند غوره کړۍ.

بیرته ښونې ته   نکیاو زده کو ښوونکي
جه کړي که دوی پوښتني شروع کړي  متو

 .ته متوجه شی یا ستاسو شتون

 
 

 :له / پایپای

تاسو ته  ښوونکي څخه مننه وکړئ چې له
 زمینه برابره کړه. ېد مشاه یې

رسیږي، له ټولګي  وکله چې درس پای ته 
د  کولو شئ او د کوډ  څخه دباندې الړ

کینئ   مختلف ځای کې په لپاره لوتکمیلو
 . ویترڅو مزاحمت کم 

 احتیاط:

بحث  له ښوونکو سره د نمرې په اړهله 
کولو څخه ډډه وکړئ. که یو ښوونکی 

وو، په نرمه   څنګه پوښتنه وکړي چې هغه
یا  لهجه ورته ووایاست چې دا د فعالیت

 ارزونه نده. د مثال په توګه: عملکرد 

 تدریس د میتود د مشاهدې موخه د "
ې غعلومات ترالسه کول وو. د اړه م
له یاداشتونو څخه به د تدریس د کتنې 

میتودونو د ارزوني په یوه لویه څیړني 
کید یوې برخي په توګه ګټه واخسیتل 

د درس له کتلو  زه ستاسو د  شي.
ځوښ شوم او ټولګي ته د اجازې له 

 را کولو مو مننه کوم

د نمرې په اړه د هر چا سره  د ټولګی
ځان وساتئ. که ښوونکي  بحث کولو نه

ریس تاسو کولی شئ د خپل  ،وکړيټینګار  
 شمیره ورکړئ. 

هغه څه چی د درس په جریان کی په 
ټولګی کی ترسره شوی د ټوکو په شکل او 

یا په بی احترامانه شکل مه بیانوئ. دا د 
مشاهده کونکی په توګه ستاسو اعتبار 

 زیانمن کوی. 
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  همدت مشاهد
 

آغاز می  بخش اول مشاهده در زمان برنامه ریزی شده صنف درسی 8تقسیم شود.  22دقیقه ای 15مشاهدات باید به دو بخش 
درین ،  دیا درس به تعویق انداخته شو ، اگر معلم یا شاگردان در زمان برنامه ریزی شده صنف حضور نداشته باشند اماشود؛ 

ه گان باید  مشاهده کننددقیقه ای،  15 ه می شود. پس از هر مشاهد صنفارد مشاهده زمانی شروع می شود که معلم وصورت 
دقیقه   45 به عنوان مثال، در یک صنف درسی کند.  مشاهده نمره دهی صرف دقیقه را  15تا  10 مدت صنف، با توجه به

نظارت  دقیقه طول میکشد. سپس مشاهده کننده 15و  از زمان برنامه ریزی شده صنف اغاز گردیده  ای، اولین بخش مشاهده
  .میکند اول نمره دهی بخش مشاهده صرفرا دقیقه  15است( و  هنوز در حال جریان صنف اگرچه) سازد متوقف میرا 

  15صنف درسی، مشاهده کننده   پس از ختم .بخش دوم مشاهده می کند دقیقه باقی مانده را صرف 15سپس  مشاهده کننده
هر بخش از مشاهدات را در ورق   باید همیشه مدت ا صرف نمره دهی بخش دوم مشاهده میکند. مشاهده کنندهدقیقه دیگر ر 

 کد گذاری باید بخش هنوز هم مشاهدات به پایان برسد، مشاهده کنندگانۀ تعیین شد ثبت کنند. اگر درس قبل از مدت نمره دهی
به طور دقیق   بخش، تاخیر شروع کردن و پایان دادن قبل از وقت هر است که معلومات دقیق در مدت   این  را انجام دهد. مهم

 شود.  استفاده خواهد تجزیه و تحلیل معلوماتثبت شود به خاطر اینکه این موارد در 
 

 گرفتن یادداشت  
 

  معلم میگوید   مشاهده میکند و یا انچه را که   هنگامی که مشاهده آغاز می شود، مشاهده کننده از فورم یادداشت استفاده می کند تا 
کد گذاری به  ، دستورالعمل ها و اقدامات، مستند سازی کند. این یادداشت ها برای خاص  رفتارهای خاص، سواالت  با یادداشت

شده شواهدی را ارائه می دهند. زمانیکه یادداشت   نمره های داده الزم می باشد، زیرا آنها به   و قابل اعتماد  صورت عادالنه
با  استفاده از یادداشتهای خود و مقایسه آن   با  کنندگان  مشاهده  باشد.  تشریحی  ها  میشود، مهم است تا حد ممکن یادداشت  گرفته

ونمره کلی ترکیب شده برای هر عنصر را تعین کنند. به    را مشخص کنند سطوح کیفیت رفتار  توانند می  رهنمود  تشریحات
 . توجیه کنندبا شواهدی از مشاهدات  باید  هده را به پایان می رساند، هرنمره رایک مشا  محض اینکه مشاهده کنندگان 

 
ۀ  در ابزار شامل اند، دنبال شود. هم ضاحت  و معلم را که به و ، مهم است که رفتارهای خاص شاگرد گرفتن هنگام یادداشت 

  9.مفید قرار ذیل اند گرفتن ک های یادداشت ند؛ برخی از تکنینمشاهده کنندگان باید یک سیستم یادداشت برای کار خود ایجاد ک

 

 می شود  آنچه مشاهده  تکنیک 
 

 می شود چه نوشته آن
 

     
 

 :مخففات
( مخفف،  ش)نوشتن حرف 

 شاگردان 

 معلم  ( مخففمیا )

 

ساختن جمالت زمان گذشته، معلم از  تدریس موضوعپس از  
درس فعلی را به یک درس  با ساختن یک جمله، شاگردان می خواهد 

قبلی از افعال معین، با استفاده از هر دو راهبرد ربط دهند. او می 
و  درنظربگیرد دیروز یک فعل را  درسپرسد: "چه کسی می تواند از

یک جمه زمان گذشته را بسازد؟" یک شاگرد دستش را باال می کند و 
 ".گودال خیز زد  پاسخ می دهد: "آمنه از

درس ند از چه کسی می توا :م
و  درنظربگیرد دیروز یک فعل را 

 یک جمه زمان گذشته را بسازد؟

 گودال خیز زد. منه ازآ :ش

 

 

 

 

 

 

 :شمارش
ها برای کلمات یا   مخفف
 استفاده اً مکررتی که عبارا

 می شود 

خوب" را در مقابل پاسخ   بار کلمه "بسیار 8در طول درس، معلم  
 واشتراک شاگردان می گوید.

  "بسیار خوب"

 

 

 

 

 مختصر نویسی:
یا حروف  نمادهای خاص

 برای نشان دادن رفتارها

 (فید بکنظر خود )را بررسی می کند و  گرد شامعلم یک پاراگراف  
یک داستان مقاله را با  که شما ای شیوهبه را با گفتن "بسیار عالی؛ 

اول آغاز کرده اید، بسیار قانع کننده است.  در پاراگراف شخصی
 ئه میدهد."اار

شروع پاراگراف قانع   :م-ف/ب
از داستان استفاده  }چ{ کننده است

 شخصی

مخفف فید بک که یک نماد  ف/ب)
}چ{  (خاص است استفاده شده است

 هم محفف چون است 

 

 

 

 

 نکته ها:
خالصه ای از آنچه دیده یا 

  شنیده شده است

د. نیک کتاب درسی دار مهدر ابتدای فعالیت، معلم می پرسد آیا ه 
نداشتن کتاب درسی را نشان  دستش را باال می برد تا شاگرد شش 

شاگرد  ۳حال،  درس را ادامه میدهد. در همین دهد. معلم روی تخته
 با یک توپ از کاغذ بازی می کنند و دیگران را مزاحمت می کنند.

مصروف   م: نداشتن کتاب. ش: 6
مصروف بازی   ش: 3، درسادامه 

 (.تمزاحمایجاد )
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 موده  ېد مشاهد
 

د ټولګې په ټاکل شوي وخت کې پیل کیږي؛  هلومړۍ برخمشاهدېد  8برخو و وېشل شي. دقیقه ای  15باید په دوه  ېمشاهاد
نو مشاهده هغه  کې حاضر نه وي یا درس ځنډول کیږي، ټولګی ټاکل شوي وخت په پهښوونکي یا زده کونکي  چیريکه 

په  مشاهدې  وروسته، مشاهده کوونکی باید  ایدقیقې  15هرې له . شيکله  ښوونکي ټولګی ته داخل وخت پیل کیږي چی
ځآنګري کړي. د  د لمړۍ مشاهدې  د نمره ور کولولپاره وختي دقیق15 - 10ټولګي کي د درسي ساعت وخت ته په کتو

 15پیل کیږي او  څخه پیل له ټولګي  د  په ټاکلي وخت خهبر  ېمشاهدې لومړ  کې، د  ټولګي دقیقه ای 45په په توګه،  مثال
په  د لمړی برخی دقیقې وخت 15مومی. مشاهده کوونکی بیا توقف کوي )که څه هم ټولګی الهم جریان لري( او  دقیقې دوام

. د ترسره کویبرخه  دوهمهقیقو کی د ټولګي د مشاهدی  د 15 پاتې ونور په باندی مصرفوي. مشاهده کوونکي  نمره ورکولو
. مشاهده  دوهمي برخی نمره کولو ته ورکویمشاهدې د دقیقې  15 پای ته رسیدو  وروسته، مشاهده کوونکی له   ټولګي

دمخه  دتعین شوي وخت تر په پاڼه کې ثبت کړي. که چیرې  د درجه بندی کوونکي باید تل د هرې مشاهدې د مودې اندازه
کره معلومات، د ټولګي   برخی هر  دکوونکي باید بیا هم د ا برخې کود کړي.  مهمه ده چې  مشاهده پای ته ورسیږي، درس

ځنډنی پیل، یا تر ټاکلي وخت د مخه پای ته رسیدل او داسي نور واقیعتونه په دقیق ډول سره ثبت شي. ځکه له دغو  
  کي ګټه اخیتسل کیږي. معلوماتو څخه په تحلیل او تجزیه

 

 ل اخیست تښاددای
و په یادداښت کولو خبر د  نکی  وترڅو د ښو   له فورمي څخه استفاده کوي   نیولو کله چې مشاهده پیل شي، مشاهده کوونکی د نوټ  

. مهمه ده چی یادداښت )نوټ( په معقول او اعتباری او کړنې په کې درج کړي  الرښووني ځانګړې چلند، پوښتنې،    سره د هغه 
مهال، دا مهمه ده چې د امکان   پر لپاره شواهد چمتو کوي. د نوټ اخیستلو    نمراتو   د ټاکل شوې   یاداشتونه دغه ځکه    شکل کوډ شی، 

له ورکړل شویو تشریحاتو سره پرتله   کې   یا رهنمود   ښود ر ال  نه په تر حده توضیحات په کې درج شی. مشاهده کوونکي خپل نوټو 
 ي کړي او د هر ترکیب شوي عنصر لپاره کلي نمرې تعین کړي. کوي او په دې توګه کوالی شي د کیفیت د چلند سطحي مشخص

 توجیه شي.  پر اساس   شواهدو   د   کله چې مشاهده کوونکی یوه مشاهده پای ته ورسوي، هره نمره باید د مشاهداتو 
 

ه چي په دغه رهنمود یا الر ښوود کي پ کونهسلو ځانګړي او  ښوونکي نکود زده کو د ڼوټ لیکولو په مهال مهمه ده چې
چي ډیر  سیسټم جوړ کړي سبمناداسی  باید د نوټ لیکلو  وڅیړل شي. ټول مشاهده کوونکی واضیح توګه شامل شوي دي

  9.دي ډولد نوټ اخیستلو څو ګټور تخنیکونه په الندې معلومات په لنډ ډول ثبت کړای شي. 

 

 مشاهده شوي چې څه   تخنیک 
 

 لیکل کیږی  چې څه
 

     
 

  :مخففاد/ لنډیزونه
او زده  )ښ( د   نکيښوو

  په مخفف)ز(  کوونکی د 
 شی و ښودل

زده له ښوونکی  ،وروستهدرس  له جوړولوو د جمل ېزمان  يد تیر 
ربط   پهي چې اوسني درس ته له تیر درس سره غواړ وکوونک

 چې جمله جوړه کړي په استعمال سره داسې فعل ولو سره د ورک
. هغه پوښتنه کوي، "څوک کولی دواړه ستراتیژي په کې استعمال شي

  ل استعمال کړي او په تیره زمانه کیفع له درس څخه پرون د شي 
 او ځوابي کو پورته " یو زده کوونکی خپل السجمله جوړه کړی؟

 ".له کندي څځه ټوپ کړل مینيآ "وایی

کار  ونيپرد  څوک کولی شي ښ:
 په استعمالولو ماضی فعلد په اړه 

 کړي؟جمله جوړه 

 له خندق نه خیز کړل. ینيآم ز:

 

 

 

 

 

 

 :ځای کول )ټلی(یو
الفاظو یا   ونکوید کار و دډیر

د د یوه  لپاره  اصطالحاتو 
 . اشاري استعمالول مخفف یا 

 8کی په ځواب  په اوږدو کې ښوونکي د زده کونکو د ګډوندرسد  
  .ځله "ډیر ښه" وایي

 “ډیر ښه”

 

 

 

 

 

 :لڼدیز لیکل
لپاره د څرنګوالي د چلند 

ځانګړي سمبولونه یا  
 حروف

په غبرګون کی ورته ښوونکي د زده کونکي د پراګراف کتنه کوي او 
  دي په یوه څنګه چی دی اول پراګراف ډیرغوره کار،  "چې وایی

 ".دی ښه ډیرپیل کړیدی، دا شخصي کیسې سره 

 اګراف د لمړی پر :ښ-ب/ف
ډیر   په سبب د پیل شخصی کیسې

 ځ دی. ښه

)ف/ب: د فیدبک لپاره( ]ځ[ د ځکه 
 لپاره کارول شوی دی

 

 

 

 

 مثالونه:
لنډیزونه چې د هغه څه 

 لیدل شوي یا اوریدل شوي
 وی

څوک درسي کتاب  آیاد فعالیتونو په پیل کې، ښوونکي پوښتنه کوي  
پورته کوي.  الس  د نه شتون په هکله د کتابلري. شپږ زده کونکي 

 3کوي. په عین وخت کې نې ته ادامه وروتخته باندې ښوښوونکي په 
 .ځوروي نور توپ باندی لوبی کوي اوغذی کاپه زده کونکي 

په  ، )ښ(لریه کتابونه ن )ز( 6
 تخته باندی درس ته دوام ورکوي،

په لوبه مصروف )ز(  3
 .( مزاحمت ایحادوي)دي
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 فعالیت صنفی زمان در  گیریاندازه 
 

ثانیه اسکنهای صنف درسی را   10تا  1سنپ شات" یا ا" 3  مشاهده کننده گان ،آموزشبرای اندازه گیری عنصر زمان در 
برای  رفتارها استفاده میکنند.  کد گذاریسنپ شات جمع آوری شده اند برای ا گیرند، و فقط معلوماتی را که در جریان می

در  را برای اکثر شاگردان فراهم میکند یا خیر. آموزشیثبت خواهند کرد که آیا معلم فعالیت  ن اولین رفتار، مشاهده کنندگا
  را فراهم میکند صنف آموزشیاگر معلم یک فعالیت   نشانی میشود. فراهم نمیشود »نخیر« آموزشیکدام فعالیت   صورت که

  1یا  0اگر  در این صورت فعالیت دخیل هستند یا خیر. اسکن کنید تا معلوم شود که آیا شاگردان در  چپ به راسترا از 
یا   6اگر بدهید. »م«  شاگرد غیر فعال باشند، نمره آن 5تا   2 گر از . ابدهید  «  نمره »عرفتاردوم را غیر فعال باشد،  شاگرد
اگر معلم برای اکثر شاگردان فعالیت یادگیری نداشته باشد،    بدهید. کم »پ« را شاگردان غیر فعال باشند، نمره آن ازانبیشتر 

ادامه دهید. برای   ر عناصر دیگر ابزا رایب کد گذاری را( را ثبت کرده و N/A»غیر قابل اعمال« ) مشاهده برای رفتار دوم
 مراجعه کنید. 36عنصر به صفحه  گذاری کود سنپ شات و نحوه ا معلومات بیشتر در مورد روش

 

  آموزش یهاشیوه اندازه گیری کیفیت 
 

  دادن حدود کیفیت به هر رفتار  اختصاص(1) 
 

  توضیح می دهد.  و عالی متوسط ،کیفیت: پایین سطح 3 این رهنمود برای تعیین بیشترین نمره مورد هدف، هر رفتار را در 
نمره کیفیت برای  تا تصمیم بگیرند کدامهستند که به مشاهده کنندگان کمک می کنند  لیمفص اتحیشر تبه شمول مثال ها  اینها

عالی"   ارسید، مشاهده کننده یک نمره "پایین، متوسط یاتمام به  ه. پس از اینکه بخش نخست مشاهدمتناسب استهر عنصر 
  های ارائه شده در  تشریحرا برای هر رفتار تعیین می کند. برای این عمل، الزم است که یادداشت ها را بخوانید و آنها را با 

به کتاب راهنما پایبند باشند،   بسیار مهم است که به نزدیک ترین حد ممکنه کتاب راهنما مقایسه کنید. برای مشاهده کنندگان
 ای سؤاالت متداولدار مورد نظر نشان می دهد که رفتار   این سمبولنباشند.  باشند یا به کتاب راهنما آنها موافق  خواه که
گذاری به سؤاالت  کودباید قبل از انجام مشاهدات، خود را با سؤاالت متداول آشنا کنند و در هنگام  مشاهده کنندگان ؛می باشد

 متداول مراجعه کنند تا برای روشن کردن هر گونه سردرگمی کمک شود.
 

مشاهده کننده گان بخواهند پاسخ   هند. در صورت کهنمره بد 1برای هر رفتار  این بسیار مهم است که مشاهده کننده گان
به طور واضح آن نمره نامعتبر را حذف کنند. برخی  یا کامالً پاک کردن خط زدن)نمره داده شده( را تغییر دهند، باید توسط 

راهم می کند.  ف برای نوشتناعمال غیر قابل  یبرای این رفتارها، کتاب راهنما گزینه . رفتارها ممکن است مشاهده نگردند
ارائه   .(4.2 ,1.4 ,1.3 ,0.2) دهی گزینه در ورق نمره  که دنده نمرهرا  (اعمال)غیر قابل  گزینه وقتی ناظران تنها می توانند

باشد، این رفتار نباید بر نمره کل عنصر مربوطه تاثیر بگذارد.   داده شده اعمالرفتار نمره غیر قابل  به یک اگر  .ده باشدش
 که به شکل عملی چگونه به نظر میرسد: مثال زیر نشان می دهد 

 
  

و برگه مشاهدات تشکیل شده است. مشاهده  مشاهده رهنمودبدون رهنمود وجود ندارد؛ این ابزار از  Teachابزار 
 نند.و آن را بخوا استفاده کنند رهنمودکننده گان باید به طور فعال برای تعیین نمرات از 
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 وخت اندازه کولد  بوختیا دندې دپه 
 

څخه  ۱لنډ سنپ شاټونه یا له  ۳په زده کړه د بوخت تیا د وخت د اندازه کولو  لپاره مشاهده کوونکی له درسي ټولګي څخه 
و د هغو معلوماتو په اساس کود ګداري کوي چي په سنپ شاټونو کي لیدل کیږي. د لمړي سکن اخلي ا  ۳ثانیو پوري  ۱۰تر 

ځل لپاره مشاهده کوونکي ثبت کوالی شي چي ایا ښوونکي ډیرو زده کوونکو ته زده کړه یزي فعالیت وړاندي کوي او کنه.  
  کوی، اجرا فعالیت کړې زده د وونکیښ کهکله چي ورته زده کړه ییز فعالیت نه تشکیلیږي، په نخیر سره نښاني کیږي. 

  که. او کنه دي بوخت دنده په کوونکي زده چې کړي معلومه دا ترڅو کړئ،( سکن) معاینه ته خوا ښي د څخه چپ له ټولګی
پورې  5څخه تر  2 لهکه چیرې (. ل) ورکړی درجه لوړه  ته چلند دویم وي، نه بوخت کار  په کوونکی زده 1 یا 0 چیرې

ډیر زده کونکي په دنده بوخت نه وی، نوټیټه او یا  6. که )م( کړیبوخت نه وی نو منځني درجه ور  کار زده کونکي په 
. که ښوونکي د اکثره زده کونکو لپاره د زده کړې فعالیت نه وړاندې کوي، د دوهم چلند لپاره د "تطبیق  کړی )ټ(درجه ور 
سنپ شاټ په هکله د نورو ټولو چلندونو د کوډ  د  چلندنو کوډونو ته دوام ورکړی.او د ټول د نورو  ( ولیکیN/A) “وړ ندي

 پاڼې ته مراجعه وکړئ. 37کولو لپاره 

 

 د کیفیت اندازه کول  طریقو نیزوود ښو
 

 ټاکل حدود کیفیت ته دهر چلند (1) 
( سطحه ړه، منځنۍ، او لوټیټهلکه  سطحو )دغه الر ښوود د مورد هدف لوړو نمرو د تعین لپاره، هر چلند د کیفیت په دریو 

مشاهده کوونکو سره مرسته کوي  له ، لهتفصیلي توضیحات  او مثالونه په کې شامل دي نسخه چي . داکي تشریح کوي.
پای ته رسیدو وروسته،  له لمړۍ برخېد   هر عنصر لپاره د کیفیت نمرې غوره کړي. د مشاهدې د په سمه توګه څوتر 

تونه مطالعه او په الرښود ښتعیینوی. د دې لپاره، اړینه ده چې یاد ته "ټیټه، منځني، یا لوړه" درجه چلندر مشاهده کوونکی ه
 چی تر ممکن حده الرښود رعایت کړی، هد مشاهده کوونکو لپاره اړینه د .پرتله کړئ وړاندې شوو تفصیالتو سره یی لهکی 

)مهمی یا   FAQچلند د اړونده دا معنی ورکوي چې   دا سمبول ه نه.هغه سره موافق وي او کمهمه نه ده چي یاداښتونه له 
)مهمی یا ډیری FAQ له دې چې مشاهده ترسره کړي دمخکیمشاهده کوونکی باید  ،لري ربطسره ډیری کیدونکی پوښتنی( 

 FAQsباید  ،يکیږ  را منتځته جرته کوم ابهامکه کولو په وخت کې  ي، او د کوډو لری  په هکله معلومات  کیدونکی پوښتنی(
  .ته مراجعه وکړي

 
نمره ورکړي. که مشاهده کوونکي وغواړي چې کوم ځواب بدل   1لپاره  کوونکي د هر چلند مشاهده دا خورا مهمه ده چې

شي  مشاهده نه کړل امکان لري کړی، ځینې چلندونه (x) یی نمره حذف کړی یا بي اعبتارهکړي، دوی باید په واضح توګه 
د   یوزي هغه وخت مشاهده کوونکي. تعنی کړی دیلیکلو انتخاب  د یا )تړاو نلری( N/A د هغو چلندونو لپاره الرښود د

"N/A" په پاڼو کي ور کول شوی وی..(4.2، 1.3،1.4، 0.2)ي چي نمره انتخاب یې د نمرې ور کولو په نمره  استعمالوالی ش 

اغیز ونه کړي. الندې مثال  نمراتوعنصر په مجموعی   هغهباید د  چلند دا ورکول کیږي نمره" N/Aچلند ته د " یوه که چیرې
 ښیي چې دا به په عمل کې څه ډول ښکاري:

 
  

وی ش او مشاهداتو له پاڼو څخه جوړي د الرښود د مشاهد دغه ابزار  الرښود پرته شتون نلری،ابزار له TEACHد 
 او تری  ګټه پورته کړي کړي په فعاله توګه د ا الرښود مطالعه د نمراتو د تعین لپآره مشاهده کوونکي باید .دی
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 نمرات به هر عنصر اختصاص دادن( 2)
 

سطح  شود. در نظر گرفته، نمرات عناصر باید بر اساس کیفیت کلی هر عنصر هارفتار  رایکیفیت ب سطوح تعینپس از 
سطوح مختلف  توضیحات  الزم است .ستا امتیاز /نمره باالترین 5 و امتیاز /نمره حداقل 1میباشد که  ، 5  تا 1 از  نمرات
که بهترین سناریو مشاهده شده در صنف  اختصاص داده شود ۀنمر  یکعنصر  هر  و به مطالعه گردیده به دقت  هارفتار 

مشاهده   باشد،رفتارها ۀ محاسبه شد امتیازهای/نمره هایمطابق نهایی باید  امتیاز /در حالی که نمره کند. تعریفدرسی را 
بازخوانی کنند تا بتوانند تشخیص دهند   عنصر و رفتار مربوطه به آن را تشریحباید همیشه به عقب برگردند و  کنندگان

  4 ر راممکن است یک عنص ه گانمشاهده کنندبه عنوان مثال،  .اگرنمره/امتیاز منتناسب با تشریحات عنصر است یا خیر 
مشاهده   آنچه که اگر باشد،   پایین، متوسط و عالی رفتاری امتیازهای/یهاه نمر  حتی اگر این رفتار حاوی ،دهند امتیاز /نمره

نهایی یک  امتیاز /نمرهالزم نیست سطح عالی را تشکیل نمی دهد.  تشریحباشد، اما یک  کلی متوسط تشریحاز  شده فرا تر 
 .باید نشان دهنده شواهد ارائه شده در کل بخش باشدمحاسبه ریاضی باشد و نمره 

 

 های عمده در مشاهدات صنف درسی  چالش
 

که درجه ای را که  ، بسیار حیاتی استمتقابلاهمیت اعتبار  درک از  درسی، ابزار مشاهده صنف با اریذگ کودقبل از 
قابل   یمثال، یک مشاهده زمان به عنوانآن با هم به توافق رسیده اند را تشریح می کند.   مشاهده کنندگان روی امتیازهای

یک معلم استفاده کنند و به نمرات مشابه یا تقریبا یکسان  ابزار برای مشاهدهیک دو مشاهده کننده از  )پایا( است اگر  بار اعت
 .دست یابند

 
و  بیطرفیروی  اینددرسی از چالش های متعددی، که تاثیر ناخوش مشاهده کننده گان باید هنگام انجام مشاهده در صنف

   در هنگام استفاده از این ابزار دارد، آگاه باشند:  قابلیت اطمینان
 

 تجارب شخصی

 بالخصوصاین تاثیر می گذارد.  مشاهده کننده گان نمره دادنت شخصی بر نحوه یادر بعضی موارد، تجارب گذشته و نظر
. عالوه بر این، قرار گرفتن در  است مشکل ساز است تدریس خوبازقبل دانش این را دارند که چه چیزی برای افرادی که 

شاهده کنندگان ممکن است آنها دارد. به عنوان مثال برخی از م اعتباربر  پتانسیل تاثیربک های مختلف آموزش، معرض س
آموختیم" یا "معلم دختر من این کار را انجام  می است که ما  طوریهمان  رفتم، اینمی  به مکتبمن "هنگامی که   ؛فکر کنند 
کتاب راهنما پایه گزاری   اری صرفاً براساسذ گ کودبا وجود این دانش قبلی، مهم است که به یاد داشته باشید،  می دهد."

  .درنظرداشت نظر یا تجربهبدون  میشود،

 معلومات اضافی

اضافی یا پیشین که در مورد معلم، مکتب یا شاگردان دارند  معلوماتان نمرات را براساس در بعضی موارد، مشاهده کننده گ
به عنوان مثال، "من قصد  .نیز در نظر می گیرند  گاهی اوقات، با استنباط نادرستی از نیت معلم، رفتارها را تنظیم می کنند.

در دو  بی حوصله هم باشد، زیرا من می دانم که امروز او متعلمبا  نمره بدهم، حتی اگر او 5دارم به معلم برای محیط مثبت 
آنچه در طول با  دها باید صرفاوک و، تاثیر بگزارند ی نباید برنمره دادن مشاهدات اضاف معلوماتفت کار کرده است." این یش

 .مطابقت کند  اتفاق می افتد  مشاهده در صنف یزمان اختصاص داده شده 

 مقایسه

را  و سبک های آموزش و توانایی انجام می دهند شاهدات متعددی را م ،یک دوره کوتاه مدتطول  رگان د مشاهده کنند اغلبا 
مشاهده ابزار می شود. به عنوان مثال، یک باالی  اطمینان )پایایی(در نهایت مانع از این – در مشاهدات مقایسه می کنند 

ه در مشاهدات قبلی همان معلم یا معلم دیگری را دید  ممکن است یک معلم را در یک رفتار کمتر ارزیابی کند، زیرا کننده
بخش به صورت مستقل  الزم است که هر  لذا .ه استاستفاده کرد  انتقال همان معلوماتاتژی بهتر برای ، که از یک استراست

 .شود موقعیت ها یا معلمان جلوگیری با دیگر از مقایسه  و برای حفظ قابلیت اطمینان )پایایی( مشاهده شود 
  

4 

 ع

 پ
 م  پ
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 ورکول وهر عنصر ته د نمر ( 2)
هکله ورکولو په  ونمر  پر اساس هغه ته د معلومولو  وروسته د هر عنصر د مجموعی کیفیت له د کیفتیت د اندازېونو چلندد 

. دا اړینه ده  هتر ټولو لوړه نمره د 5ټیټه نمره او ترټولو  1پورې ورکول کیږي،  5څخه تر  1له  ېنمر  .تصمیم نیول کیږی
مشاهده   چې په ټولګي کې د ورکړل شی ېداسې نمر  و تهصر عناولوستل شي او  چې د هر چلند د کچې تفصیل په دقت سره

له حساب شویو نمرو سره سمون و نو ب د چلند ېنمر  مجموعیچې داچلند سناریو په سمه توګه توضیح کړي.  شوې
 مطمین شی لپاره ولولي، ترڅو د دوهم ځل سرهتفصیل ونه په عنصر او د هغه اړوند چلند هر  مشاهده کوونکی باید  ،خوري

مشاهده کوونکي ممکن یو عنصر ته  چې ورکړل شوې نمره د عنصر د عمومي تفصیل سره سمون لري. د بیلګې په توګه،
په نمرې چلند   شوي مشاهده د خو د نمرو لرونکی وي،  د لوړ، منځنۍ او  ټیټ چلن د  دغه جلند څه همکه  ،نمرې ورکړي 4

اعدادو په  د باید ته نه وی رسیدلی. وروستۍ نمرې وی، مګر د لوړ تفصیل تشریح تهتوضیح څخه پور  مجموع کې له منځنۍ
 کې وړاندې شوي شواهد منعکس کړي. له برخهنمرات باید په ټوڅیرمحاسبه نه شی او

 

 

 ې ونګعمومي نن ېک کولو همشاهد په يګولټ د
 

  اهمیت په اعتبار  د )وسیلې(ټول غهدد    کېکوونمشاهده ، باید يکړ  کوډ  (ټول) لهیسو د ټولګي د مشاهداتو چې ېد کې لهمخ
د بیلګې   په هکله ورسره توافق لري. ود ځانګړو مشاهداتو د نمر  کې شي، کوم چې هغه درجې بیانوي چې مشاهده کوون پوه

کولو  ښوونکي په مشاهده  ټول څخه په استفادې د دغه  له کېمشاهده کوون  2رې چېمشاهده د باور وړ ده که  هغه په توګه،
  ږي.یسپایلې ته ور  یا ورته سره عیني

 
 کوي باید د ډېرو ننګونو څخه خبر وي ترسره مشاهده د ټولګي سره لوکاروپه  )وسیلې(د دی ټول  کله چې مشاهده کوونکي

  .نويزمېاو اعتبار اغ يبالقوه توګه د هغه بیطرف په چې کوم
 

 شخصي تجربې

. دا په ويک تاثیر باندیپه نمراتو ورکولو  کېاو شخصي نظرونه د مشاهده کوون ېتجرب ۍپه ځینو مواردو کې، پخوان
، سربېره پر دې. ويڅنګه " ونه"ښه ښو چې  لريمفکوره څخه  له مخکېچې  ويستونزمن  ځانګړې توګه د هغو خلکو لپاره

ممکن د هغو په اعتبار باندی تاثیر ولري. د بیلګې په توګه: ځینې مشاهده کوونکي شاید لعملونو لیدل طرزا وبیالبیلښووني د د 
نۍ پوهې  ک." د دې مخويکدا کار  کې" یا "زما د لور ښوونوو زده کړې کېښوونځي  ما په چې يفکر وکړي، "داهغه څه د 

 شي. پر اساس و الرښود  د  یوازې ل باید کوډو ،نظر یا تجربې نه چې پرته له مهمه ده چې په یاد ولرو سره سره، دا

 معلومات ياضاف

او  نکویی د ښوونکي، زده کوو وياساس چې د  معلوماتو پر نیوکېمخپه ځینو مواردو کې، مشاهده کوونکي نمرات د خپلو 
اساس په ناسم ډول  پرد ښوونکو ارادې د ځانګړي چلند  کې، مشاهده کوونتنظیموي. ځینې وختونه لريښوونځي په اړه 

په  زده کوونکو نمرې ورکړم، که څه هم هغه د  5ته د مثبت چاپیلایر لپاره  کې. د بیلګې په توګه، "زه به ښوونويبرداشت ک
ی." دا اضافي معلومات باید چې زه پدې پوهیږم چې هغه نن ورځ دوه وخته کار کړ ځکه لريمقابل کې صبر او حوصله نه 

په مشخصو وختونو  د مشاهداتوونه باید یوازې هغه څه انعکاس کړي چې په ټولګي کې ډ کو نو زه ونلري. ځکهېپه نمراتو اغ
   .وي ويپیښ ش کې

 سهیمقا

او ظرفیت د مشاهداتو په  نې نوعیتومشاهدات ترسره کوي او د ښو ډېرلنډ مهال کې  پهوختونه، مشاهده کوونکي  یډېر
ی کوونک مشاهده . د بیلګې په توګه: یوتر سوال الندي راولي اعتبار( ټوللي )یسو ېد  دا په پای کې د  -جریان کې پرتله کوي 

یا کوم بل  کېهغه ښوون هم مشاهده کې ینۍکچلند په اړه ښوونکي ته ټیټه درجه ورکړي ځکه چې په مخ یو ممکن د 
شي او د نورو  دا اړینه ده چې هره برخه په خپلواک ډول مشاهده .ې وهکارول يغوره ستراتیژ  کې په عیني حالت، کېښوون

 شرایطو یا ښوونکو پرتله کولو څخه اجتناب وشي ترڅو اعتبار خوندي پاتې شي.
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 جداسازی عناصر

  یدرس صنفهرچیزی که در عناصر می تواند احساس ناخوشایندی داشته باشد، زیرا  یدر بعضی موارد، جدا سازی محتوا
از   تربیش می تواند تحت عملیک ، مشاهده کنندگان ممکن است به شدت احساس کنند که یعنیاست؛ باهم مرتبط اتفاق می افتد 

در نظرگرفته   Teach عنصریا رفتار 1سند برای بیشتر ازیک عمل مشاهده شده می تواند به عنوان  قراربگیرد.یک عنصر
نماید ارائه  درس را در جریانفید بک  شاید  . به عنوان مثال، یک معلمداده شود باید به طور مستقل ، اما نمره هر یک شود 
فکر کنند؛ با این   تحلیلیگردان را تشویق کند تا به طور شا. این فید بک ممکن است اشتباهات خود را بفهمند شاگردان که 

، زیرا رفتارهای  درنظربگیرد را  تحلیلیلی در عنصر تفکر نیست که معلم به طور خودکار نمره عا یحال، این به این معن
در نظرگرفته و  ، ناظران باید هر دو عنصر را جداگانه صورت ممکن است غایب باشد. در این تحلیلیدیگر در عنصر تفکر 

 مستقل نمره دهد. 

 برخورد اول یا مشخصرویدادهای  ارزیابی

گمان منفی یا مثبت شود. این  را ببینند که آنها را شگفت زده کند یا منجر به  در برخی موارد، ناظران می توانند وضعیتی
تأثیر بگذارد. برای حفظ قابلیت اطمینان، مهم است که رویداد را در محدوده  همشاهد  تمامرویداد ممکن است بر نحوه ارزیابی 

تحت تاثیر  سبی ه، نمره کلی را به طور نامتنایا رویدادهای برجست بر خورد اولوسیع تر مشاهده قرار دهیم و اجازه ندهیم 
 یک رویداد خاص بنویسند. قرار دهند. بنابراین، ناظران باید یادداشت های مفصلی از مشاهدات را برای تعیین مقدار وزن

می  در نظر گرفته شود، و مشاهده کننده گان باید بر آنچه در بخش فعلی اتفاق جای خودشبخش باید در  عالوه بر این، هر
فعالیت را انجام دهد، برای ناظران مهم   یکحتی اگر معلم قصد دارد که بعداً در صنف  افتد تمرکز کنند. به عنوان نمونه،
  درحقیقت که هرگز رخ نداده است، فقط آنچه را که در آن بخش یرفتار، بر اساس قصد  هاست که به جای تقویت یک نمر

بخش دوم اتفاق می افتد در مقایسه با بخش اول  چه چیزی در برای تشخیص آنکهاین به خصوص  ،.اتفاق می افتد، نمره دهد 
، آنچه در بخش اول مشاهده می شود برای نمره دادن در بخش دوم در نظر گرفته نمی شود و یعنی)قابل استفاده است. 

 برعکس آن( 

  گرایش مرکزی

آن که باید باشد اختصاص میدهند. این عدم تمایل به سطح متوسط را بیشتر از نمرات  در بعضی موارد، مشاهده کنندگان
زمانی که مشاهده کننده گان در شناسایی سطح مناسب به الف(  ذیل رخ میدهد: اختصاص نمرات عالی یا پایین در موارد 

 ؛رخ می دهد  دستیابی استعالی یا پایین بسیار نادر هستند و عمدتا غیر قابل  توانایی خود اعتماد ندارند، یا معتقدند که نمرات
مشاهده کننده گان  . مهم این است کهخودداری میکنند  نمرات افراطی دادناز دلیل داشتن ترس )برای خود یا معلم( به یا ب( 

از اینکه چگونه نمرات مورد استفاده قرار  رفتارها را دقیقا همانطور که در کتابچه راهنما تعریف شده است، بدون متأثر شدن
 چگونه بر مشاهده کننده یا معلم تأثیر میکند، نمره دهی کنند. گیرد یا
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 د عناصرو جال کول

، ځکه چې په ويلپاره خوشاینده نه  کېد مشاهده کوون دای شيکېمحتویاتو جال کول د په ځینو مواردو کې، د عناصرو 
کړي چې یو اقدام له واحساس  کلکهپه  ه دهممکن کېوي؛ مشاهده کوون يسره تړل ، یو له بلهڅه پیښیږي  چېټولګي کې 

یا  ونود چلند  ونه(ښو) Teach څخه زیات د 1شي د  ېدایعمل ک یولري. یو لیدل ش پوری تړاو زیات عنصرپه څخه 1
لپاره د شواهدو په توګه د استفادې وړ وګرځي، مګرهر یو ته نمره ورکول باید په خپلواک ډول ترسره شي. د  وصراعن

ته متوجه شي. دا  ۍکې نظر وړاندې کړي ترڅو زده کونکي خپلې غلط څکولی شي د درس په تر  ېکپه توګه: یو ښوون بېلګې
په   ته کېډول فکر وکړي؛ په هرصورت، دا پدې معنی نه ده چې ښوون انتقادينظر کولی شي زده کونکي وهڅوي چې په 

فکر کولو عنصر نور چلندونه  تقاديد انځکه چې  فکر کولو د عنصر په هکله لوړه نمره ورکړي، نقادانهاتومات ډول د 
 کوونکي باید دواړه عناصر جال کړي، او په خپلواکه توګه نمرې ور کړي.  په دې حالت کې، مشاهده .ممکن شتون ونلري

  رنهېانګ ۍړلوم ایارزونه  وښېپ وګړانځد 

الندې  اغیزې منفيد مثبت او یا  حیران شي، یا شي چې سره مخ کوونکي ممکن داسې وضعیت مشاهده کې، التوپه ځینو حا
ز ولري. د اعتبار ساتلو لپاره، دا مهمه ده چې ېمشاهدې باندی اغ يمجموعدای شي د مشاهده کوونکو په کېدا پیښه  .يراش

پیښې  مهمې یا  ېانګیرن /داسې مشاهدات په پراخ ډول په نظر کې ونیول شي، باید اجازه ورنه کړل شي چې لومړني تاثیرات
نه ښتومشاهداتو مفصل یاددا د  ز وکړي. نو له همدې امله، مشاهده کوونکي باید ېغیر متناسب ډول په عمومي نمرو اغ په

 .يوزن وټاک  یچې هرې موضوع ته څومره ځانګړ يږېوتوان ولیکي ترڅو

پدې اړه تمرکز وکړي  په پام کې ونیول شي، او مشاهده کوونکي باید   یوازېاو    کېځای  باید په خپل خه بر  هپردې، هر سربېره 
غواړي چې وروسته په ټولګي کې فعالیت وکړي، نو    یلګې په توګه: که څه هم ښوونک ېږي. د ب ې ښ ېکې څه پ  خهبر   ۍچې په اوسن 

  پرچې دهغه چلند   د دې پر ځای، لري جریان کوونکي یوازې په هغه برخه کې نمرې ورکړي چې عمالْ    دا مهمه ده چې مشاهده
ږي چې  کې وخت عملي   هغه . دا موضوع وينه   ويش ي ه عمللاو هیڅک وياساس بنا  پر نمره ورکړي چې د نیت   1اساس هغه ته  

برخه کې په نظر کې   1توپیر ولري. ) یعنی هغه څه چې په    برخې سره  ېد دوهم  وي  برخه کې ترسره شوي 1هغه څه چې په 
   کې ونه نیول شي، او برعکس(.برخه کې د نمره ورکولو لپار په نظر   2دای شي په کېږي، کې نیول 

 لیمرکزي تما

 نمرې ېلوړې یا ټیټ. د وياستفاده ک هتو څخه تر اندازي زیاتنمراد کچې  ۍکوونکي د منځن په ځینو مواردو کې، مشاهده
 کوونکي د مناسبې کچې پیژندلو توان نلري، یا په دې کله مشاهده( 1، )چې کېږيرامنځ ته  کېورکولو تردد په هغه وخت 

د ځان  چېد ډار له امله ( 2یا، ) .دای نشيکېدي او په پراخه توګه ترالسه  ېنومرې خورا نادر ېیا ټیټ ېباور لري چې لوړ
چلند ته په  کوونکي چې مشاهده همهمه د  . داويڅخه اجتناب ک نمرو ورکولو یا کمو له حده زیاتو لريیی  یا ښوونکي په هکله

الرښود کې ذکر شوي، پرته له دې چې د نمراتو د استفادې د څرنګوالي تراغیزې الندې راشي،  لکه څنګه چې په  سمه توګه
 . يکړ ، نمرې وروياغیز ک څنګه کېیا ښوون کېمشاهده کوون پر ی شي اواد کېیا داچې هغه څنګه کارول 
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 مشاهده کننده: و آزمون اعتبار سنجی سند
  آموزشی، آزمون اعتبار دهی  قابل اطمینان و تصدیق شده ۀ ک مشاهده کنندشرکت کننده تریننگ باید قبل از تبدیل شدن به ی

Teach  ابزار  عتبار و ا را فراهم می کند مشاهده کننده، کنترول کیفیت سندسپری کند. موفقانه را Teach مشاهده   را در بین
ابزار   این از  می توانند گان تصدیق شدهتمام مشاهده کننده که  سند مشاهده اطمینان حاصل می کندکنندگان افزایش می دهد. 

شامل   Teach . آزمون اعتبار دهیاستفاده کنند Teach صنف درسی در مقیاسمنظم مشاهده ی  دقیق و برای نمره دهی
. شرکت دهی می شوند نمره Teach راهنمایبا توجه به  کهدقیقه ای می باشد  15نمره دهی سه بخش ویدئویی  و تماشا

  و ، به عقب برگردانندکنند دقیقه دارند و نمیتوانند ویدیوها را در طول امتحان متوقف 15دگذاری هر بخش وکنندگان برای ک
ن را  آ عنصر  8عنصر،   10هر بخش از  امتحان، شرکت کنندگان باید در موفقانه  مجددا تماشا کنند. برای سپری کردن هم یا

٪ نمره در  100٪ نمره در بخش اول، 100 اگر یک مشاهده کننده. به عنوان مثال، دگذاری کنندو درست نمره دهی یا ک
موفقیت سپری نخواهد کرد. در عنصر زمان در   اامتحان را ب از آن خود سازد،را  ٪ نمره در بخش سوم،70بخش دوم و 

ره دهی یا  اسنپشات را درست نم 3از سنپشات ا  2 اگرمثل نمره در نظر گرفته شده بول می شوندق نییادگیری، شرکت کنندگا
گیرند، قابل اعتماد در نظر گرفته باصلی  نمره را از  نمره 1شرکت کنندگان اگر  برای تمام عناصر دیگر، د گذاری کنند.وک

اجازه یک فرصت دیگر به انها  داده خواهد شد، و فید بکنمیشوند،  اول موفق  که در تالش  یشرکت کنندگانبه  د.نمیشو
که در تالش   یشرکت کنندگان .مختلف خواهد بود ویدیوی 3از  متشکل د. امتحان دوم امتحان داده میشو برای سپری کرن

 برای یک سال معتبر میباشد. Teach سندد شد. نتصدیق نخواه Teach  ه کنندهددوم موفق نمیشوند، به عنوان مشاه 
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 نهویازم اعتبار د او قی نکو د تصدومشاهده کو د
 

ونه(  ښو)Teach عنوان خپل کړي، باید د  ي کد با اعتباره مشاهده کوون   وال نګډو ټریننګ  د  )ښوونه(  Teach د   له دې چې  مخکې 
  Teach د   کېد مشاهده کونکو په منځ   فیت کنترول کوي او کېتصدیق د  کې شي. د مشاهده کوون  ي بریال کېنه ویآزم د اعتبار په  

ی  الکو   ،کاروي  ( ټولله )ی سو د ا  چې تصدیق شوي مشاهده کوونکي  اعتماد زیاتوي. ټولله )ټول( ی سو )ښوونه( د مشاهدې پر 
مناسبه توګه نمرې ورکړي.   په  او   ، اندازې سره سم د ټولګي مشاهده په سمه او په منظمه توگه ترسره ونه( د  ښو )Teach  شي د

  Teach  د  چې ورکول شامل دي، لیدل او نمرې   ګانوډیووی  قیقه ای د  15د دریو،   کېنه ویازم   ر پهد اعتبا  ونه( ښو )Teach  د
نشي کولی   ترڅو هره برخه کود کړي، او  لري دقیقې    15  کېږي. ګډون کوونکېنمرې ورکول  ونه( د الرښود په مطابق ښو)

لپاره، ګډون    نه کې د بریالیتوب ویپه آزم  ي، یا یې له سره وګوري.ړ له سره یې ک  ډیوګانې ودروي،وی کې  څ نې په تر ویچې د ازم
رې یو مشاهده کوونکي په  چېکې بریالی شي. د بیلګې په توګه، که   8په   څخه نو عنصرو10باید د هرې برخې لپاره د   کوونکي

٪  70برخه کې    درېیمهنمرې ترالسه کړي او په   ٪100نمرې ترالسه کړي، په دوهمه برخه کې هم  ٪ 100لومړۍ برخه کې  
هغه ګډون کوونکي د باور وړ   د زده کړې د عنصر په وخت کې، .  کېږينه کې نه بریالی ویهغه په ازم  ي نمرې تر السه کړ 

د نورو ټولو عناصرو    .وي په کامله توګه یو شان  کې  سنپشاټونو  2څخه په   3د   ماستر سکور   د  چې  نمرې د کومو   ږيکېګڼل 
هغه ګډون    . لري( تفاوت و پواینټ ) ې نمر  1  سره د د ماستر سکور   نمره یی   لپاره هغه ګډون کوونکي د باور وړ دي چې

یو بل فرصت   ورته د فیډبک یا نظر ورکولو سره، ينه کې بریالی شوینه شي کوالی په آزم و  کوونکي چې په لومړي ځل کي  
هغه ګډون کوونکي    . وي  یوګانو مشتمله ډوی  نورو  3په   به  نه ویدوهمه آزم   . ينه کې بریالی ش ویږي ترڅو په آزم کېهم ورکول 

تصدیق لیک نه ورکول    کېد مشاهده کوونونه(  ښو)Teach ته د ور   شي  ي نه کې بریالویپه دوهم ځل آزم  ي چې ونه توانیږ 
 تصدیق لیک د یو کال لپاره د اعتبار وړ دی.  ونه(ښو) Teach . دکېږي
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که شامل  یاموزش یها وهیاز ش یاریممکن است. بس ریغ یعاطف-یاجتماع یریادگیو  کیکادمآ یریادگیمرتبط با  یاموزش یها وه یش نیخط واضح ب کی دنیمتذکر شد که کش دیبا 1

 یعاطف -یاجتماع یریادگی در نکهیا یشوند به جا یدر نظر گرفته م کیکادمآگذارد، اما اغلب در بخش  یم ریتاث یعاطف -یاجتماع یریادگیهستند بر انکشاف  سیتدر یحرفه ا یچهارچوبها
 یعاطف -یاجتماع یمهارت ها یبرجستگ شیشود موجب افزا یاستفاده م یابیارز یها که برا یریدر اندازه گ یعاطف -یاجتماع یبرامدهابا  یسیتدر یها وه یلحاظ شوند. ارتباط دادن واضح ش

 حاصل کرد. نانیآنها اطم یریادگیتمرکز نمود و از  یعاطف – یو اجتماع کیکادمآ یریادگیهر دو  یباال دیبا نیبنابرا ،شود یشرکا و قانون گذاران م گریبه د نیشاگردان به معلم و همچن

ټولنیززده کړو څخه په واضح ډول بیل کړو. د تدریس ډیر پرکتسونه چي د -باید په یاد ولری چي دا ناممکنه ده چي په اکادمیکی یا علمی زده کړی پوری اړونده تدریسي پرکتسونه له عاطفي
ټولنیزي زده کړي په ځاي په علمی  -ټولنیز زده کړو په پرمختګ باندي اغیزه کوی، مګر په معمولی ډول د عاطفي-ده کونکو د عاطفيعمومی مسلکی ښووني په چوکاټ کي شامل دی، د ز

شریکانو او پالیسي جوړونکو ته  ټولنیز پایلو سره د زده کړی پرکتسونو ته اړیکه ورکول ښوونکو او نورو-برخه کي شمیرل کیږي. د ارزوني لپاره په استعمال شوو اندازه ګیریو کي د عاطفي
 ټولنیزو زده کړو باندي تمرکز کول پکار دي. -ټولنیز مهارتونو د زیاتوالي المل کیږي، او په همدی توګه په دواړه علمی زده کړی او عاطفي-د زده کونکو د عاطفي

 
 ابزار مشاهده  5 یآموزش یها وه یدر ابعاد ش که ییتفاوتها یاز محتوا یلیتحل کیکه انها ،است شده یگذار هیپا بودند کرده  جادیا(2016) اعضا یو باق لیکه گ یبر فهرست Teach چهارچوب 2

 class, FFT, PLATO, Mathematical quality of , کردند. ابزارها شامل سهیکنند مقا یم یریشاگردان را اندازه گ یریادگی زانیمکه  ییرفتارها ن را باآ صنف درس بود را انجام دادند و

Instruction, and U Teach Observational Protocol ل،یشدند) گ لیتحل چوب چهار نیازا یابزارها به عنوان بخش نیا تیمحور لیپتانسمحتوا، قدرت حدس زدن، و  نیهستند. همچن 
 یشود.« مرکز مل یکه به طور گسترده در نظارت صنف ها استفاده م یدر پنج ابزار تیمحور لیپتانسا، قدرت حدس زدن و ( »محتو2016. سیپل تیو ک نیٔ توماس کا ،یمگان شوج ان،یبرا
 یس ید واشنگتن موزش، یابیو ارز یمنطقو یهمکار یبرا

 Teach استعمال شوی مشاهده کوونکی وسیلو محتویات د  5رامینځته کړي و، هغوي په عامه توګه د ټولګیو  (2016)په اساس جوړ شوی کوم چي ګیل او نورو غړو یي  فهرست د هغه
ده کونکو د زده کړي په اړه وړاندوینه وکوالی سي. الرښوونی پرکتسونو د توپیروالی له اړخه تحلیل کړل تر څو هغه چلندونه چی دوي یي اندازه کوي پرتله کړي تر هغه کچی پوری چي د ز

همدارنګه محتویات، د وړاندوینی ځواک او ددی وسیلی په U Teach Observational Protocol.او ,ClassFFT, PLATO, Mathematical Quality of Instructionدا وسیلی عبارت دی له 
د ښوونکو نظارت کولو وسایلو  استعمال شویو 5محتویات، د وړاندوینی ځواکاو احتمالي تعصب په پراخ ډول  ”توګه تحلیل شوی.د یوی برخی په  فریمورکاړه احتمالي تعصب د دي لمړنی 

 ډی سی. ،واشنګټن ،.د ښوونې او روزنې د ارزونې او سیمه ییزې مرستې ملي مرکز“ کی

 

 هستند.  TIPPSو  ,StallingsOPERA, SCOP, SDI شامل نهایا 3

 شامل دی. TIPPSاو OPERA، SCOPE، SDI ،Stallingsپدې کې 

 
 کند. یاست اشاره م یریادگیمثبت  جیمرتبط به نتا سیتدر یها وه یمشابه که هدف انها ضبط ش یرفتارها نیاز چند ییعنصرها به گروپها 4

 پراکتسونه پوری تړلی د زده کړې مثبتې پایلي په نظر کی نیسي.دلته هدف له عناصرو څخه د څو ورته چلندونو ګروپونه دي چي د ښوونی 

 
مشخص کردن سطح فهم و  ی، ارتقا دادن، کمک کردن شاگردان برادرس، سطح قیتطب) داردکند سنجد،یفهم درس را م زانیم که معلم با ان یتیفیابزار نه تنها هدف ثبت ک نیا مثال، یبرا 5
 .کندیم جادیافهم درهر درس  یاست که معلم برا ی( بلکه هدف آن ثبت تداولره یغ

هڅول تر څو د دوي د پوهي کچه معلومه  د مثال په توګه، د دي وسیلی هدف نه یوازي د هغه کیفیت کتل دي په کوم سره چي ښوونکی د پوهاوي کچه ازمویي )د درس تطبیق، د زده کونکو
 په هر درس کی د پوهاوی کچه معلومه کړي. مداره ډولدوا کړی او داسي نور( بلکه هدف یي دا دي چي ښوونکی په

 
دستور العمل  و یسینمرات امتحان در پال ریبهبود طرح، استفاده و تفس قشیروان سنج است که هدف تحق کیدانشگاه هاروارد است. او  التیدر دانشکده تحص التیاندرو هو پروفسور تحص 6

  اموزش است.

کارول،  ،یزاینښوونې او روزنې پروفیسر دی. هغه یو روان سنج )سایکومیټریشن( دی چې د څیړنې هدف یې د زده کړې په پالیسۍ او عمل کې د ازموینې نمرو ډانډریو هو په هارورډ کې د 
 او تشریح کولو ته وده ورکول دي.

 

 امده باشد.  به عمل یبه مکتب توافقات قبل دنیکه قبل از رس مهم است نیمختلف فرق داشته باشد ؛ هرچند ا یها تیپروتوکل ورود به صنف ممکن است در موقع 7

 ده چې ښوونځي ته د رسیدو دمخه اجازه او رضایت موجود وي. دا مهمه صورت ممکنه ده چي ټولګیو ته د ننوتلو پروتوکول په مختلفو شرایطو کي توپیر ولري خو په هر

 
   فرق داشته باشند.  یمختلف کم یها تیزمان ها ممکن است در موقع  نیا 8

  دا وختونه شاید په مختلفو شرایطو کی لږ توپیر وکړي.

 
 باس.  -یجوز سکو،یبهبود نظارت صنف < سنفرانس یبرا یعمل یراهنمام کیبهتر:  سیتدر یبک بهتر برا دی> ف 2016اعضا.  هیوفق داده شده از ارچر، جف، بق 9

 باس. -د ودی ورکولو لپاره عملي الرښود." سان فرانسسکو، سۍ ای: جوزی  "غوره فیډبیک د غوره ښوونې لپاره: د ټولګي نظارت ته .(2016). او نورو څخه تطبیق شوی ،جیف ،له آرچر
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 رهنمود مشاهده کننده
  الرښود ه کوونکي  د مشاهد 
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 رهنمود مشاهده کننده 

 زمان در آمورش
 

 

 الرښود ه کوونکيمشاهد د

 د   ه )فعالیت(په دند
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 نخیر  بلی

  0.1  

یا  حال تدریس استدر معلم 
را  آموزشییک فعالیت 

برای اکثر شاگردان فراهم  
 میکند

 :فعالیت های آموزشی

بوده و مجزا از شامل هر فعالیتی است که مربوط به محتوای صنف این 
 کیفیت آن میباشد.

 یگروپکار  معلم، یتواند شامل سخنران یم یریادگی یها تیبه عنوان مثال، فعال
به طور مستقل  ایکنند و  یکار م موضوع کی یباالکه  شاگردان ای، یمیت کار /

را ترک کند، اما به  صنفکه اگر معلم  دیباشد. توجه داشته باش کنند،یم مطالعه
 کیهنوز هم به عنوان  نیا ،باشد کرده م فراه یریادگی تیفعال کیشاگردان 

 .شود یم محسوب یریادگی تیفعال

 فعالیت های غیر آموزشی:

که مربوط به محتوای صنف نیست،  میباشدشامل هر گونه فعالیتی این 
مانند حاضری  یدرس صنففعالیت های مربوط به مدیریت شامل 
را  شاگردانفعالیت های دیگر که هرگونه  انضباط متعلمین یا یاگرفتن 
  نگه می دارد.منتظر 

 

کردن  یکاپ یکه معلم بدون درخواست از شاگردان برا یبه عنوان مثال، زمان
 ریغ یها تیمثال ها از فعال گرید .سدینویتخته م یتخته، خاموشانه رو یازرو

، ممکن است نام ردیگ یم یحاضر معلم کی که یهنگام: از عبارتند یآموزش
اشتباه انجام  یکه آنها رفتار ها یاطفال را به صورت جداگانه بخواند؛ هنگام

سوء رفتار شاگردان متوقف کند؛  تیهدا یمعلم ممکن است درس را برا دهند،یم
متوقف  که اختالالت در خارج صنف باشد، ممکن است معلم درس را یهنگام

ممکن   ،یخانگ یکارها کردن یده است؛ هنگام بررساافت یکه چه اتفاق ندیکند تا بب
 گرید که یلحا کند، در یبررس تک تک شاگردان را یخانگ کارمعلم  است

 ی، پروسه هاعالوه  بهباشند.  یم در انتظار یکار چیدادن ه انجامشاگردان بدون 
 آماده  د،یجد تیفعال کیمانند انتقال به  یطوالن ممکن مستلزم مدت صنف هیبتدائ

 .باشد ،یادار فیوظا انجام ای درس کی یبرا مواد کردن

 

   

 متوسط   پایین   
 عالی  

 

 

       
 

 0.2 

در فعالیت  شاگردان
  1هستند دخیل آموزشی

 دراز آن  تر اضافه ایشاگردان و  تن 6 
 .نیستند  دخیلفعالیت 

خیل د فعالیت  در تن شاگردان 5–2از  
 .نیستند 

)یک  هستند لیدخ تیتمام شاگردان در فعال 
 متعلم شاید در کار نباشد(

 

 :ستند ین لیدخ یر یادگی تیفعال که در یشاگردان

و یا بخاطریکه صنف  ،ولی فکرشان جمع نیست هستند آرامشاگردان  آنها یا به خاطری کهمی شود که در فعالیت یادگیری ارائه شده توسط معلم شرکت نمی کنند، ی شامل شاگرداناین 
نگاه کنند یا  یا مشاهده کنندهزمین به طرف  ،گزارند میز ب وي، سرشان را ربه بیرون خیره شوند  اول، شاگردان ممکن است از پنجره بیرون را مختل میکنند. برای مثال، در کتگوری

یت که نیازبه صحبت درحال انجام یک فعال شاگردان دیگر بابی موجب ، صحبت کردن پچ پچ کردن ،نوتمشغول رد و بدل کردن ممکن است  شاگردان. در کتگوری دوم، بخوابند
 د.هست، باشنصنف  دیگر که متخل کنندهطروق ، حرکت کردن در اطراف صنف، فریاد زدن و یا ندارد 

 

 
 

  

 
 غیرقابل اعمال نمره داده می شود(. 0.1این رفتار به عنوان غیرقابل اعمال نمره داده می شود )یعنی  ،معلم نه در حال درس دادن است و نه کدام فعالیت اموزشی ارایه می کند اگر 1

0 
  

 را به حداکثر میرساند. آموزشمعلم زمان  
خود کار می کنند وظایف اکثر شاگردان بر روی اطمینان اینکه طریق  ازبه حداکثر می رساند  را آموزشیمعلم زمان 

را می توان در  عنصر این ذیل از طریق رفتارهای اوقات برای انها فراهم شده است. در بیشتر آموزشیفعالیت  و
 صنف درسی مشاهده کرد:

 آموزش زمان در 
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 نه  هو

  0.1   
 او یا ويتدریس ک کېښوون
زده کوونکو ته د زده  ډېرو

 کويورکړې فعالیتونه 

 فعالیتونه: زه ایزده کړ

ټولګي محتوا پورې تړاو د  دې کې هر هغه فعالیت شامل دی چې په
 څنګه دی. ېی تیفکېوګورو  چې ېد لري، پرته له 

ګروپ/  یککې د ښوونکي لیکچر، وړونو د بیلګې په توګه: د زده کړې فعالیتو
یا په خپلواک ډول مطالعه ل کار کو زده کوونکو  د ګروپي کار، یا په کارپاڼه کې

نکي د وګر زده کوشامل دي. په یاد ولرئ چې که ښوونکي ټولګی پریږدي، م
 ي.بیږي، دا هم د زده کړې د فعالیت په توګه حسانو بوخت وفعالیتو په زده کړې

 :فعالیتونه زه ایزده کړغیر 

کوم چې د ټولګي محتوا پورې تړاو  يشامل د  لیتونهپدې کې هغه فعا
 د ټولګي مدیریت پورې اړوند فعالیتونه لکه حاضري بلکې نلري،

نکي په وتنظیمول یا کوم بل فعالیت چې زده کونکي ویا زده کو اخیستل
 .پریږدي کېانتظار 

په تخته باندی په خاموش ډول لیکل کوي، پرته   یپه توګه، کله چې ښوونک  بېلګېد 
فعالیتونو    يکولو غوښتنه وکړي. د غیر تعلیم   ينه د کاپ زده کوونکو  د  له دې چې

، هغه ممکن د  ي اخل  يحاضر   یکبیلګې په الندې ډول دي: کله چې یو ښوون ېنور 
ږي، هغه  کې لند ترسترګو  چماشومانو نومونه په انفرادي توګه واخلي؛ کله چې بد  

کوم څه وشي، هغه تدریس    بهر  څخهد ټولګي    چېکله    ه ورکړي؛قفدرس ته و  ممکن
،  ي ګور دنده ، کله چې کورنۍ  ي ترڅو پدې پوه شي چې څه روان دته توقف ورکوي  

داسې حال  په په انفرادي توګه وګورئ،  دنده  نکي کورنۍ ود هر زده کو  هغه ممکن
  دې، د پر سربېره او انتظار کوي.    لريهیڅ مصروفیت نه   کې چې نور زده کونکي

  اوږده شي، لکه نوي فعالیت ته انتقال، د لوست لپاره   ه ده ممکن ټولګیو بنسټیزه پروسه
 . وي د موادو چمتو کول، یا د اداري دندو بشپړول

   

 ۍ منځن  ټیټ   
 لوړه 

 

 

       
 

 0.2  

زده کوونکي په دنده بوخت 
  2يد

یو )، يپه دنده بوخت د  کېټول زده کوون  يپه دنده بوخت نه د  يک زده کوون 5–  .يپه دنده بوخت نه د  يک زده کوون ډېر 6 
 (ويممکن په دنده بوخت نه  یک زده کوون

 

 :زده کوونکي:له دندې بیرون 

لګې ې. د باخاللوي ټولګی ، یاوي یبل ځا ېفکر یاو  يو غلي یوشوي د زده کړې فعالیت کې برخه نه اخلي، ځکه چې د  ورکړلنکي شامل دي کوم چې د ښوونکي لخوا وې کې هغه زده کوپد 
کټګورۍ   همه. په دوخوب کويیا  ګوري،ته  کېیا مشاهده کوون، فرش ایښی ويآرام  ېباند  زېم ر، خپل سر یې پوګورينه بهر دای شي کړکۍ کې یک په توګه، په لومړۍ کټګورۍ کې، زده کوون

، یا په يرې وهانځي، کې ګرټولګي وکړي،په  ېخبر ،لرين لو ته اړتیاکې چې خبرې کو څنکي سره د داسې فعالیت په تروبل زده کو ،يوکړ پسپسک ،ورکړي ټونهنو بل ته یو ممکن ويکې، د 
 .اخاللوي بل ډول ټولګی

 

 
 
 
 
 

 
 ده( N/Aنمره  1.0د  د بېلګې په ډول. )يږېدرجه ټاکل ک N/Aچلند ته د  غهنو د يفعالیت نه ورکو ېنکو ته د زده کړواو هم زده کو يتدریس نه کو یښوونک ېکه چیر 2

0 
  

 .وخت زیاتوي د زده کړې کېښوون 

د زده کړې وخت زیاتوي تر څو ډاډ ترالسه    و فعالیتونو په ورکولو سرهډېرد   زده کړېته د   زده کوونکو    کېښوون 
 د زده کړي وخت  : ی شياد کې مشاهده. دا په ټولګي کې د الندې چلندونو له الرې يبوخت د  فعالیتزده کوونکي په  ډېر کړي چې  
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 رهنمود مشاهده کننده

 آموزشی  کیفیت شیوه

 

 الرښود ه کوونکيمشاهد د

د طریقو  ېد ښوون
 )پرکټسونه( کیفیت
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 / فرهنگ صنف درسی
 ټولګي کتتورد 

 

 یلایراپچحمایوي  زده کړېد  /  محیط حمایت کننده برای یادگیری

 چلند تمېمثبت  د / مثبت یتوقعات رفتار
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 5 4 3 2 1 نمره

 

  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار
ایجاد محیط  ، معلم درصنفدر این 

  غیرموثر دگیریحمایت کننده برای یا
 است.

ایجاد ، معلم تا حدودی در صنفدر این 
موثر   دگیریمحیط حمایت کننده برای یا

 .است

ایجاد محیط در این صنف، معلم در 
 دگیری موثر است. حمایت کننده برای یا

 1.1 

با تمام شاگردان  محترمانه معلم
 رفتار میکند

 معلم با همه شاگردان محترمانه 
 رفتار نمیکند.

انضباط  بخاطربه عنوان مثال: معلم ممکن است 
داد زدن، ترساندن، مسخره  از ،شاگردان بعضی
 .د، یا از تنبیه فزیکی استفاده کنکردن

 

محترمانه  یگردان تا حدودشامعلم با تمام 
 .رفتار میکند

مثال، معلم با شاگردان با بی احترامی به عنوان 
نمی زند یا داد اگردان ش الیبا )برخورد نمی کند 

 میکند(، اما معلم نشانه های بیرونی احتراممسخره ن
نسبت به شاگردان را نشان نمی دهد )شاگردان را هم 

"از شما  یا را با نام های آنها صدا کردن، گفتن "لطفا"
 نشانه های احترام که درفرهنگ یا سایر ارم"سپاسگز

 (. رایج است

 با تمام شاگردان محترمانه رفتار میکند.  معلم

شان  به عنوان مثال: معلم شاگردان را با نام
پاسگزارم"، صدامیکند، می گوید "لطفا" و "از شما س

رایج است  فرهنگ های احترام که در نشانهیا سایر 
 .نشان می دهد

 

 1.2 

مثبت  کالممعلم با شاگردان از
استفاده می کند. )در این رفتار 

تنها ارتباط کالمی در نظر 
 3گرفته میشود(

از با شاگردان  برقرارکردن ارتباطمعلم در 
 .مثبت استفاده نمی کند کالم

تا با شاگردان  برقرارکردن در ارتباط معلم
 مثبت استفاده میکند.کالم حدودی از 

"افرین" یا  بگوید مثال: ممکن است معلمبه عنوان 
 می افتد.نولی این اتفاق غالباً  ،"خوب"

با بر قرارکردن ارتباط  طور مداوم درمعلم به 
 .مثبت استفاده می کند کالم ازشاگردان 

به عنوان مثال: معلم به طور مداوم عبارات تشویقی 
«، »شما می توانید این کار را خیلی کار خوبمانند »

با استعداد از کودکان  گروپیانجام دهید« یا »شما 
هستید«. هنگامی که شاگردان کار خود را به او نشان 

 می دهند استفاده میکند.

 1.3 

 معلم به نیازهای شاگردان 
  4پاسخ میدهد

به  یاگاهی ندارد آاز نیاز های شاگردان معلم 
 رسیدگی نمیکند.فوری مشکالت 

مورد نیاز وسایل به عنوان مثال: یک شاگرد ممکن 
توجه نمی  به انبرای درس را نداشته باشد، و معلم 

ازسوی کند یا نمی بیند و آن را نادیده می گیرد. 
، یک شاگرد ممکن به دلیل گرفتن نمره پایین دیگر

را  شاگردو معلم  باشدیا مشکل شخصی ناراحت 
چشمپوشی میکند از موضوع  نادیده می گیرد یا

مشکل را زیاد می گوید که " )مثال معلم به شاگرد
 " جدی نگیر" و یا "خودت را جمع کن

 

به نیاز های شاگردان پاسخ میدهد ولی به معلم 
 رسیدگی نمیکند. فوریمشکالت 

ممکن است ناراحت باشد  به عنوان مثال: یک شاگرد
دیگری می خواهد  ندارد و معلم از طفل پنسل زیرا او
امتناع  ازگرفتن ان طفلآن ، اما به او بدهد که پنسل

معلم بدون حل مشکل درس خود را ادامه  و می ورزد
 میدهد.

 

به سرعت به نیازهای شاگردان به نحوی معلم 
ت مشکال خصوص بهبه که  پاسخ می دهد

 .شودرسیدگی  فوری هم

 به عنوان مثال: اگر یک شاگرد پنسل نداشته باشد،
پنسل های اضافی تا ی از  معلم به طفل اجازه می دهد

)استاد پنسل اضافی خویش را به  قرض بیگرد. اش را
 شاگرد قرض میدهد(

 

1.4  

را  درجنبه اساس تعصب  معلم
نشان نمی دهد و کلیشه های 

  5را به چالش میکشد درجن

تعصب جنسیتی یا تقویت کلیشه های  معلم
 .صنف از خود نشان می دهددر را جنسیتی 

را با فرصت های  عمل معلم می تواند این
 صنفینابرابر برای اشتراک در فعالیت های 

توقعات و یا با بیان  نشان دهد  شاگردانبه 
و توانایی های  هانابرابر در برابر رفتار

 شاگردان نشان دهد.

معلم دختران را به طور  کیبه عنوان مثال: 
فقط از  ایدهد  یقرار م صنفدر اخر  یانحصار
 .خواهد که به سواالت دشوار پاسخ دهند یپسران م

از شاگردان  ی، معلم به طور مساوگرید یسو از
 پاسخ را دشوار سواالت تا خواهدیتمام جنس ها م

کردن صنف  زیما تنها دختران را به تما دهند،
 . گمارد یم یدرس

 

نشان نمی دهد، اما  از خود  تعصب جنسیتی م معل
مورد چالش قرار نمی   همکلیشه های جنسیتی را 

مساویانه برای اشتراک  معلم فرصت های  دهد.
فراهم می کند و از  کودکان تمام جنسیت هارا 

 انتظارات مشابهی دارد.   همه شاگران

 کودکان به را کردن زیتم فهیبه عنوان مثال: معلم وظ
 تیجنساز تمام  دهد و یاختصاص م ها تیتمام جنس

دشوار  یبه پرسش ها خواهدیم یبه طور مساوها 
 . ندده پاسخ

 
 

 

 تعصب جنسیتی را نشان نمی دهد و معلم 
کلیشه های جنسیتی را در صنف درسی به 

 چالش می کشد.

  کودکان کردن را به   زی تم فیوظا    به عنوان مثال: معلم
دهد و از تمام جنس ها به    یها اختصاص م  تیتمام جنس

.  ندتا به سواالت دشوار پاسخ ده خواهد ی م ی طور مساو
  یاستفاده م  یت حایمعلم از مثال ها و توض  ن،یعالوه بر ا

مردها دانشمندان، پزشکان و    یکند که زنان را به جا
 کشند.   یم  ری فضانوردان به تصو

 

  

 
 .شود ینم محسوبرفتار  نیا برای امتیاز دهی به ،مثبت یکالم ریغنشان دادن ارتباط شود.  یمثبت شمرده م کالمبه عنوان  یفقط ارتباط کالم 3
 .رسد یبه ثمر م )غیر مرتبط( N / Aرفتار به صورت  نی، افیزیکی ای ی، مادعاطفی یازهاینمشاهده در صورت عدم  4
 .است مشاهده مختلط قابل  جندربا  صنفهاییرفتار فقط در  نیدر نظر گرفته شود. ا صنف مختلف در جندرهایمتناسب با نسبت  دیبافعالیت ها در شانس شرکت  5

 1الف.
  

 .ایجاد میکند حمایت کننده آموزشیمحیط معلم  درسی صنف هنگفر 
و حمایت کنند  احساس امنیت احساسی را در صنف درسی ایجاد می کند که شاگردان می توانند از نظر یمعلم محیط

می رفتار می کند، همه شاگردان احساس خوشحالی احترامانه که معلم با شاگردان  ی. عالوه بر این، زمانشوند
 . این حالت را از طریق رفتارهای ذیل می توان در صنف درسی مشاهده کرد:نمایند

محیط حمایت کننده برای 
 یادگیری 
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 5 4 3 2 1 درجه

 

فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

د  کېټولګي کې، ښوون دغهپه 
زده کړې حمایه کوونکي 

  رامنځته کولو کې په  چاپیلایر
 دی.نه  ثر مو

د زده  کې په دې ټولګي کې، ښوون 
په حمایه کوونکي چاپیلایر   کړې 

 ثر دی.مو څه   یو   رامنځته کولو کې

 د زده کېپه دې ټولګي کې، ښوون
 په چاپیلایر کېکوون حمایه کړې

 .ثر دیمو رامنځته کولو کې

 1.1 

ټولو زده ښوونکي د 
چلند  ويکوونکوسره په درنا

 کوي

سره په  زده کوونکو  ولوټ د وونکيښ
 درناوي چلند نه کوي.

زده  ممکن ځینو یپه توګه: ښوونک بېلګې د
 ېذلیل ی تنده لهجه په قهر شي، پهکوونکو ته 

 نظم په یا د ،يیی کړ ه مسخر کړي، خجالت یا
 ي.کړمجازات ور فزیکي هموخه ورت

 

 سره زده کوونکو  ولوټد  حده وی تر وونکيښ
 په درناوي چلند کوي.

 ېسره ب زده کوونکو په توګه: ښوونکي  بېلګېد 
او  کېږياندې په قهر بنه ور ه نه کوي،ویر هاحترام

 کې، خو د زده کوونکو په مقابل ويخجالت ک ېنه ی
زده کوونکو ته  په توګه ېلګېد ب( ،يیښه ن هم امراحت

 د "همنن"او  "ه د مهربانی وکړ"ستل، د هغو نوم اخ
یا د کلتور مطابق نورو  لاستفاده کو څخهاصطالح 

  ).لاستفاده کوڅخه غوره اصطالحاتو 

په درناوي  سره زده کوونکو  ولوټد  کېښوون
 چلند کوي.

د زده کوونکو نومونه  کېپه توګه: ښوون بېلګېد 
، "مهرباني وکړئ" او "مننه،" یا د کلتور ويکار

  استفاده کوي. څخهمطابق نورو غوره اصطالحاتو 

 1.2 

له زده کوونکو سره  کېښوون
  6ه لهجه کارويتمثب

 ېک کوړیسره په اد زده کوونکو  کېښوون
 کاروي. نه ژبه همثبت

 کېپه خبرو د زده کوونکو سره  کېښوون
 ژبه کاروي. مثبته هڅوی

 ښه"ډېر"آفرین" یا " ممکن کېپه توګه: ښوون بېلګېد 
الفاظ په تکرار  استفاده وکړي، که څه هم دا څخهلفظ 
 .ويک استفاده نه سره 

په  کېسره په خبرو  زده کوونکو د ښوونکي
 .وياستفاده ک لهجه همثبت هګدوامداره تو

 يقویپه دوامداره توګه تش کېپه توګه: ښوون بېلګېد 
خپل  کېچې زده کوون، کله لکه ويکلمات استفاده ک

کارکوالی  "ته دا "عالی کار" کار ورته ښکاره کوي
 " .یاستړه ګروپ کیو ت وانماشوم د تاسویا " "ېش

 1.3 

 د زده کوونکو کېښوون
  7ويرفع ک ېواړتیا

نه څخه  اوویتړاد زده کوونکوله  یښوونک 
د زده کوونکو ې چ دا ایخبر او  وي

 .ويک نه يګسېدو ته راویتړا

ممکن د لوست  یزده کوونکپه توګه: یو  بېلګېد 
هغه په نظر  یکښوون لري،نلپاره اړین توکي و

او . وينظر ک صرف څخهاو له هغه  يسکې نه نی
یا شخصي  ېجممکن د ټیټې در یزده کوونکیو  یا

دا زده  کېښوون خو ويښمن ېله امله اند ېستونز
یا له موضوع څخه  يسنه نی کېپه نظر  ینکوکو

زده  یپه توګه: ښوونک بېلګې د .ويرېځان ت
 رېسر مه پ ډېرږده، ېپر" يته وای يککوون

  ".خپل ځان سمبال کړه " يورته وایاو  "خوږوه 

 ییوا وابځته  اوویتړا کوونکو زده د کېوونښ
و  هڅ ه دهحل لپاره ممکن دې ستونز یخو فعل

 .يړنه ک

 وي منښیاند ممکن کې: زده کوونهګپه تو بېلګېد 
 پنسل خپلې چ لویو ته ماشوم بل کېوونښ کهځ

، کوي مستردیی  هغه خو يړک کیشر ورسره 
 درسړی ک حل ستونزه  داې چی د له پرته کېوونښ
 .يوورک ادامه ته

 

 ته اوویتړا زده کوونکو  د ژر تر ژره  کېوونښ
 حلوي. ېیی او ستونزه یوا وابځ

نو  لريپنسل نه  کېپه توګه: که یو زده کوون بېلګېد  
 هغه د د چې وياجازه ورک ته کېزده کوون کېښوون

پور  ته په زده کوونکيبل  غهپنسل بکس نه یو پنسل د
 کړي.ور

1.4  

هکله جندر په  د کېښوون
او په  ويتعصب نه ښکاره ک

د  پر اساسکې د جندر  يټولګ
په خالف مبارزه  ۍدرجه بند

 8 ويک

تعصب  پر اساسجندر د  کېښوون
 په جندر دې ک يګولټ په ای ويندګرڅ

 يش یاد کې .ويک يبند درجه اساس
فرصتونو  ويمسا ا عمل د غیرد  کېښوون

څرګند کړي، ترڅو  په رامنځ ته کولو سره
یا د زده  يوکړ ګډون کې چارو په يټولګ د 

ظرفیتونو په هکله غیر  د چلند یا کوونکو
 کړي. ېتشریحات وړاند  ويمسا

په  يد ټولګ ينجون کېپه توګه: ښوون بېلګېد 
نوي یا د ستونزمنو سوالونو د حل په ېکښ کېآخر 

موخه یوازې هلکان راغواړي، یا د ټولو 
 مشکلو سوالونو دتونو زده کوونکي یوشان د یسجن

د پاکولو دنده  ي، خو د ټولګيړاغوراحل لپاره 
 یوازې نجونو ته سپاري.

تعصب نه  پر اساسد جندر  کېوونښ
ۍ ساس درجه بندپر اخو د جندر  ويڅرګند

د ټولو  کېښوون .ويسره مبارزه هم نه ک
د ګډون  ماشومانو ته په ټولګي کې تونویسجن

یو  څخهکوونکو او د ټولو زده  ويزمینه برابر
 لري.  هیلېشان 

در د د پاکولو دنده د جن کېپه توګه: ښوون بېلګېد 
ماشومانو ته سپاري  نیولو سره  کېمساواتو په نظر 

و ستونزمن څټولو باندی یو شان غږ کوي تر  پهاو 
 سوالونه حل کړي.

 

او  لريد جندر په اساس تعصب نه  کېوونښ
 ۍبنددرجه  د جندر په اساس کې يګولټپه 

 کوي.  هم سره مبارزه

د  ماشومانو ته ولوټدنده  ولود پاک :ډولپه  بېلګېد 
او په  يسپار نیولو سره  کېجندر مساوات په نظر 

 ستونزمنو سوالونو وڅتر  ويک ږشان غ وې یباند ولوټ
 و څخهبېلګ سېد دا کېوونښعالوتا،  .ووایي وابځته 

په  نهید نار ېورکوي چ حاتیتوض استفاده کوي او
او فضانوردان  رانټاکډپوهان،  نسیسا هنځای ښځی

 . يیږادې یپک

 

  

 
 .ږيېحساب نه کې چلند په (ې)رویژبې  ېمثبت څرګندونې د يغیر کالم ،يږېرل کېشم )رویه( ژبه مثبته ېاړیک يکالم ېیواز 6
 .نمره ورکول کیږي الندې تر عنوان N/A چلند ته ، دېيمشاهدې وړ نه و د اړتیاوې يیا فزیک او يادمو، احساسات د ېپه هغه صورت کې چ 7
 .يلرو ينکودر زده کومختلف جند  ېد استفادې وړ دی چ هغو ټولګیو کې لند یوازې پهچ دا ،ينیولو سره وپه نظر کې  د جندر د مساواتو د ګډون چانس باید 8

 1الف.
  

 .چاپیلایر رامنځته کوي یککوون هکړې حمایزده د  یښوونک کتتورټولګي د 
 او حمایت ويخوندي  احساسات زده کوونکو د چېرته چې ويچاپیلایر رامنځته کداسې  کې يټولګ په کېښوون

سره  ورښوونکي په درناوي  چې کوي، ځکهس احسا شحالۍخود  نکيو. سربېره پر دې، ټول زده کوورسره وشي
 :ی شيادکې مشاهدهالندې چلندونو له الرې چلند کوي. دا په ټولګي کې د 

حمایوي   زده کړېد 
 یلایراپچ
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  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار

در این صنف، معلم در ترویج 
 بی اثر است.رفتار مثبت 

 یوددر این صنف، معلم تا حد
موثر در ترویج رفتار مثبت 

 .است

در این صنف، معلم در ترویج 
 موثر است.رفتار مثبت 

 

 2.1  

 فیمعلم برای فعالیت های صن
ن یرا تعی واضحرفتاری  توقعات
 می کند

معلم برای وظایف و / یا فعالیت های صنف 
 .رفتاری را تعیین نمی کند توقعاتدرسی 

 یمهارت ها یباال: "دیگو یبه عنوان مثال: معلم م
 نکهیابدون  "دیکار کن شیدرک مطالعه خو

 تیفعال یبرا یرفتار توقعدر مورد  یدستورالعمل
 .ارائه کند

 

صنف  معلم برای وظایف و / یا فعالیت های
رفتاری غیر واضح یا سطحی  توقعاتدرسی 

 را تعیین می کند.

، یگروپ تیفعال کی یبه عنوان مثال: هنگام معرف
 نیقبل تع از یها پدر گرو : "لطفادیگو یمعلم م

 نکهیا" بدون دیو کار کن گرفتهشده تان قرار 
 .کارکنندچه  فایدق دیدهد شاگردان با حیتوض

 

 

یا فعالیت های   /معلم در طول درس برای وظایف و
 را تعین میکند.   واضحرفتاری   توقعاتصنف درسی 

به صنف، معلم   یگروپ  تیفعال  یبه عنوان مثال: پس از معرف 
  یرا برا یکار در گروپ   متوقعهبه صراحت رفتار  

ممکن است شامل "استفاده از    نیکند. ا   یم  انیشاگردان ب
" باشد. اگر شاگردان  نوبت  به کردن"صحبت   ای آرام"  یصدا

  نی به طور مستقل کار کنند، معلم دستورالعمل را در مورد ا
  فراهم دهند انجام  تیفعال نی ا لی از تکم را بعد یکار  چه  که
و    د،ی: "لطفا بدون سر وصدا بلند شودی گو  ی. معلم م کندیم

  یصبر م  که یو در حال   دیبدهخود را به من  یبرگه کار 
  ". دی، مطالعه کن کنند  تمام تانیها  یهمصنف   تا دیکن

شود که معلم توقعات  ینم دهید، گرید یازسو
اما شاگردان در  ،کند هیارا را یصمشخ یرفتار

 کنند. یرفتار م یطول درس به خوب

2.2 

معلم رفتار مثبت شاگردان را 
 تصدیق می کند

یا فراتر از  مطابقرفتار شاگردان را که معلم 
 است تصدیق نمیکند. توقعات

 

شاگردان را تصدیق  برخی رفتارهای معلم
را می کند، اما رفتار مورد انتظار خود 

 .ص نمی کندمشخ

را  یگروه انتظارات رفتار کیبه عنوان مثال: اگر 
 ایچرا  نکهیا حیکند، معلم بدون توض یدنبال م
 یهمکار یبه خوب پگرو نی: "ادیگو یم چگونه،

 یانجام م یبه خوب کاررا گروه  نی"ا ای" ندکن یم
 ".دنده

یا  مطابقرفتارهای مثبت شاگردان را که معلم 
 است تصدیق می کند. توقعات فراتر از

: "من متوجه دیگو یمعلم به صنف م کیبه عنوان مثال: 
و  کنندیگروپ الف به نوبت صحبت م یهستم که اعضا

 ."کنند یم کار یبعد فهیوظ یباال فعاالنه

 

 2.3  

 سوء را هدایت معلم رفتار 
رفتار نا  یجا به می کند و

 متوقعهرفتار  یرو ستیشا
  9ردتمرکز دا

 

بی اثر است و به جای  سوء رفتارهدایت 
سوء  رفتارهایروی  رفتار مورد انتظار بر

 .تمرکز می کند

 یبشاگر  کیبه عنوان مثال: اگر معلم متوجه 
 متوقفخود را  یسخنران شود، پرتحواس /فکر

پرسد:  یاز او م کند و نام شاگرد را گرفته یم
از  ای" د؟یکن ی"چرا در صنف به درس توجه نم

را که حواسش به درس  یمعلم شاگرد گر،ید یسو
 تیاما ان شاگرد شروع به اذ ،ردیگ یم ده یناد ستین

 شدر کنار که ییها یصنف همو بحث با  کردن
صنف را  تمامعمل  نیا .دینمایم هستند، نشسته
 راو تمرکز درس  ساختهآن دو شاگرد  .متوجه

 .دهد یم رییتغ

 

 به جای موثر است اما سوء رفتار هدایت
سوء تمرکز می بر رفتار  ،رفتار مورد انتظار

تا  سوءرفتار هدایت، دیگراز سوی  کند.
حدودی موثر است و تمرکز بر رفتار مورد 

 انتظار دارد.

شاگرد  3که  شود یم ده ید یوقتبه عنوان مثال: 
 یکنند، معلم م یداده شده کار نم فیوظا یباال
تان را  صحبت کردن دی: "شما سه نفر بادیگو

". دیکن یم یادیز یشما سر و صدا د،یمتوقف کن
شاگردان تمرکز دارد، نه  یبر رفتار منف هیانیب نیا

، جهیرود. درنت یآنچه که از آنها انتظار م یباال
 یویشوند. در سنار یاختالل کننده آرام م شاگردان

کند با  یم تیرا هدا شاگردانمعلم  ،یگرید
داده شده  فهیوظ یکه "بر رو انهاخواستن از 

 یبر رفتار مثبت اگرچه معلم .د"یتمرکز داشته باش
  یتمرکز م رود، یکه از شاگردان انتظار م

  دهند. یآنها به بحث ادامه م شترمواقعیبکند،.در

رفتار  هدایت هنگامی که مشکلی بوجود می آید،
موجوده را حل می کند مشکل  ربه طور موث سوء

 متوقعه متمرکز میگردد. بر رفتارو 

 یبلند صحبت م یمثال: اگر شاگردان با صدا عنوانبه 
: دوییگو ید، معلم مکننیدرس مزاحمت م نیر حکنند و د

 و" دیآرام استفاده کن یاز صدا که دیداشته باش ادی"به 
 .شوند یم آرام شاگردان

شود که معلم رفتار  ینم دهید، گرید یاز سو
در  یخوبا شاگردان رفتارام کند، تیشاگران را هدا

  دهند. یدرس او خود نشان م انیتمام جر

 
  

 
معلم را  ای )حواسشان را پرت کند( را منحرف کند شاگردان ریسا یا ،متوقف شود )به هم بریزد( درس انیجر ایکه  مزاحمت در صنف ایجاد می کند، /شود صنفباعث اختالل در رد شاگکه  افتد یم اتقاق یهنگام سوءرفتار 9

 .کند ناراحت و عصبانی

 2الف.
  

  .می دهد ترویجمعلم رفتار مثبت را در صنف  درسی صنف هنگفر 
، معلم عالوهبر. میدهد ترویجاست  از توقعاتیا فراتر  هم سطحتصدیق رفتار شاگردان که  با معلم رفتار مثبت را

رفتاری روشن را فراهم می کند. این عمل را می توان از طریق رفتارهای   توقعاتبرای بخش های مختلف درس 
 ذیل در صنف مشاهده کرد:

 مثبت یتوقعات رفتار
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

د مثبت چلند په په ټولګي کې 
 نه موثر ی ښوونک کېج ویتر 
 .ید

کي د مثبت چلند په  يټولګ په
 حده ویتر  یکښوون کېج ویتر 

 .دیموثر 

کي د مثبت چلند په  يټولګ په
 .دیموثر  یکښوون کېج ویتر 

 

 2.1 

 تونوید فعال يګولټد  یکوونښ
په  توقعات کېسلو په هکله

  وينیتع واضح ډول

په  تونویفعال اید دندو  ګیولټد  کېوونښ
 .وينیتوقعات نه تع کېهکله سلو

 لوستخپل  په" يیوا یکوونښ :هګپه تو بېلګې د
د  ېچ ېله د پرته "ئړککار و ېباند مهارتو لوی

 .يړک حېچلند توض همتوقع هکله په تیفعال

چلند  طحي س ایاضح و ریغ یک وونښ
 .وينیتع

 تونهیفعال کی ګروپيوونې ښ: کله چپه توګه بېلګېد 
 له مخکې ، ئمهربانی وکړ" چې يیوا، ويک يمعرف

 پرته ،"نئېښک سم او آرام کې روپونوګ ويش نییتع
 کې فعالیت غهپه د چې يړک حېد ا توض ېچ ېله د
 .ويشامل  هڅبه 

 يد ټولګ کېپه جریان درس  ټول د یک ښوون
 .ويتوقعات تعین کېفعالیتونو ته واضح سلو

 د فعالتیونو يپد ګرو کې يټولګپه په توګه:  بېلګېد 
په ګروپ کې شاملو زده  یکدو سره سم، ښوونکې يمعرف

ه کې غ. ممکن په هويح کېته متوقعه سلوک توض کوونکو
"د خبرو په  ،"ويکول  ېخبر ټیت غږ په ېک ي"په ټولګ

کله چې زده  ."ويکول  عتارمد نوبت  کېوخت 
د  ويیو فعالیت ترسره ک توګه يپه انفراد يککوون
دنده بشپړه  ېکله ی چېږي کېهدایت  لخوا ورته يکښوون

را سره  ۍ"لطفا په ارام يوای یککړه باید څه وکړي، ښوون
خپل  سېتا چې، کله ئماته راوړ ېکارپاڼ ې، خپلئش والړ

خپل کار ترسره کړی  چېټولګیوال ته منتظر یاست 
 کېږيا نه تر سترګو د پلوه بل له" .ترهغه مطالعه وکړئ

 تعین ېالرښوون ومې روښانهپاره کلد چلند  کېښوون چې
 هښ يکزده کوون کېریان جه پدرس  ، خو د ټولېو ېکړ

 .ويک چلند

 

2.2 

مثبت  وکوونک زده د یکوونښ
 .ويریچلند تقد

ستاینه د هغو زده کوونکو د سلوک  کېوونښ
 ېی ای وي يړوره کیی پتوقعات  چې ويک نه
 سره تر تیفعال اتیز هم څخه توقعاتو له
 .ويړی ک

 

 ويزده کوونکو چلند تقدیر ود ځین یک ښوون
په هکله کوم چلند  د متوقع ويخو د هغ

 .لريخاص نظر نه 

زده د په توګه: په هغه صورت کې چې  ېلګېد ب
، ويتعقیب توقعات يکګروپ سلویو  کوونکو 

سم کار سره ګروپ په ګډه  "دا چې يوای یکښوون
پرته له  ښه کار ترسره کوي" پیا "دا ګرو "ويک
 .ولې او څنګه چې يکړ ېحات وړاندېچې توض ېد

کوونکو د مثبت چلند تقدیر د هغو زده  یک وونښ
 څخه سره سم یا له توقعاتو توقعاتود ، چې ويک

 زیات فعالیت یی ترسره کړی.

 زه "ې چ يیوا کې يګولټ په یکوونښ: هګپه تو بېلګې د
 کېد خبرو کولو په وخت  يړغپ روګد الف  ۍچ نموی

کار  ېباند فعالیت فعاله توګه پر بل او په وينوبت مراعات
 ".ويپیل

 2.3  

د له  کد بد سلو یکښوون
 الرښوونهپه هکله  منځه وړلو

چلند باندې  همتوقع او په ويک
پر ځای د دې چې ، ويتمرکز ک

تمرکز  ېچلند باند نا خوښهپه 
  10وکړي

 

 کېڅخه په را ګرځولو  کد بد سلو یک ښوون
 هچې په متوقع ځای رپ دې دی، د نه موثر

 ېباند بد چلند رپ ي،ز وکړتمرک ېچلند باند
 .کويتمرکز 

 

زده یو مزاحم  یکري ښوونچې که په توګه: بېلګېد 
 په زده  ،دروي درس یکنو ښوون ينویو یکوونک
 ې"ول چې ياو ورته وای ويغږ ک ېدنبا يککوون
 کي ته متوجه نه یاست؟" په بل صورت درس
 یکوونک په دوامداره توګه مزاحم زده یکښوون

 ېخپل یککوون ، خو مزاحم زده ويک نظر صرف
سره  يملګر د څنګاو  ويته ادامه ورک ۍشوخ

له  توجه يټولګ . دا کار د ټولويکجنجال او بحث 
زده کوونکو ته متوجه  2 هغو او وياړڅخه  درس

  ږي.کې

 

 کېڅخه په راګرځولو  کسلو د بد یکښوون
په  پر ځایسلوک  هموثر دی خو د متوقع

بل صورت  په ،ويک تمرکز ېباند کبد سلو
تر یو  کېڅخه په راګرځولو  کسلو د بد

 ېسلوک باند هاو په متوقع ويحده موثر 
  .ويتمرکز ک

تر  کېزده کوون 3کله چې  :په توګه بېلګېد  
باندې کار پوښتنو ږي چې په تعیین شوو کېرګو تس

واړه زده  3"تاسو  چې يوای یکنه کوي، ښوون
جوړ  غالمغالتاسو  ،کړئ ېبند ېخبرباید  يککوون

هغه  چېدې  دځای  رکې پ وخت ېده پ،" کړی دی
 منفي اړخ په کېږيع قتو ېیی څخه ود له چېڅه 
مزاحمت  کېپه نتیجه  .کېږيلیدل تمر کز  ېباند

کې  حالت ږي، په بلکې يغل يکزده کوون يککوون
کوي او  يرهنمای زده کوونکو ته له سره  یکښوون

تمرکز  ېباند فعالیتروان  "په چې يورته وای
 ېپه مثبت چلند باند یکښوون ،" که څه همئوکړ
تمرکز کوي،  له زده کوونکو څخه یی غواړي چې
خبرو ته ادامه  ويبرخو کې هغ ډېرود درس په خو 
  .ويورک

 

څخه په  کد بد سلو ،پیدا شي کله چې ستونزه را
 توګه هموثر ، پهويک الرښوونه کېراګرځولو 

 ېحل کوي او په متوقعه سلوک باند هستونز يفعل
  تمر کز کوي.

کوي  ېخبر ه لوړ اوازپ کېکه زده کوون په توګه: بېلګې د
ورته ی کښوون ويمزاحمت ایجاد کېد درس په وخت  او
په ټیټ اواز  تاسو باید چې "دا په یاد ولرۍ چې يوای

 ني. کېآرم  يک" او زده کوونئوکړخبرې 

 کېښوون چې ېږيکا نه تر سترګو د  ،په بل صورت
زده کونکي آرام کښینولو ته هدایت کړي وي، خو د 

 ويښه چلند ک زده کوونکي کېریان جه پدرس  ټول

 

 
  

 
 .ناراحته کوي یوونکښ ایي منحرف کو ينور زده کوونک دخالت کوي، ېک انیجر پهد درس  ایسبب شي  اللد اخ يګولي ټد درس یزده کوونک وی یچ څه ته وایيچلند هغه  بد10

 2الف.
  

 .ويقویمثبت چلند تش ېک يګولټپه  یکوونښ کتتورټولګي د 
او  ويپکار  چېپه هغه اندازه له توقع سره سم  کړني ېمثبت ودزده کوونک ج په موخه،وید مثبت چلند د تر یکښوون
چې  ويتوقعات تعین کېواضح سلو کېپه مختلفو برخو  درس د یکعالوتاْ، ښوون .ويتقدیر ېهم زیات ې څخههغیا له 

 دای شی:کېمشاهده  ېذکر شوو چلندونو له الر الندې د
 چلند تمېمثبت  د
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 الرښوونه / دستورالعمل

 د لوست اسانتیا / تسهیل درس

 کچه کتل د پوهې /  بررسی میزان فهم درس

 ورکول نظر/بیک فید / فیدبک 

 تفکر ينقادا /تفکرتحلیلی
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  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار

در این صنف، معلم در تسهیل 
ب لدرس برای تقویت درک مط

 اثر است.بی 

در این صنف، معلم تا حدودی در 
تسهیل درس برای تقویت درک 

  .است مؤثرمطلب 

در این صنف، معلم در تسهیل 
درس برای تقویت درک مطلب 

 .مؤثر است

 

 3.1  

 اضحمعلم اهداف درس را و
بیان می کند و فعالیت های 

 درس را به اهدافصنفی 
  ارتباط میدهد

یا   نمی کند و ا بیانمشخص  اهداف درس رامعلم  
  فعالیت هایدر حین د نمی توان اینکه شاگردان ن

   درسی به این اهداف پی ببرند.

به عنوان مثال: معلم از شاگردان می خواهد که متن، 
نوبت  محصول را به در مورد زرع و جمع آوری

، بقیه درس را در مورد زراعت سپس معلمبخوانند. 
های خاصی که درگیر آن هستند صحبت  و پروسه

نمی کند  ا بیانمی کند. معلم اهداف درس را مشخص
و نتیجه گیری اهداف درس از فعالیت ها بسیار 

می به عنوان مثال دشوار است، در حال که اهداف 
واژگان و یا  تقویت ان،شفاهی رو ند خواندننتوا

 باشند. یادگیری در مورد کشاورزی

کلی  به طور واضح هدف یک درس را  یامعلم  
بیان می کند یا هدف را به طور    )گسترده(

بیان نمیکند، اما می توان از فعالیت   ضحوا
 . به این اهداف پی برد یهای درس 

: دیگو یم شتریب حیبه عنوان مثال: معلم بدون توض
 از". میریگ یم ادیضرب را  هیما عمل "امروز

ند به نتوا یم یدرس یها تی، فعالگرید یسو
 ،را نشان دهند چگونگی تقسیم اعداد تامصراحت 

اما این امر توسط معلم به شکل واضح بیان نمی 
 شود.

 

)هدف  را بیان میکند  به شکل واضح هدف درس معلم  
هدف بیان  ایادگیری( را بیان می کند و فعالیت های درس با 

 میباشد. هماهنگ و یکسو/شده همخوان

به عنوان مثال: در ابتدای آغاز صنف، معلم می گوید: "امروز 
ما قصد داریم تا ضرب کسر ها را فرا بگیریم." هر فعالیت 

 است،ضرب کسر ها  که درسبه طور واضح به هدف  یدرس
 مرتبط میباشد.

 

 

 3.2  

 معلم تشریح محتوا توسط
 واضح است 

محتوا گیج کننده است و یا  توضیحات معلم از 
 . می شودمحتوا توضیح داده ن

دهد منظورش   حی توض  نکهیبه عنوان مثال: معلم بدون ا
  ی استفاده م یادیز  اریبس یک یاصطالحات تخناز ستیچ

  بیترت کی ها را بدون   ده یممکن است ا  ایو / کند
معلم    ن،یبر ا  دهد. عالوه   حیارتباط توض  یب ای  یمنطق 

  و  صورت از بیترک کسر کی : "دیاست بگو ممکن
  ن یا یدهد معن  حی توض نکهی ا بدون"، است   مخرج

  چی ه ، معلم ممکن است گر ید  یسو  از. ستیکلمات چ 
 .از محتوا را ارائه نکند یح یتوض

محتوا، تا حدودی روشن توضیحات معلم از 
  از این توضیحات ییبخش ها  اگر چه است.

  آن بخش های دیگر ،باشد روشنممکن است  
 . باشدگیج کننده یا سطحی   می تواند

 ،شودیم خوانده  داستان کی یوقتبه عنوان مثال: 
و آنها را  کندیم نییتعمعلم کلمات دشوار را 

که در  یزیرا به چ کلمات کند، اما آن یم فیتعر
 دهد. یافتد ارتباط نم یداستان اتفاق م

 

آسان است. آن درک  محتوا روشن وتوضیحات معلم از 
توضیحات معلم منطقی است و ممکن است با نمایه های  

 گرافیکی یا مثال ها همراه باشد. 

درس در مورد کسر، معلم به شمول  کیبه عنوان مثال: در 
از  یجامع و واضح فیتعر "صورت" و "مخرج" کسر، یمعرف

 یتخته م یمثال چند کسر را رو یبرا معلم.دهد،یکسر ارائه م
 .سدینو

 3.3  

 یدرس را به محتوا معلم
دانش قبلی یا زندگی 

روزمره شاگردان ارتباط 
  میدهد

  میکند به تدریسرا که   موضوعی معلم
یا زندگی روزمره شاگردان ارتباط   معلوماتدیگر

از مثال هایی استفاده   است معلم ممکن نمیدهد.
مربوط به   یا  معلوماتدیگر کند که مربوط به 

زندگی شاگردان باشد، اما معلم برای  خارج از
  یمرتبط ساختن آن در فعالیت های یادگیری تالش

 نمی کند. 

 از معلم ها، کسر درسبه عنوان مثال: در طول 
 چهار به را آن و کند یم استفاده  کیک کی ریتصو
 با را شاگردان اتیتجرب اما کند، یم میتقس بخش
، گرید یسو ازدهد.  ینم ارتباط کیکردن ک برش

 راما اعداد تام  روزی، ددیدار ادی"به  د،یگو یمعلم م
که  میریبگ ادی میخواه یامروز ما م م؟یگرفت ادی

 ."میجمع کن کسرها را میتوانیچطورم

ممکن است تالش کند درس را به معلم 
یا زندگی روزمره شاگردان   دیگر معلومات

ارتباطات سطحی، گیج   این ارتباط دهد، اما
 کننده یا نامشخص میباشند. 

درس در مورد  کیکه  یبه عنوان مثال: هنگام
که  ی: "هنگامدیگو یشود، معلم م یارائه م کسرها

ما از کسر ها  م،یکن یرا برش م کیک کیما 
 یکسرها ادامه م حی" و به توضمیکن یاستفاده م

 یسطح شاگردان یدرس با زندگ نیا دهد. ارتباط
: دیگو ی، معلم مگرید یو نا مشخص است. از سو

جمع کردن اعداد  یبرا نیقوان روزید دیدار ادی"به 
 نیقوان نیا از میحاال ما قصد دار م؟یگرفت ادیتام را 

حال، هنگام  نی." با امیکسر ها استفاده کن جمع در
 نیقوان نیا جمع کردن کسر، معلم یچگونگ حیتوض

 دهد. ینم ارتباطد تام جمع کردن اعدا نیرا به قوان

 

به طور معنی داری درس را به دیگر مطالب و معلم  
 یا به زندگی روزمره شاگردان ارتباط می دهد.  معلومات

معلم  شود،یم سیصنف کسر تدر کیدر  یبه عنوان مثال: وقت
 قیدهد از طر یارتباط م روزمره شاگردان یمطالب را به زندگ

؟ تولد را برش کرده است کیک کی ی"چه کس که نیا دنیپرس
 یکاف یهاهمه قطعه  یکه برا دیساخت نئچطور خود را مطم

تواند به ما  یدر مورد کسرها م یریادگیاست؟  ده یرس کیک
درس  نی." معلم همچنمیکن میتقس افراد نیرا ب کیکمک کند تا ک

: با گفتن دهدی( ارتباط مفی)نصف/ تصن یدرس قبل کیرا با 
 ادیما  م؟یگرفت ادی فیما در باره تصن روزید دیدار ادی"به 
آن  میتوان یم م،یکن یرا نصف م کیک کی ما یوقت که میگرفت

 میخواه ادی. امروز ما میکن مینفر تقس 2 نیب یرا به طور مساو
 4 که میکن میرا به چهار حصه تقس کیک گرفت که چگونه

 میکرد یما نصف م یاستفاده کننند. وقت کیک نینفربتوانند از ا
 یکه ما دو قسمت مساو میساخت یم نیخود را مطم دیما با
 زین یچهار حصه مساو میمساله در تقس نی همبرً . بنامیدار

برش باهم  یحصه ها که میمطمئن شو دیدرست است. ما با
و/  یقبل معلوماتو  یدرس فعل نیارتباط ب نجایاست." ا یمساو

 واضح است. روزمره شاگردان یزندگ ای

 3.4  

با صدای فکر کردن  بامعلم 
بلند، اعمال )نمایش 

پروسه( یا بیان راه حل 
مدل سازی  مسئله، درس را

  11میکند

 معلم مدل سازی نمیکند. 

 

 فعالیت یادگیری را مدل   بخشی ازمعلم  
 سازی میکند. 

 هدف که یسیانگل کالس کیبه عنوان مثال: در 
پاراگراف است، معلم تنها نشان  کینوشتن  تیفعال

د. سنیجمله را بنو کی عنواندهد که چگونه  یم
 میترس یچگونگ معلم ،یاضیر کالس کیدر 

که  دهد،ینم حیتوضاما  دهد،یگراف را نشان م
 نیاتا  ه چگونه معلومات را از متن استخراج کرد

 .دینما رسم را گراف

پروسه  نمایشبا  تمام قسمت های پروسه یا نمایش   بامعلم  
به طور کامل  ، فعالیت های یادگیری را  بلندو فکر کردن 

 می کند. سازی مدل 

 یاضیحل مسئله ر یبرا یختلفم یها وهیبه عنوان مثال: معلم ش
 نیدهد و در ضمن انجام ا ی( را نشان مسهپرو کی شینما)

 بهکند  یرا که فکر م یزیدر هر مرحله از معادله چ او، کار
حال  دراگر شاگردان  ایبلند فکرکردن(. ) آورد یزبان م

 یم حیهستند، معلم هر مرحله را در روند توض زخودیممحاسبه 
 (.پروسه کامل شی)نمادهد

 
اگر فعالیت  ،مدل سازی شامل یک نمایش پروسه به اطفال خواهد بود که انها مشاهده کنند. هرچند ،اگر فعالیت یادگیری به ذات خود پروسه ای است مدل سازی در هرزمانی در درس می تواند انجام شود ) به شمول اخر صنف(. 11

با فعالیت یادگیری است به  مرتبطیک مدل سازی کامل شامل یک فکرکردن بلند خواهد بود. یک عمل مدل سازی در نظرگرفته می شود تا جایی که معلم روند یا پروسه فکری را که  ،بر انکشاف مهارت فکرکردن تمرکز می کند
  نمایش بگذارد.

 3.ب
  

 معلم برای تقویت درک مطلب درس را تسهیل میکند. دستورالعمل
  میکند تا با درک مشخص و صحیح اهداف، توضیحات روشنی از مفاهیم ارائه کند و ارتباط درس تسهیلدرس را  معلم

را   نصرمحتوای دانش یا تجارب قبلی شاگردان، تقویت سازد. در صنف درس از طریق رفتارهای ذیل این عدیگر با  را
 می توان مشاهده کرد:

 تسهیل درس 
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

 پهته درس  او ېد ود ېد پوه
په  کېوونښ  کې مینه برابرولوز 
 .یموثرد ر یغ کې ګیولټ

په ته درس  کې يګولټ په کېوونښ 
په وده  ېپوهد  او ه برابرولونیزم
 .یموثر د حده ویتر  ېک

د  او برابرولو نهیپه زمته درس 
 يګولټپه  کېوونښ  کېپه وده  ېپوه

 .یموثر د ېک
 

 3.1  

په واضح ډول د  کېښوون
 او ويڅرګند موخېدرس 

د  ټولګي و ته دفعالیتون
 ويسره اړیکه ورک موخو

  ي س د دراو نه  نه بیانوي،  موخې د درس  کې ښوون
 کوالی شی.   فعالیتونو څخه څوک اټکل 

څخه   زده کوونکو بیلګې په توګه: ښوونکي له د 
په اړه متن   لوراټولو  او حاصالتو نېغواړي چې د کر

ځانګړو پروسو په   او ېن هغه بیا د کر  .يلول نوبت و  په
  درسمصرفوي. ښوونکي د  وختباندي  اړه بحثونو

چې د    يښکاردا ستونزمن   .وينه ذکر کمقصد  
وټاکل شي ځکه چې   موخه  درسفعالیتونو څخه د  

زده  روڼتیا، د لغتونو  لوویمتن د  د   دای شیکې  موخه یې
 ي. و  په اړه زده کړه  ېنکر ، یا د  کړه 

موخې   هدرس پراخ د هګتو ندهګرڅپه  یکوونښ 
 تونوی فعال ي س در د خو ويانی ب نه  موخې ای  ويانیب

 .  ويکورمعلومات  ډېر د درس په هکلهله الری 

 ېچ وړغوا ږنن مون" يیوا یکوونښ :هګپه تو بېلګېد 
 توضیحاتنور  ېچ یپرته له د "وړزده ک ضرب

 ه دهممکن ېچار يسپه بل صورت، در .يړک ېاندړو
هکله  ېي، خو په دپه اړه و میسد تق هګپه واضح تو

 .ورکړی ويت نه حاوض ښوونکي هیڅ

  بیانوي ې موخې  ړځانګ په واضح توګه د درس کېښوون
  له ذکر و تهفعالیتون ي س موخې( او در زده کړېلکه: د )

 .ويورکسره سمون  موخوشوو 

نن " ي:وای یکدرس په شروع کي ښوون په توګه: د بېلګېد 
دلته هر فعالیت په  "،زده کړو مونږ غواړو چې د کسر ضرب
 .لري اړیکه واضح توګه د کسر ضرب سره

 

 3.2  

ح د ېتشر یکد ښوون
 واضح وي په اړه اتوویمحت

 

  نهواضح   هړپه ا اتوویمحت د حېتشر ي کوونښ د 
 کوي.  حینه تشر هګتوپه ساده  اتوی محت ای وي

تخنیکي   وډېر لهد بیلګې په توګه: ښوونکي  
  هغو مانا اصطالحاتو څخه کار اخلي پرته له دې چې د  

منطقی   چې  نظریات پرته له دی یا، ي سپه نظر کې ونی 
  .تشریح کوي يس ونی کېه نظر پارتباط یا نظم یی 

د   کسر  ووایي، "یو پردې، ښوونکي شاید سربېره 
د    چېپرته له دی  ،" یږی بکېتر  صورت او مخرج څخه

  کېپه بله اصطالح ښوون ،ووایي هغو کلماتو مفهوم  د
 ات توضیح نه کړي. وی محت ه ده ممکن

واضح   ه څ و ی حی تشر اتو وی محت دښوونکي لخوا   د
  واضحبرخې    یو څه  که څه هم د دې توضیحاتو  وي. 

 . وي  سطحيبرخې یی غیر واضح یا  ي ي، نورو

، ږيکېسه لوستل کېپه توګه: کله چې یوه  بېلګېد 
تعریفوي، مګر په  اوتشریح  کلمې منيښوونکي ستونز
سه کې واقع کېچې په  ويربط نه ورکهغه څه پورې 

 .ږيکې

 

او   وي واضح حیتشر اتوویمحت د  درس دلخوا  وونکيښ د
واضح   حاتیتوض  وونکيښد   .یږیپوه په آسانه په وکڅ

و څخه کار  مواد   و ګرافیکينور  یا او وبېلګ د  ،وي یاو منطق
 . اخلي

ښوونکي د کسر مکمل او  کېد کسر په درس  په توګه: بېلګېد 
او هغه  ويبیان "مخرج"او  "صورت"تعریف ورکوي.  تفصیلی
 .کېپه تخته لی بېلګېۍ ډېرد کسر 

 3.3  

درس ته د نورو  کېښوون
زده اتو او یا د ویمحت

د ورځني ژوند  کوونکو 
 ويسره ارتباط ورک

اتو او یا د وید نورو محت درس ته کېښوون
نه  اړیکه د ورځني د ژوند سره کوونکو زده 
ونه بېلګې داسې ه دهممکن کېښوون .ويورک

زده وکاروي چې د نورو محتویاتو یا د 
ژوند پورې اړوند وي، ورځنی په  کوونکو 

د زده هغه ته مګر ښوونکي هڅه نه کوي چې 
 .ربط ورکړیفعالیت سره  د  کړې

 لپاره کسر د تشریح کولو په توګه: د  بېلګېد 
او دا په  خه کار اخلیڅانځور د ک کېښوونکي د 

 ويک ټوټه ککې چېکله ، مګر ويمشیبرخو تقڅلور 
. په عین ويربط نه ورکسره  تجربو زده کوونکو د 

 حال کې، ښوونکي وایي، "په یاد ولرئ، پرون موږ
 زده کړل، نن به موږ په و یوځای کولارقام د پوره 

هم زده ی کول ارقامو یوځا یکسر دهغه سربیره 
 " کړو.

د ته هڅه وکړي چې درس  ه دهممکنښوونکي 
ورځني د  زده کوونکو یا د  نورو محتویاتو

ربط مغلق یا  مګر دا ژوند سره ربط ورکړی،
 غیر واضح وي.

د کسر درس  کېښوون په توګه: کله چې بېلګېد 
له کړو،  ټوټهک کېوایي، "کله چې موږ  هغه، ويورک

زده د  ،يبیا کسر توضیح کواخلو" او  څخه کارکسر 
سطحي  واضح اود ژوند سره ارتباط غیر  کوونکو 

مونږ د  ، ښوونکي وایي، "پرونپه بل صورت .وي
اوس موږ د دې  زده کړل، یوځای کولارقامو  پوره 

کار  کې کولو ی ارقامو په یوځایکسرقواعدو څخه د 
د هغه ته  کېنښوو ويکسر کارمګر، کله چې  "اخلو

 .ويسره ربط نه ورک پوره ارقامو

ته د نورو  لرونکې توګه درسمانا په  کېښوون
ورځنی ژوند سره ربط د  محتویاتو یا د زده کوونکو

 ورکوي.

کسر درس ورکول  د کې ټولګي د بیلګې په توګه: کله چې په
 د زده کوونکو د پوښتنو له الرې د  هغه ته ، ښوونکيکېږي

د  زیږیدنيچا د " هغه پوښتنه کوي ،ويورکسره ربط تجربو 
چې د تر السه کړئ  ک ټوټه کړي؟ تاسو څنګه ډاډکې ورځي

د کسر زده کړه مونږ سره  ته؟ش يک کافی ټوتکېد هرچا لپاره 
 "م کړو.شیک تقکې ځڅنګه د خلکو ترمن چې ويمرسته ک
نیمایی "د  چې نۍ درس سره کېمخد  اوسنی درس تههمداشان 

 مو دییاد " هغه وایی آیا په، ويربط ورک په اړه وو "کولو
؟ کله چې موږ ليویپه اړه درس و "نیمایی کولو"پرون موږ د 

یی په کسانو ترمنځ  وکړو، موږ کولی شو چې د دو نیمی ککې
په ک کېچې څنګه  وموږ زده کړبه  . ننشوویډول و مساوي

 ک شریک شی.کېتر منځ  کسان 4د  چې، شوویڅلور برخو و
 چېونیول  کېموږ شیان نیمایی کوله، موږ دا په پام  چېپرون 

م کړو. عین شیتوګه تق ويک د دوو کسانو تر منځ په مساکېباید 
هم باید وکړو، باید څلور سره  کېم شیکار د څلورو حصو په تق

اتو او ویدلته د درس تړاو د نورو محت ".ويټوټی سره برابری 
 د ورځني ژوند سره واضح دی.؛  زده کوونکو د 

 3.4  

د لوړ فکر کولو  کېښوون
یي فکر  چې)هر هغه څه 

کي راځي وایي یی( یا د یو 
فعالیت د ترسره کولو لپاره 

  12ماډل جوړوي

 ي.کوی اندړونه  لډمو کېښوون

 

 

 

 

 لډمو د هګپه نسبي تو ېچار یدرس ښوونکي
 .کوي ېاندړو شکل په

کې چې د  مضمونانګریزي په توګه: په  بېلګېد 
د وي، ښوونکي یوازې  لیکلفعالیت موخه د پراګراف 

موضع د سرلیک د جملي د ترتیب په اړه الرښوونه 
بار ښیي چې  کېټولګی کې، ښوون په ریاضی . دويک

چې  ويکروښانه نه مګر دا . رسمیږي ګراف څرنګه
 څنګه د بار ګراف د جوړولو لپاره د متن څخههغه 

 .ه معلومات راټول کړ

ی د پروس د د چارو زده کړېپه بشپړ ډول د  کېښوون
 .جوړوي موډل نو لپارهفعالیتود د زده کړې  ښوولو او

حل کولو لپاره  سوالونو دپه توګه: ښوونکي د ریاضی  بېلګېد 
د  د معادلی )د پروسی ښوول( او الرو نه کار اخلی د مختلفو
په فکر کي ورګرځي هغه وایي  چېڅه  کېهر قدم  حلولو په

اندازه  سطحهمیز  کونکي د زده  ريچې کهیا  ،)لوړ فکر کول(
)په بشپړه  ويد پروسې هر پړاو ورته توضیح کښوونکي  ،ويک

 توګه د پروسي ښودل(.

 
د  فعالیت په دی حال کې شامل دي، تصویب پروسې دد ماشومانو د مشاهدې  ډل جوړولو کیوم اول کې طبیعی وی، په چارې په . که د زده کړیکي پای په درس شی په هر وخت کی ترسره شي په شمول د ډل جوړونه کیدایوم12

 .عملی کوي څرګندوی/ د تفکر پروسه د زده کړې پورې اړوند ه  په نظر کې نیول کیږي چې هغه وخت یو ماډل شامل دي، فکر کول په ماډل کې عمیق .متمرکز وي تفکر په مهارت

 3.ب
  

 .يړک جویه ترپوه وڅ تر ويبرابر نهیزم درس د کېوونښ الرښوونه 
د  ي،ړته وده ورک ېپوه وڅتر  ويبرابر نهید درس زم یکوونښ سره کولو يږهمغ په اهدافو د هګتو هپه واضح

ربط   سرهتجاربو  له زده کوونکو د ای مویمفاه، اتوویمحت او درس ته د نورو ويورک حاتیپه هکله واضح تشر اتوینظر
 .شي یداکېمشاهده  عهیرذپه  چلندونوې ورکوي. دا کار د الند

 د لوست اسانتیا
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  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار

در این صنف، معلم میزان فهم 
بررسی را ان گردشاهیچ یک از 

 کند.ی نم

در این صنف، معلم در بررسی فهم 
 .موثر است از شاگردان تعدادی

در این صنف، معلم در بررسی 
 .موثر است اکثر شاگردانفهم 

 4.1  

تعیین سطح درک معلم برای 
شاگردان از سواالت، مشوق ها 
یا استراتژی های دیگر استفاده 

 می کند

 

کند و نمی  لسوااصال از شاگردان یا معلم 
یا آنها را ترغیب به صحبت کردن نمی کند 

که سوال می کند، صنف به طور هم  وقتی
و زمان پاسخ می دهد، که بدون روشن شدن 

  د.پذیرفته می شو بیشترفهم پیگیری

 معلم مفهوم، کی حیبه عنوان مثال: در هنگام توض
"شاگردان در  ؟دیا دهیفهمهمه شما  ایپرسد: "آ یم

 ،یدهند: "بل یپاسخ م کپارچهیصنف به طور  در
است که معلم پس از  نیا گری." مثال دمیما فهمد

پرسد: "درست است؟"  یمسئله م کیحل /لیتکم
 ،یبلدهد: " یپاسخ م دشاگر کی ایکل صنف 

 درست است."

سواالت، مشوق ها یا استراتژی های دیگر معلم 
 /برای تعیین سطح فهم یک تعداد که تنها را

 استفاده می کند. دان موثراستاز شاگر بعضی

شود؟"  یچند م 8+  7پرسد، " یبه عنوان مثال: معلم م
 بلند پاسخ یبرا را خود دست شاگردانفقط چند نفر از 

 جوابشاگرد  2 ای 1معلم از  گروپ نی، که از اکنند یم
معلم سؤال را مطرح  گر،ید یسو. از کند یم پرسان را
 پاسخ دادن یراخواهد که ب یکند، اما از شاگردان نم یم

دهد که هر کس  یبلکه اجازه م ببرند باال را خوددست 
 .دیاست به طور داوطلبانه پاسخ را بگو لیما

ی از سواالت، مشوق ها و یا استراتژمعلم 
های دیگر استفاده می کند که در تعیین سطح 

 موثر است. شاگرداناکثر درک 

که با  یتر: "درصودیگو یبه عنوان مثال: معلم م
 یاالضالع دارا یمتساو ی"مثلث ها هیانیب نیا

انگشت شصت  دی" موافق هستاند یمساو یایزوا
شصت  انگشت دیفق هستاخود را باال، و اگر نامو

از شاگردان  نی." معلم همچندینگهدار نییخود را پا
تمام  با ساختن کیخواهد تا دانش خود را با شریم

 کیبه طور مثال معلم از هر  شاگردان نشان دهند،
را که با استفاده  یهد که جمالتخوایاز شاگردان م

 .خوانندب بلند انداز فعل زمان گذشته نوشته 

 4.2  

شاگردان را در  اکثرمعلم 
جریان کار گروپی یا فردی 

  13نظارت میکند

شاگردان را در جریان کار گروپی یا معلم 
 نمی کند. فردی نظارت 

،  شاگردان یعمل کار انیبه طور مثال: معلم در جر
گوشه صنف  کیدر  ایو  ندیشیخود م یدر چوک

 .باشدیم ستادهیا

بخاطر ارزیابی  را از شاگردانضی بعمعلم 
 یا فردی نظارت میکند. یدر کار گروپ فهم  میزان

برای  را شاگردان از یبه طور مثال: معلم کار بعض
سنجش دقت و پرسش سواالت  روشن کردن مفاهیم،

 میکند. مشاهده 

 

 منظمبه طورمعلم بخاطر ارزیابی میزان فهم، 
شاگردان را از طریق دور زدن در تمام  اکثر

ه طور نزدیک شدن به شاگردان بصنف و 
  .نظارت میکند یگروه ادی یافران

کار عملی می  شاگردان به عنوان مثال: هنگامی که
و  حرکت می کند یصنف درس دورند، معلم نک

مطمئن میشود که شاگردان و گروه ها به طور 
 شتریمعلم کار ب منظم و سیستماتیک هدایت میشوند.

را مشاهده کرده، مفاهیم را روشن می  شاگردان
 می پرسد.ال وکند، و س

 4.3  

 درکرا به سطح تدریس معلم 
 شاگردان وفق میدهد

 شاگردان وفق درکرا به سطح  تدریسمعلم 
  14.نمی دهد

 درکبه اندازه کمی آموزش را با سطح معلم 
شاگردان وفق میدهد اما این مطابقت مختصر و 

 . سطحی می باشد

 لیتکم را الفبا کار صفحه کیبه عنوان مثال: شاگردان 
 یآ حرف یباال آنها که شود یم متوجه معلم کنند، یم

طور خالصه به  به او پاسخ، در. گزارندیم نه نقطه
نقطه  یحرف آ یباال که کند یم یادآوریصنف 

 بگزارند.

 

 درکبه طور وسیع آموزش را به معلم 
مطلب  که یک وقتیشاگردان وفق میدهد. 

سوء تفاهم  واضح نمیباشد یا شاگردبرای 
است یک روندی  ، معلم ممکنبوجود میاید

را پیش بگیرد که در ان ازطریق توضیحات 
که  دوباره تمام سوء تفاهم ها را برطرف کند
این باعث فراهم کردن فرصت ها ی زیاد 

 معلم ممکن تری برای یادگیری می شود.
د، نکه فهم خوب دار یبرای کسان است

  کند. وظایف چالش انگیز تر را فراهم

که یک شاگرد صفحه کار  یوقتبه طور مثال: 
تکمیل میکند، معلم گوشزد میکند که آنها  الفبایی را

او به طور در جواب  .آی را نه میگزارند نقطه
و قبل از  مختصر فعالیت صنف را متوقف میکند،

و بزرگ  ردحروف خ تفاوت ادامه کار الفبا نویسی،
که معلم اگاه  یزمان یا اینکهالفبا را مقایسه میکند. 

از قبل صفحه الفبا نویسی را  یمیشود که شاگرد
شاگرد  نکهیا یتکمیل کرده است، ممکن است به جا

 .دبده یگرید تیباشد به شاگرد فعال گرانیمنتظر د

  

 
 . شود یم  )غیر مرتبط( ثبت N/Aبه عنوان  کار گروپی یا مستقل در صنف رفتار در صورت عدم وجود  نیا 13
 . سطح پایین نمره داده می شودامتیاز "پایین" این رفتار به عنوان  ،برای وفق دادن سطح تدریس به سطح درک شاگردان دیده نشود و معلم این کار را انجام ندهدحتی اگرهیچ نیازی  14

 4.ب
  

 .بررسی میکندشان شاگردان را برای میزان فهم اکثرمعلم  دستورالعمل
 .محتوای درس را می فهمند شاگرداناکثر اطمینان حاصل کند که بررسی میکند تاشاگردان را  معلم میزان فهم

را برای شاگردان فراهم  بیشترتنظیم می کند تا فرصت های یادگیری  را طوریدرس سرعت  عالوه بر این، معلم
 در صنف درسی مشاهده کرد: از طریق رفتارهای ذیلاین عمل را میتوان کنند. 

 س در بررسی میزان فهم
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

په دې ټولګي کې، ښوونکي د 
نه  پوهاوې کچه د زده کونکي

 .ګوري

په دې ټولګي کې ښوونکي یوازې 
په  چېد کې پوهاود څو تنو د  د

 کې اغیزمن وي. کتلو

په دې ټولګي کې ښوونکي د 
ې د زده کوونکو د پوهاو ډېرو

 اغیزمن وي. کېپه کتلو  چېک

 4.1  

 ونو څه تنو،ښپوله  ،کېوونښ
کار  په خهڅ ویژینورو سترات ای

 ېد زده کوونکو د پوه اخستلو
 ويکچه معلوم

 

 

او یا،  کوينه  ښتنه/هڅونهپویا ښوونکي 
 سره، ټولګی په همغږۍ  ويپوښته ک  کله چې

 ويښوونکي پر دغه اکتفا کځواب ورکوي، 
 لپاره نور ويد پوها زده کوونکو او د 

 .وينه ورکاحت ضو

، ويک په توګه: کله چې یو مفهوم تشریح بېلګېد 
 پوښتنه کوي، "ایا تاسو ټول په دې پوه  کېښوون
ځواب ورکوي،  په یوه آواز؟" زده کونکي په شوئ
 کله دا دی چېیی  بېلګې بل ."وه شوپو مونږ "هو،

 پوښتنه ،وروستهد یو موضوع د حل نه  ښوونکي
نکي زده کویو  ټولګي یاټوله ؟" يسم د دا آیا" ويک

 .وایی "ي،"هو دا سم د کې ځوابپه 

 

ښوونکي پوښتني، هڅوني او نوري داسي 
 زده کوونکو د یو څو  چېکوم  ويستراتیژي کار
 اغیزمني وي.  کېپه معلومولو  چېد پوهاوې د ک

څو  8+ 7 په توګه: ښوونکي پوښتنه کوي، بېلګېد 
زده کونکي د الس په پورته کولو  ؟ یوازې یو څوږيکې

 2یا  1له یو ګروپ څخه  سره ځواب ورکوي، ښوونکي
دی . په ورکولو لپاره راغواړيځواب د  نکيزده کوو

 زده کوونکو پوښتنه کوي مګر له  کې، ښوونره شیبر
ي نکړ السونه په غبرګون کې پورته غواړي چېڅخه 

 پهچې  ويکاو په آسانۍ سره زده کوونکو ته اجازه ور
 .وړاندې کړيځوابونه رضاکارانه ډول 

 

ې ، توضیحات، یا نورپوښتنېښوونکي 
د پوهې  زده کوونکو د  چېکومې  ستراتیژۍ

 .کاروي ،يو ېمند کچې په ټاکلو کې اغیز

د دغي  که تاسو په توګه: ښوونکي وایي، بېلګېد 
غټه ګوته  وکړئ مهرباني موافق یاست جملی سره 

نو غټه ګوته کښته موافق یاست نه  که پورته او
 یویزادری واړه  مثلث االضالع ويمتسا د" .کړي

څخه د  زده کوونکو " ښوونکي له .یدبرابرې 
 زده کوونکو د معلمولو لپاره ټولو  چېپوهاوې د ک

. د بیلګي په توګه ويته د ځواب ورکولو وخت ورک
ښوونکي د تیر زمان د فعل یوه جمله لیکي او له 

لو غوښتنه ویڅخه د هغه د  زده کوونکو ټولو 
 .ويک

 4.2  

د  يزده کوونک ډېرو کېښوون
مستقل یا ګروپی کار په جریان 

 15.څاريکې 

کله  کوي نه ارنهڅزده کوونکو ښوونکي د 
کار  ګروپيپه خپلواک ډول یا په  ويچې د 

 وي.بوخت 

کار  د زده کوونکو د  په توګه: ښوونکي بېلګېد 
یا د ټولګي  ويناست  چوکي هخپلپه کولو په مهال 

 ي.الړ وپه مخ کې و

 

کله  ويڅارنه ک ود ځینې زده کوونک کېنښوو
کار  په خپلواک ډول یا په ګروپونو کې ويچې د

 هي کچه وګوری.پود  ويترڅو د د ويک

د کار  زده کوونکو د څو ښوونکيپه توګه:  بېلګېد 
د وضاحت په موخه ګوری او  مفاهموسمون او د 

 .ويپوښتنه ترینه ک

 

 کېپه سیستماتیک ډول په ټولګي  وونکيښ
د څارني په موخه ګرځی تر  زده کوونکو د 

د  کېڅو په انفرادی توګه او یا په ګروپ 
 د پوهاوي کچه وګوری. زده کوونکو 

زده کونکي په کار بوخت  چېکله په توګه:  بېلګېد 
زده تماتیک ډول انفرادی شیپه  کې، ښوونوي

او ګروپونو ته ورځی او او کار یی  کوونکو 
کار ګوری،  زده کوونکو  ډېروګوری. ښوونکي د 

 .ويترینه ک پوښتنېاو  ويمفاهم ورته تشریح ک

 4.3  

درس د زده کوونکو  کېوونښ
  ويمیمطابق تنظ یویس د

ی وید س زده کوونکو درس د کېوونښ
 16.ويمطابق نه تنظیم

ی سره ویله س زده کوونکو د  درس کېښوون
 وي. سرسریاو  لنډ مطابقت خو د غه عیاروي

 ڼيچې زده کونکي د الفبا پا کلهد بیلګې په توګه: 
 الندې "ب"د  ويد چې کېږيمتوجه ښوونکي  بشپړوي،

ور په ښوونکي ټولګی ته په ځواب کې،  نه ږدي، کېټ
 ږدی.کې کېټ الندې "ب" د چې ويیاد

 

 

 

زده  د درسپام وړ اندازه سره په  کېوونښ
کله چۍ زده  سره عیاروي. يویو د سکوونک

د پوره  کېښوونفهمي کي وي،  غلط کېکوون
ط فهمي غل تفصیل او خبرو له الری د هغوي

کړې  ته د زده زده کوونکو  له منځه وړي او
. ښوونکي کولی شي د چمتو کوي فرصتونه

نور  لريه ویلوړه سهغو کسانو لپاره چې 
 ي.وکور ستونزمن کار

پاڼي  چې زده کونکي د الفبا   کله  د بیلګې په توګه:
په   "آی"د   ويد  چې کېږيمتوجه   بشپړوي، ښوونکي

وخت    لنډد  . په ځواب کې، هغه ږدينه   هسر نقط
و تر  توری کې وړو غټ او  او د ويدر فعالیت  لپاره 

او بیرته فعالیت ته دوام   ويمتوجه ک یی  منځ توپیر ته 
  متوجه شي کېپه عین حال کې، که ښوون .وي ورک

کړی، هغه  ی کاري پاڼې بشپړ  زده کوونکيچې یو  
کړي  رفعالیت و  ته بلزده کونکي   هغه  کولی شي چې

 ونکړي.  ته انتظار الوچې پاتې ټولګیو تر څو

  

 
 .ورکول کیږينمره  N/Aد  ته دا چلند و نه لری شتون کار یا مستقل هیڅ ګروپی کولو لپاره د مشاهدی که 15
 یږیورکو ل ک نمره  هټیټ د سویي سره د درس عیارولو ته اړتیا نه پیدا کیده او ښوونکی دا کار ترسره نه کړ، دی چلند ته څه هم د زده کونکو که16

 4.ب
  

 .يروګ کچه ويهاپو د زده کوونکو  ډېرود  کېوونښ الرښوونه 
ات زده کړي ویزده کوونکو د درس محت چېترڅو ډاډه شی  ګوریه چک ويهاپود  زده کوونکو  ډېرود ښوونکي 

نور  زده کړېته د  زده کوونکو ترڅو سرعت په داسي توګه تنظیموي، د زده کړې  کې. سربېره پر دې، ښووندي
 ی شي:ادکې مشاهدهدا په ټولګي کې د الندې چلندونو له الرې  فرصتونه برابر شۍ.

 کتنه  د کچي يد پوهاو
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فیت  کېسطح کی
 رفتار

  عالی متوسط  پایین  

در این صنف، معلم در ارائه فید 
فهم  عمیق ترکردن بک برای
 است. بی اثرشاگردان 

در این صنف، معلم تا حدودی در 
عیمق تر کردن  ارائه فید بک برای

  .موثر استفهم شاگردان 

در این صنف، معلم در ارائه فید 
فهم  عمیق ترکردن بک برای
 .بسیار موثر استشاگردان 

 5.1  

 ساختن واضح یمعلم برا
و  ها مشوق ،اتیسؤتفاهم نظر

 ارائه  یخاص یها ییراهنما
 کند یم

یا درمورد سوء تفاهم ها/ اشتباهات معلم 
ارایه  شاگردان نظریات یا راهنمایی هایی

 بیانیه های شدهارائه نظریات  نمی نماید و یا
نظر شما  ،)بطور مثال ساده  ارزیابی هستند.

 درست نیست(.

 معلم سوال به شاگرد کی کهیهنگامبه عنوان مثال: 
 نیا" کهدهد  یمعلم پاسخ م ،دهدیم نادرستپاسخ 
 .دهدیمکار خود ادامه  بهو  "ست،ین درست جواب

نظرات  سوء تفاهم ها به شاگرداندر مورد معلم 
  راهنمایی های کلی یا سطحی ارایه می کند.یا 

"شما ، معلم میگوید: در صنف ریاضی به طور مثال:
معلومات  اینکه بدون ،عالمه منفی را فراموش کرده اید"

 ارائه کند. یاضافی یا مشوق

ی را های مشخصراهنمایی ات و ینظرمعلم 
است ارایه  معلومات اساسی دربردارنده که

 سوء تفاهمبه روشن کردن می کند که 
  کمک می کند.شاگردان 

 که دیدار ادی به شما ایآ" دیگویمعلم م به طور مثال:
 یاتفاق م یشود چ ید مثبت ضرب عدد منفعد اگر
جواب  دییایب حاال. دینیبب رانوت خود  دییایب ؟داافت

 جادیا راتیی. کجا الزم است که تغدینیخود را بب
 "د؟یابیتا به جواب درست دست  دیکن

 5.2  

 و ، مشوق هااتیمعلم نظر
را  صیهای مشخ راهنمایی

ی کند که به شاگردان ارائه م
و  موفقیت ها کمک کند تا
 خود را بشناسند یدستاوردها

به  مورد موفقیت های شاگرداندر  یا معلم
یا  رایه نمی کندا راهنماییات و ینظر نهاآ

 ی سادهارزیاب بیانیه های هات ارائه شدینظر
  )به طور مثال "این درست است"(. هستند

 را معلمشاگرد سوال  کیکه  یبه طور مثال: زمان
 که دیگویم اش جواب در معلم دهد،یپاسخ م درست

 دهد.  یدرس ادامه م است" و به درست"

 

 اتینظر نهاآبه  در مورد موفقیت شاگردانمعلم 
   عمومی یا سطحی ارائه میدهد.

مصروف نوشتن داستان  ردانشاگ یوقتبه طور مثال: 
"در  د،یگوی، معلم مندباش یم تیازفعال یبه عنوان بخش
 نی" بدون ان،یداد انجام خوب کار یلیخ پاراگراف سوم

شده  شاگردکار  یسبب خوب یزیچ همشخص کند چ که
 است.

 راهنمایی های ات ویبه شاگردان نظرمعلم 
است و  اساسی که شامل معلوماتخاصی 

کمک می کند که موفقیت های شاگردان 
  مشخص شود ارایه می کند.

به طور مثال: اگر شاگردان در حال نوشتن داستان 
 کرده  کار خوب یلیخ"شما  که دیگوید، معلم منباش

نوشتن  ازتن خواننده ساخ دلچسپ یبرا چون دیا
 یاتفاق یدانست که چ ینم یکس چیه که جمله نیا

جمله من را  نی. ادید، استفاده کرده ااخواهد افت
ادامه داستان را بخوانم." از  بخواهمتا  کندیوادار م
 یم برجستهشاگرد را  کی، معلم کار گریطرف د

 ینفکار همص یاجرا ه، "بدیگویو به صنف م کند
که او چگونه از محور  دینیبب د،یتان مشاهده کن

استفاده کرده است؟" و  قیحل مسئله تفر یبرا اعداد
حل  ه مسئله راچگوناینکه شاگرد توضیح  به و بعد

 می پردازد.کرده، 

  

 
 .و به جواب صحیح دست پیدا کنندپی ببرند و  به اشتباهات خودکند تا  یم بیشود و دانش آموزان را ترغ یسواالت است که توسط معلم ارائه م ایها  ییراهنما لیاز قب یطالعاتمشوق ها ا 17

 5.ب
  

 .ارائه میدهد کفهم شاگردان، فید ب عمیق ترکردنمعلم برای  دستورالعمل
کند  یدهد و کمک م یارائه م سوء تفاهمات رفع جهت تشخیص ورا  17 یمشخصو راهنمایی های معلم نظرات 

شوند و درک موفقیت ها، هدایت پروسه تفکر و مشوق ها برای شاگردان شوند،  ییقابل فهم شناسا ریتا مسائل غ
ذیل می توان  هایرا در صنف از طریق رفتار عنصراین  شوند. تیهدا یریادگی جیترو یتفکر برا یندهایفرآ

 .مشاهده کرد

 فید بک
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

د  کېپه دي ټولګی کې ښوون
زده کوونکو د پوهې زیاتیدو په 

ک په ورکولو یفیډبنظر/موخه د 
 اغیزمن نه دی. کې

د زده  کېپه دي ټولګی کې ښوون
کوونکو د پوهې زیاتیدو په موخه د 

یو څه  کې ک په ورکولویفیډب
  اغیزمن دی

د  کېپه دي ټولګی کې ښوون
زیاتیدو زده کوونکو د د پوهې 

ک په ورکولو یپه موخه د فیډب
  اغیزمن دیډېر  کې

 5.1  

 ای وتبصر ګړواند ځ کېوونښ
زده د  لو له الریرکوو نظر

  کوي ېریل یغلط فهم کوونکو 

 

 پهی فهم غلط د زده کوونکو  دښوونکي 
 ساده په ای ويک نه تبصره ولیڅ ډه ای هړا

) د  ويورک وابځ ورته ولډارزونکي 
 (."دا خبره مو غلطه ده"توکه: بیلګی په 

د  زده کوونکيیو  چېپه توګه: کله  بېلګېد
ته غلط ځواب وایی، ښوونکي  پوښتنېښوونکي 

او  "دا سم ځواب نه دی"وایی  کېورته په ځواب 
 ور څخه تیریږی.

 هړپه ا ید غلط فهم زده کوونکو  د وونکيښ
 اتینظر ایاو  ويک یتبصر رسريس ای یعموم

  .ويک ېاندړو

د ریاضی په ټولګي کې پرته  کېد بیلګې په توګه: ښوون
 ،وړاندې کړي وایی تبصره له دی چې معلومات یا

  ."ه عالمه هیره کړی د منفي"تاسو د 

 ،کويور اتینظر ای یتبصرې داس کېښوون
موضوع ی د فهم غلطد  چې کې کوم په
 .وي معلومات اتیز هکله په کولو انهښرو

که  لريوایی "آیا په یاد  کېد بیلګې په توګه: ښوون
څه به پیښ ضرب کړو عدد سره  منفيله مثبت عدد 

رو. اوس به ګونو ته ووټوستاسو ن چې؟ راځي شي
کړی  څه شي تغییر ستاسو ځواب وګورو. تاسو باید

 څو صحیح ځواب ترالسه کړئ." تر

 5.2  

ځانګړی  شيدا کېښوون
چې کوم  کويرو نظر تبصری یا

وو په بریاد  د زده کوونکو
 کې مرسته کوي معلومولو

 ای هړاپه  اووید بر زده کوونکو د کېوونښ
 او ساده په ای ويک نه تبصره ولیڅ ډه

 ګیلی) د ب ويورک وابځ ورته ولډ زیارزن
 "(ه.د  خبره صحیحپه توکه: "دا 

 د زده کوونکي وی چې کله: هګتو په بېلګې د
 وونکيښ ،ییوا وابځ سم ته پوښتنې وونکيښ

" او ور ید وابځ"دا سم  ییوا کې وابځورته په 
 یږی.ریت خهڅ

 هړاپه  اوویزده کوونکو د بر د کېوونښ
 .ويک ور اتیاو نظر هتبصر رسریس

 ويش لړورک د کونکي زده چې کله: هګپه تو ګېلید ب
 ،ییورته وا کېوونښ ،کيیول سهکېه وی کې څکار په تر

 یله د پرته "،ید یکلیل هښ ډېری د فپاراگرا میدر"
 .ړیک حیتشر ورته لیالد ښه لیکلو د چې

 او تبصره شيدا ته زده کوونکو  کېوونښ
زده د  کې هپه هغ چې ويک رو اتینظر

معلومات  اتیزهکله  په اووید بر کوونکو 
  .شامل وي

د  سوکېد  زده کوونکي چې له: کهګپه تو ګېلید ب
د  تا" ،ییوا کېوونښ ،وي ۍپه حال ک کلویل

په دي پراګراف  کېد توجه په جذبولو  کېلوستون
 به هڅ چې ديیپوه نه وکیڅه’ چېکي دغه جمله 

 تهی د ما دا جملهه ښه لیکلي ده. ډېر ‘یش یښپ
 ای اوهم ولولم، پراګراف نور  یپات چې ويڅه
ګی ولټو ا ويانتخاب کار زده کوونکي وید  کېوونښ
 یی هګنی څورګکار و والګیولټخپل  د چېیی وا ته

سوالونه حل  منفيسره د  کارولد اعدادو په سم 
نور  ه ړا په قيیدطرد حل  ای. وروسته بیدړی ک

  ورکوي. حاتیتوض

  

 
  ه کولو لپار استفاده کوی.تبصره )پرامپټ( هغه واړه واړه معلومات لکه اشاری یا پوښتني دی چی ښوونکي یی د زده کونکو د غلط فهمیو د لیری کولو یا بریاوو په نښن 18

 5.ب
  

 .ويه کویتق فکر کولو مفکوره انتقاديپه زده کوونکو کې د  کېښوون الرښوونه 
 د تقویي په موخه زده کړېپه اړه د  شيد غلط فهمیو، بریاوو او د فکری پرو ويته د هغکوونکو  زده کېوونښ

 ورکول نظر/بیکیدف :شو یمشاهده کوال ېمواردو له الر الندېد  کې ګیولټموضوع په  دا .ويورک او نظریات 18تبصری  ځانګړی
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  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار

انکشاف در این صنف، معلم در 
اثر بی  تحلیلیتفکر  مهارت های

 است.

در این صنف، معلم تا حدودی در 
 تحلیلیتفکر  تقویت مهارت های

 موثر است.

 انکشافدر این صنف، معلم در 
موثر  تحلیلیتفکر  مهارت های

 است.

 6.1  

 باز با جواب معلم از سواالت

که نیاز به استدالل، توضیح، یا  
دارند یا دارای بیش از کلیت بخشی 

صحیح هستند، استفاده یک پاسخ 
 میکند 

فقط یا  نمی پرسد باز با جواب سواالت معلم
. معلم ممکن است می پرسدیک سوال باز 

سؤاالت بسته که دارای یک پاسخ از پیش 
 باشد بپرسد. تعیین شده

معلم می پرسد: "شخصیت اصلی در  به طور مثال:
این داستان چی کسی است؟" یا "کدام یک از این 

 "؟6-یا  -2بزرگتر است،د اعدا

باز از شاگردان می  با جواب سوال 2حداقل معلم 
گرفته نمی در نظر پرسد، اما پاسخ های شاگردان

 که باز می پرسدبا جواب سوال  2شود، یا معلم 
 مطرحپاسخ یک شاگرد در نتیجه  آن ی ازیک

 میشود.

در  آن شخصیت ان مثال: معلم می پرسد، "چرابه عنو
بود؟ چه چیزی شما را به این فکر  ا راحتداستان ن

و  "است؟ 6-بزگتر از  2-چرا "یا  "وادار می کند؟
چطور از محور اعداد برای تعیین "سپس می پرسد، 

 "،استفاده می کنید؟4-بزرگ است یا  8-اینکه آیا 

با  سواالت یا بیشتر 3از شاگردان معلم 
از  ییکدر می کند و حداقل پرسان باز  جواب
اهمیت  پاسخ شاگردان معلم به التاآن سو

با خواستن از شاگردان که استدالل  می دهد
یا  ،بیشتر توضیح دهند  ،خود را توجیه کنند 

  .نظرات خود را واضح سازند

 که به عنوان مثال: معلم می پرسد، "فکر می کنید
چگونه شخصیت های اصلی داستان برای رقابت 

رد پاسخ می شاگ انکه یک؟" پس ازخواهند شدآماده 
 یی، معلم سپس با پرسیدن "چه حقایق یا ایده هادهد
یک را وادرا به این فکر می کند؟" سپس از  شما

فکر می کنید که در ادامه  شاگرد دیگر می پرسد: "
ی، اض؟" در یک صنف ریفتادچی اتفاق خواهد ا

از  زرگترب 2-که  طورمی فهمیدمعلم می پرسد: "چ
، را گفت پاسخانکه یک شاگرد است؟" پس از  6-

 می بودندد مثبت اعدا"اگر معلم در ادامه می پرسد: 
وقتی کمی درس قیب میکند. ؟" تعمی افتادچه اتفاقی 
معلم می پرسد: "چطور از محور اعداد  ،پیش رفت

استفاده  4-یا  بیشتر است 8-برای تعیین اینکه آیا 
 می کنید؟"

 6.2  

یف وظا برای شاگردان معلم
 فکری/تحلیلی 

ارایه می کند که ملزم انست که  
تجزیه و تحلیل شاگردان فعاالنه به 

بپردازند به جای انکه فقط  محتوا 
 ،مثالً )را دریافت کنند  معلومات

یادگیری که دران از تکرار استفاده 
 (می شود 

 تفکر تحلیلیوظایف  برای شاگردان علمم
تفکر صنف بدون وظایف  کند. فراهم نمی

است که در آن شاگردان به  یجای تحلیلی
وظایفی را گی به معلم گوش می دهند یا ساد 

تکرار کردن  انجام می دهند که بر اساس
 .درس یادگرفته می شود 

به جدول وظایف  در صفحه بعدی به طور مثال:
 .فکری مراجعه کنید

سطحی فراهم تحلیلی را به طور وظایف تفکرعلم 
سطحی عبارتند از  تحلیلیوظایف تفکر میکند.

 ،م وظایفی نظیر مطابقت دادن مجموعه اقال
و  معلوماتشناسایی مفاهیم یا بخش های کلیدی 

می باشند.آنها همچنین  سه و تقابل ویژگی هامقای
یاد شده یا تکنیک ها  معلوماتشامل استفاده از 

معلم قبال توضیح که برای وظایفی شبیه به آنچه 
 داده است میباشد.

به طور مثال: به جدول وظایف فکری در صفحه بعدی 
 مراجعه کنید.

را قابل توجهی  تحلیلی تفکروظایف علم م
 تحلیلی مهم تفکروظایف  کند.فراهم می 

کردن، شناسایی  عبارتند از: پیش بینی
، ایجاد ارتباط و تفسیر شریح افکارالگوها، ت

همچنین  وظایف اساسی فکریمعلومات. 
 تکنیک یادگرفته شده یا معلوماتعمال شامل ا

که معلم آن را  جدیدی وظایف ها برای
 است می باشند. دادهتوضیح ن

در صفحه  ول وظایف فکریمثال: به جد طوربه 
 کنید.  مراجعه بعدی

 6.3  

باز  با جوابشاگردان سواالت 
پرسان میکنند یا وظایف تفکر 

 نجام میدهندا تحلیلی را

باز را پرسان نه با جواب شاگردان سواالت 
نه را انجام  تفکر تحلیلی میکنند و وظایف

 می دهند.

وظایف به جدول  در صفحه بعدی به طور مثال:
 .مراجعه کنید فکری

پرسان نه  باز را با جواب شاگردان سواالت
را به طور  تفکر تحلیلیمیکنند، گرچه وظایف 
 سطحی انجام میدهند.

به جدول وظایف فکری  در صفحه بعدی به طور مثال:
 .کنید مراجعه

باز را پرسان  با جوابشاگردان سواالت 
 میکنند.

یک مْسله ثال: بعد از کار کردن روی به طور م
 6-9 چرا" کند سوال می شاگردیک  ،تفریق

  "مساوی به یک عدد منفی میشود؟

قابل  یلیتفکر تحل فیوظا یا اینکه شاگردان
 دهند. یانجام م یتوجه

به جدول وظایف  در صفحه بعدی به طور مثال:
 فکری مراجعه کنید.

  

 6.ب
  

 .شاگردان ایجاد می کنددر  تحلیلی )تحلیل و تفکر موضوع(معلم مهارت های تفکر  دستورالعمل
به طور فعال تجزیه و  مطالب را تاو آنها را تشویق کرده شاگردان ایجاد میکند تحلیلی را در  معلم مهارت های تفکر

 تحلیلیتفکر   :را در صنف مشاهده کرد نصراین را ع تحلیل کنند.از طریق رفتارهای ذیل میتوان
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

په  کې، ښوونکېپه دې ټولګی 
تفکر  دانهقاند  کېزده کوونکو 

 ی.دغیزمن نه ا کېپه ایجاد 

په زده  کې، ښوونکېپه دې ټولګی 
تفکر په ایجاد  نقادانهد  کېکوونکو 

 ی.دغیزمن ایو څه  کې

په  کې، ښوونکېپه دې ټولګی  
تفکر  نقادانهد  کېزده کوونکو 

 ی.د غیزمناډېر  کېپه ایجاد 

 6.1  

پرانیستو   شيد دا کېښوون
 چې نه استفاده کوي پوښتنو

ته استدالل، توضیح یا عمومیت 
د  زیات یوه څخهاو تر  اړتیا ولري

 وي کېنوصحیح ځواب درلود

 

نه  تنيښپو ې/تشریحيستیپران کېښوون
 تشریحي/ستيیپران وهی یوازې ایکوي. او 

 پوښتنې شي. ښوونکي شاید دايوک تنهښپو
 ځواب لري. ويټاکل شیو  چې وکړی

په دغه  "تپوس کوي: کېښوون د بیلګې په توګه:
په دغه "یا  "څوک دی؟ کرکټرداستان کې اصلي 

  "؟6که  2، عددونو کې کوم یو زیات دی

پرانستي  2 نه زده کوونکو  لهږل ترږ ل کېښوون
په  وابونهځ کوونکو زده د  مګر کوي، ېتنښپو

حداقل  کېوونښ ،ینشي ترالسه کوال هګسمه تو
زده د  یی 1خو  ويمطرح ک ېتنښپو شيیپران 2

  .وي شوي مطرح بیپه تعق وابځد  کوونکو 

ولې تمثیل "پوښتنه کوي،  کېد بېلګې په توګه: ښوون
څه شی تاسو دې فکر ته " "؟وناراضه و کېکوون

او بیا ور پسې  "نه زیات دي؟ 6له  2ولې "یا  "اړباسي؟
نه  د اعدادو له محوراو یا څه ډول "پوښتنه کوي: 

  "؟4 عدد زیات دی که 8استفاده کوئ چې پوه شئ چې 

 

 

 د دروله  ای 3له زده کوونکو نه  کېښوون
 ترږ کوي او ل ېتنښپو یستیپران ېاتینه ز

د  زده کوونکو د  چې هنتښپو وهی هږل
سره د استدالل په  له هغو ایاو  وابونوځ

، څو هغه ويک ي،ېږته ک ځرا من کې نتجه
ل یا خپل نظر نور هم څرګند او دالخپل است

 روښانه کړی.

څه "پوښتنه کوي،  کېښوون د بېلګې په توګه:
د رقابت لپاره کریکترونه فکرکوئ د داستان اصلي 

 زده کوونکو وروسته د  "؟شيڅنګه چمتووالی نی
په الندې توګه پوښتنو  کېښوون ځواب ورکولو نه،
کوم حقایق او یا مفکوره تاسو " ته ادامه ورکوي:

وروسته له یوه بل زده  "دې فکر ته مجبوروي؟
چې په  څه فکر کوي"کوونکي نه پوښتنه کوي: 
 د ریاضي په یوه ټولګي "ادامه کې به څه پېښ شي؟

 2څنګه پوهېږئ چې "پوښتنه کوي:  کېښوونکې 
وروسته،  د زده کوونکو ځواب "نه ډېر دي؟ 6له 

چېرې عدد مثبت وي څه که "، ويه کپوښتنتعقیبی 
پوښتنه کوي چې  کېپه اخر کې ښوون "به کېږي؟

 8 چېڅنګه پوهیږي  په اساس اعدادو د محورد "
  "؟4 دی که ډېر

 6.2  

 دته  زده کوونکو  کېوونښ
  سپاريور تونهیفعالفکر کولو 

څو  تر کړی مجبور کېچې زده کوون څه هغه
په فعاله توګه تحلیل او معلومات  شوي ترالسه

د  په سادګی سره  چې دا نه ،تجزیه کړي
د  (معلوماتو په زیاتولو باندی بسنه وکړی.

، د څو واري تکرار له الري د په توګه بېلګې
 درس حفظ کول(

دلته  .يورکونه  تونهیفعالفکري  کېښوون
 ته فکري زده کوونکو  کې په ټولګی
 زده کوونکي. کېږينه ورکول  فعالیتونه

 یوازې یوازې ښوونکي ته غوږ نیسي یا
درس د څو واری تکرارولو له الري 

 یادوي.

په راتلونکې پاڼه کې د فکري  ،په توګه د بیلګې
  دندو جدول ته مراجعه وکړئ.

 د  ي.کو رو  فعالیتونه سرسري  د تفکر  کېښوون
تفکر دندې عبارت دې له قیاس لرونکو   سرسری

ورکول، د    سمون  ته توکو شان یو ، لکهدندو
تفکري دندو کې د   مفاهیمو پیژندل همدارنګه په

  کلیدي برخو اطالعات، مقایسه او د خصوصیاتو
  همدا رنګه په تفکري دندو کې د  .شامل دي  تقابل

  دندویوشان طالعاتو کارول یا د اتر السه شوو  
چې ښوونکي    و په اړهکوم د  کارول تکنیکونه لپاره

 . شامل دي وي،  مخکې وضاحت ورکړی

لپاره په راتلونکې پاڼه کې د فکري دندو جدول د بیلګې 
  ته مراجعه وکړئ.

کوي، روفعالیتونه  ډېر فکر کولو د کېښوون
د  ،کول نهویوړاند دا هغه دندې دي لکه:

 ح، دیتفکر توض ، دنمونو په ګوته کول
او د ترالسه شوو اطالعاتو  اړیکو ایجادول
همدا رنګه په تفکری دندو کې توضیح کول. 

نیکونو تطبیق ک د ترالسه شوو معلوماتو او ت
وضاحت نه  ال تر اوسه کېهغه چې ښوون

 دی ورکړي هم شامل دي. 

لپاره په راتلونکې پاڼه کې د فکري دندو د بیلګې 
 جدول ته مراجعه وکړئ.

 6.3  

 تشریحی/پرانیستی کېزده کوون
پوښتنې کوي یا د تفکر 

 ترسره کويفعالیتونه 

پوښتنې نه  تشریحی /زده کونکي پرانیستې
 ترسره کوي. فعالیتونه فکر د تکوي او نه 

په راتلونکې پاڼه کې د فکري  ،په توګه بیلګېد 
 دندو جدول ته مراجعه وکړئ.

 

 نهې تنښپو یحیتشر ې/کوونکي پرانست زده
که څه هم د تحلیلي فکر لرونکي دندې په  کوي،

 .ويسطحي ډول سر ته رس

د فکري دندو  ېک هڼپا ېپه راتلونک په ډول، بېلګېد 
  .ئړجدول ته مراجعه وک

 

 

 ی/ تشریحی ستیکوونکي پرانزده 
 .ويکې تنښپو

 د خهڅ 6 د" ،یتښپو کونکي زده : هګتو په بېلګې د
 "؟ځیرا الس په عدد منفي یول دوکې منفي په 9

تر  تونهیفعال یتفکر ډېر ويسره هغ ید په
 سره کوي.

راتلونکې پاڼه کې د فکري دندو  ،توګه د بیلګې په
  جدول ته مراجعه وکړئ.

  

 6.ب
  

 .ويه کویتق فکر کولو مفکوره انتقاديپه زده کوونکو کې د  کېښوون الرښوونه 
ه  ویتق تفکر مهارت نقادانه د ويهغ دزیی ته په هڅونی، په فعاله توګه تحلیل او تج ومطالبزده کونکي د  کېښوون

 تفکر ينقادا ی شي:ادکې مشاهدهدا په ټولګي کې د الندې چلندونو له الرې . ويک
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  عالی متوسط  پایین   صنف لسان/زبان

1. 
 یادگیری خواندن

 حروف الفبا  ًراً شاگردان مکر
 .خوانند یرا م

دهند.  به طور مثال:   یسر م فحرو   با ررایشاگردان تصاو
  از کی هستند. معلم هر یشدگ تخته نوشته  یحروف  مختلف رو 

کنند و به انها عکس   یصدا م    یگریبعد از د  یک یرا  شاگردان
را باخود  وهی م قسمتکه "کدام   د یگویدهد. بعد م یم  وهی م کی

و عکس   ست،یتان چ وهی حرف اول  اسم م  د،ی" فکر کند؟ یدار
 . د یبگذارتخته  یحرف مناسب اش در رو   شیتان را  پ وهیم

 خواند یم او .سد ینویم تخته یرو را کوتاه کلمات نیمعلم چند 
“cat”یچ که کندیو با اشاره به آن کلمه از شاگردان سوال م 
 لیتبد s ای pرا به   ”cat“ کلمه آول حرف اگر افتد  یم اتفاق

را انتخاب نموده  کلمه کیکه  خواهد ی. بعد از شاگردان ممیکن
 افتد. یاتفاق م یچ د ینما لیحرف اول کلمه تبد اگر که ندیببو

2. 
 درک مطلب 

 ( از خواندن )

 نوبتداستان را به  کیشاگرد 
فقط به معلم گوش  اید و خواننیم
 .بخواند داستان را  تا دهد یم

 یرو راسواالت  سلسله کیداستان، معلم  کیپس از خواندن 
. دهند  پاسخ مستقل طور به دیبا شاگردان که سدینو یتخته م

 ید یکل یجنبه ها ییشناسا جهتاز شاگردان  سؤاالت نیا
 دادهایرو بیترتو  ماتیتنظ ،یاصل تیداستان مانند شخص

 شوند. یم پرسان

 ی: »حاال از شما مدیگو یداستان، معلم م کیپس از خواندن 
 یم یاتفاق چه داستان نیدر ا بعداکه  د یکن ینیب شیخواهم، پ

 افتد یم اتفاق داستان در  بعدا د یکن یم فکر که را آنچه. افتد 
  .د یبگذار اشتراک به خود  مجاور نفر با سپس و کرده نوشته

3. 
 یادگیری نوشتن

نمونه  جمالت مکرراشاگردان 
 را می نویسند.

آن تمرکز  را بنویسند که یمعلم از شاگردان میخواهد تا جمالت
 از افعال یا یجمله خاص با استفاده از لیستیک بر ساختار 

 .باشد اسم ها

جمله مختلف را با لیست  3از شاگردان خواسته می شود تا 
کردن شباهت ها و تفاوت های ساختار جمله تجزیه و تحلیل 
کنند و همچنان توضیح دهند که چرا استفاده از یک ساختار 

 جمله بهتر از ساختار جمله دیگر است.
 

  عالی متوسط  پایین   صنف ریاضی

1. 
 اعداد یادگیری

تا 1 ازعدد  شاگردان االیمعلم ب
 .نمایدرا حفظ می 100

را مقایسه می کنند و بر انها شاگردان بر اساس اندازه اعداد 
ترتیب می دهند. به عنوان مثال، معلم  بودن اساس نزولی یا

از شاگردان  اورا می نویسد.  7و  8،29،72،63روی تخته 
صعودی بنویسند. از طرف میخواهد که اعداد را به ترتیب 

دیگر، معلم به شاگردان می گوید: "به این مجموعه ای از 
 ستونآن را در دو  .2،5،10،19،24: نیداعداد نگاه ک
 آن تاق میباشد. یکیاعداد جفت و  یکیبنویسید که 

از شاگردانن قرار می دهد و روی تخته را متوالی اعداد  معلم
ند. به عنوان مثال، معلم الگوهای آن را پیدا کن می خواهد که

می نویسد:  تخته رویزیر را  ردیف اعداد متوالی 3
3،13،17،23،6 ،6،15،24،30،36 ،

به شاگردان می گوید تا مشخص  او .4،12،28،32،40و
 کنند که وجوه اشتراک در گروپ ها کدام ها اند.

 

2. 
یادگیری عملیه 

 تفریق

درباره  توضیح معلم  به شاگردان
می دهند و سپس گوش  مفهوم 

مثال ها را از تخته کاپی می 
 کنند.

از شاگردان  معلم پروسه تفریق را توضیح می دهد. سپس،
 را حل کنند میخواهد که چندین مسئله تفریق

؟«( و پاسخ خود را در چند می شود 10-5» برای مثال)
 کتابچه های خود بنویسند.

فهرست سپس یک " معلم پروسه تفریق را توضیح می دهد.
روی تخته می  است را قیمت ها که دربردارنده" انتخاب

 20کنند که  فرض که نویسد. معلم از شاگردان می خواهد 
بعد از خرید اقالم مختلف چقدر باقی  حساب کنند دالر دارند و

 . مانده دریافت خواهند کرد 

3. 
گراف یادگیری 

  چارتستونی یا بار 

 دربارهشاگردان به توضیح معلم 
گوش می دهند و سپس مفهوم 

مثال ها را از تخته کاپی می 
 کنند.

اعداد  جدولی ازمعلم از یک  ،ستونی گراف در یک درس
نشان  ف ستونی ترسیم می کند کهگرا استفاده میکند، و یک

دهنده غذاهای مورد عالقه صنف باشد. سپس از شاگردان می 
کوتاه ترین  گراف بلند ترین و کدام گراف پرسند: "کدام

 است؟"

معلم یک گراف را که نشاندهنده  ،ستونیدر یک درس گراف 
غذاهای مورد عالقه صنف باشد ترسیم میکند. سپس از 

کار کنند برای تفسیر معلومات  جوره ای می خواهد شاگردان
و غذا ها را ازانهایی که زیادتر ترجیح داده می شوند به 

. بعد تبه بندی کنند نهایی که کمتر ترجیح داده می شوند رآ
از  بیشتری چی تعداد که حساب کنند از آنها میخواهد معلم 

غذای داده شده را در مقایسه با  ترجیح داده غذاهای شاگردان
   شده دوست دارند.ترجیح داده  کمتر

4. 
 یادگیری کسرها

گفته مشود که  به شاگردان
تعریف یک کسر را به نفر 

 مجاور خود تکرار کنند.

به شکل  که  کاغذ های رس کسرها، به شاگردان توته در یک د 
میشود که  برش داده شده است داده می شود و گفته های مختلف 

که نشان دهنده   تا کنند قطعات کاغذ را به شکل های مختلفی 
نشان میدهد که چطور کاغد را به  به انها کسرها باشد. معلم 
خواهد به  ازانها می —  سپسو  تا کنند  کسر های مختلف

: "یکی از شما کاغذ می گوید  —صورت جوره ای کارکنند 
حصه   1\3حصه، دیگری تان کاغذ خود را به   1\ 2خود را به 

 دارد باید بلند شود."   تربزرگ  کسر هر کسی که بعد کند.  تا

 معلم به شاگردان می گوید که یک قطعه کاغذ را به شش
 کاغذ  متقس 6قسمت از  3. سپس می گوید: "کنند  حصه تقسم 

کسر بخش رنگ امیز شده را  نید.ک یخود را رنگ امیز
ید بنویسید د و ببینند که چقدر کسر های دیگر می توانسیبنوی
ا را در میان کسر هچه الگوهایی  نمایانگر این کسر باشد. که

 "؟یافتید 

 

5. 
پیدا کردن مساحت 

 مستطیل

مستطیل مختلف   3 تمعلم مساح
از  تخته محاسبه می کند و روی  را

مطالب را در   شاگردان می خواهد 
 د. نکن خود کاپی  یکتابچه ها 

پس از توضیح چگونگی پیدا کردن مساحت مستطیل، معلم 
اندازه ها را می ، می کند  روی تخته ترسیم یک مستطیل را

فورمول هایی که می  از می خواهد که شاگردان ازو دهد
 مستطیل استفاده می کنند.دانند برای محاسبه مساحت 

پس از یادگیری نحوه پیدا کردن مساحت یک مستطیل، از 
صنف را که به شکل  ساحتشاگردان خواسته می شوند که م
 یک مستطیل است،محاسبه کنند.

6. 
  سئلهحل م

را روی تخته  مسئلهمعلم یک 
می نویسد و به شاگردان 

 چگونگی حل آن را نشان می
 دهد.

روی تخته می نویسد و به شاگردان  را مسئله معلم یک
ای سپس معلم مجموعه  چگونگی حل آن را نشان میدهد.

 .ازمسئله ها را به شاگردان می دهد تا حل کنند 

را روی تخته می نویسد و به شاگردان چگونگی   سئلهمعلم یک م
مسئله ها را به  سپس معلم مجموعه ای از   حل آن را نشان میدهد.

که  معلم از شاگردان میخواهد تا حل کنند.  شاگردان می دهد 
 .کردند  را حلسئله های مختلف  چگونه م توضیح دهند  

  

 تحلیلیفکرتجدول وظیفه 
از چه تشکیل شده است و به انها کمک کند که کیفیت های  تحلیلیفکرتپالن شده است تا بفهمند که وظایف  این مثال ها برای کمک به مشاهده کنندگان

و  شرایط 6.3و  6.2ه دهی بخش های نمر مهم است به یاد داشته باشیم که این مثال ها جامع نیستند. عالوه بر این، در زمانمختلف را تفکیک کنند. 
  سطوح یادگیری شاگردان باید در نظر گرفته شوند
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 د ژبې/ لسان
 لوړه منځنۍ  ټیټ  ټولګی

1. 
 زده کړه لود لوست

تکراري توګه د زده کونکي په 
 لولي. توريالفبا 

 

د بېلګې  .رونو سره مقایسه کويویله تص توريزده کوونکي 
، دی ويشپه تخته باندې لیکل  توريمختلف  په توګه:

راغواړي او د  په وار سره کېیو یو زده کوون کېښوون
مېوه تا  کومه"ر ور کوي. بیا ورته وایي چې ویمېوې یو تص

د مېوې د نوم لومړی حرف مو څه  سره ده؟ فکر وکړئ چې
مناسب حرف نه  د خپل دی، او وروسته د خپلې مېوې عکس

 " باندې نصب کړئ. الندې په تخته

، هغو ته په کېیڅو لنډې کلیمی په تخته باندې ل کېښوون
له زده کوونکو  او "cat"هغه په لوړ اواز لولي،  اشاری

نو  اوړیته و"s" یا "p" رته لومړی حرفچېکه  ويپوښتنه ک
انتخاب کړی او  هکلیمیوه  چېبیا ورته وایی  ،ه پیښ شی بڅه 

څه به ترینه  لومړي حرف ته تغیر ورکړل شيوګوري که یی 
 .جوړ شی

2. 
څخه  د لوستلو

 مفهوم اخستل 

په نوبت سه کې هزده کونکي یو
سره لولي او یا کله چې 

لولي ورته سه کې هیو کېښوون
 غوږ نیسي.

د تختې په سر  کېښوون لوستلو نه وروستهسې له کېد یوې 
ځواب  یو په یو باید یی لیکي چې زده کوونکي  پوښتنېڅو 

 چې کېږيپوښتنو کې له زده کوونکو نه پوښتل  کړي. په دغو
 ،کریکټراصلی  کړي. لکه په نښهکلیدي اړخونه سي کېد 

 تنظیم او د پېښو تسلسل.

اوس له تاسو نه "وایی  کېښوون له لوستلو نه وروسته شيکې د 
 څه کېسه کېوروسته به په  چېوکړئ  نهویوړاند  چېغواړم 

د دی  کېسه کېپه  په فکر شيستا چېهغه څه  .پیښ شي
څنګ زده  له خپل یی او بیا کېپیښیږی هغه ولی وروسته
  " سره شریک کړئ. کونکي

3. 
 هد لیکلو زده کړ

زده کوونکي په تکراري توګه 
 ويورکړل ش کې بېلګېپه 

 جملې لیکي.

جملې ولیکي په  هغهغواړي  څخه زده کوونکو د  کېښوون
د ګټه اخیستنې  څخهد افعالو یا نومونو یو لست کې چې  کومو

 وي. تمرکزباندی  جوړښت د یوې خاصې جملې پهپه واسطه 

مختلفی جملې تحلیل  3ږي چې کېزده کوونکو څخه غوښتنه  د 
والي او  ورته د جملې په جوړښت کې. او تجزیه کړي

جملې جوړښت د  او تشریح کړي چې ولې د یوې پیداتوپیرونو 
 بلې جملې له جوړښت څخه غوره دی.

 

 لوړه منځنۍ  ټیټ  ریاضی ټولګید 
1. 
 و زده کړهاعداد د

د  زده کوونکو باندېپه  کېښوون
عداد حفظ اپوری  100 – 1

 .کوي

  یهغه په نزول  پرتله کوي په اساس يانداز د  د اعدازده کونکي 
  وونکيښ ه،ګ په تو بېلګې. د بويی شکل ترت یاو صعود 

له زده    وونکيښ ای. بکېیل ېپه تخته باند  7او   8،29،72،63
 بی ترتصعودي شکل   په ېری شم  وڅتر  يړ غوا  خهڅ کوونکو 

 و ر یشم  ېد د  یی وا ته  زده کوونکو   کې نوو ښ  خوا، ې بل له. يړک
  کالمونوپه دوه هغه  او 2،5،10،19،24 :متوجه شئ ته ټشی
 . درج وي اعداد تاق  جفت اود  ېچ  کېمو کوپه  کئیول  ېک

څخه  زده کوونکو او  ،ويبیترت اعداد ېند با تخته په کېونښ
: هګپه تو بېلګې. د ړیک دایپ یی ويځانګړتیا چې غواړی

اعدادو الندې درې ردیفونه) د  ېتخته باند  په کېنوښ
 ،3،13،17،23،6 لکه: کيیل قطارونه(

 ایب وروسته .4،12،28،32،40او  ،6،15،24،30،36
چې د اعدادو تر منځ ګډې ځانګړنې کومې  کوونکو ته زده

 دي، مشخص یې کړئ؟

2. 
ې زده یلد عمتفریق  د

 کړه 

 کېښوون د  کېزده کوون
او بیا له  شيتوضحاتو ته غوږ نی

 ونه کاپي کوي.بېلګېتختې نه 

 

څخه  زده کوونکو بیانوي. بیا د  تفریق پروسهد  کېښوون
 5-10"لکه  ځواب کړي، پوښتنېد تفریق څو چې غواړي 

 .کې ولیکئ کتابچوخپلو ځوابونه په  او "ږيکېڅو 

 

تر هغی وروسته یوه  .د تفریق پروسه توضیح کوي کېښوون
له  کېبیا ښوون .کېقیمتونو په تخته باندې لی سره له "وینیم"

 افغانۍ  20 ويچې د  تصور وکړی چېزده کوونکو غواړی 
سره څو  ويبه د د نه وروسته  د رانیولونو شیامختلفو  ، د لري

 .ويپاتی  افغاني

3. 
میله ډوله ګراف یا  د

 ګراف زده کړه بار

 کېښوون د  کېزده کوون
او بیا له  شيتوضحاتو ته غوږ نی

 ونه کاپي کوي.بېلګېتختې نه 

 

د شمیرو له چارټ نه  کېپه درس کې ښوون د بار ګراف
د  زده کوونکو  موي چې دشیداسې ګراف تر ،وياستفاده ک

له زده  کېبیا ښوون .ويموجودي  کېپ ويخوښې غذا
او کوم  دی؟ کوم بار تر ټولو اوږد "کوونکو پوښتنه کوي چې 

 "؟ټولو لنډ دی تر بار

موي شیګراف تر بار شيدا کېښوون کېد بارګراف په درس 
بیا له . ويود موج کېپ ويغذا چې د ټولګي د خوښې مختلفې

کار وکړی  کېګروپ زده کوونکو غواړی چۍ په دوه نفري 
 و د معلوماتو په ورکولو سرهغذاواو نا خوښې  د خوښېاو 

خپلي بیا زده کوونکو ته وایی چۍ هغه  .کړيودرجه بندي 
د درجه بندی  زده کوونکو د نورو  ويغذا ويدرجه بندی ش

 شوو غذاوو سره پرتله کړی.

4. 
 د کسرونو زده کړه

 اړيله زده کوونکو غو کېښوون
خپل له چې د کسر تعریف 

 .تکرار کړي ټولګیوال سره

و ټوټه شکلون ومختلفپه  زده کوونکو ته کېدرس  پهر سد ک
ږي، هغو ته دستور ورکول کې د کاغذ ټوټي ورکول ويش

د  چېکړي،  قاتچې د کاغذ ټوټې په مختلفو شکلونو  کېږي
کوي چې  الرښوونه هغو ته کې، ښووندونه وکړیکسر څرګن

 چېاو ورته وایی کړي،  قات څنګه هغه کاغذ د کسر مطابق
یو نفر  ستاسو نه باید " کار وکړی، کېپه دوه نفری ګروپ 

کړي او هر  قاتحصه  3/1د  بل حصه او 5/1 د کاغذ  خپل
 " لري باید ودریږي. ه حصهټڅوک چې غ

 شپږپه ټوټه به  هکاغذ یود زده کوونکو ته وایی چې  کېښوون
حصه  6/3د کاغذ "، بیا ورته وایی چې حصو قات کړی

بیا فکر  رنګه کړي، او د رنګه شوې برخې کسر ولیکي،
د کاغذ له دې حصو نه منځ  وکړي چې څومره نور کسرونه

ه ځانګړي بڼه نځ کې کومیکسرونو په م د  ته راتالی شی. او
 " .نيویتاسو 

5. 
د مساحت  مستطیل د

 پیدا کول 

 مستطیلونو مختلفو 3 د کېښوون
محاسبه باندې تخته  ساحه په

په مطالب  کېزده کوون او کوي
 .کويکاپی  کې بچوکتا خپلو

توضیح نه  څرنګوالی د د  کولو د مستطیل د ساحې د پیدا
مستطیل د تختي پر مخ رسموي او زده  یو کېوروسته ښوون

فورمولونو نه په استفادې سره د  زده کړل شوو کوونکي له
 . ويت پیدا کساحممستطیل 

زده کړې نه وروسته له د  کولو پیدا د مستطیل د مساحت د 
چې د  ساحهږي چې د ټولګي کېزده کوونکو نه غوښتل 

 مستطیل شکل لري محاسبه کړي.

6. 
 حل ومسئل ويلغ د

تختي  مسئله د ويلغ یوه کېښوون
او زده کوونکو ته د  کېپه مخ لی

هغې د حل په موخه توضیحات 
 ورکوي. 

مسئله لیکي او زده کوونکو  ويپه تخته باندې یوه لغ کېښوون
زده  کېښوونوروسته بیا  .زده کوي حل الره ور د  هته د هغ

 .کويور د حل لپاره يمسئل ويلغته څو  کوونکو 

او زده کوونکو  کېمسئله د تختي پرمخ لی ويیوه لغ کېښوون
زده  کېښوونوروسته بیا  .زده کوي ور هحل الرد  هته د هغ

 کېښوون .کويور د حل لپاره يمسئل ويلغته څو  کوونکو 
حل د څرنګوالي  د  ومسئل ويلغ د مختلفو له زده کوونکو نه

  توضیحات غواړي. اړهپه 

 
  

 جدول د فعالیتونود فکر کولو 
 په دی. باکول دی مفهوم په ترالسه کولو کې مرستهد  ریتوپد  ځد کچو تر من او تی ف کېد و تفکر لرونکي دند د مشاهده کوونکو سره د موخهونو بېلګېد دغو 

کې د زده کوونکو د زده کړې سطحې او  چلند د کوډ/نمره کولو په وخت 6.3او  6.2د  دیبا، سربېره پر دېنه دي.  ګې هراړخیزهلېب دغهې چ ولرو ادی
 .شي ولیون ېپام کپه  هګتو قهیپه دق  شرایط
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 /اجتماعی  -مهارت های عاطفی 

 مهارتونه ټولنیز-يعاطف
 يخپلواک  / استقاللیت

 تاکید او ټینګار / پشتکار

 مهارتونه کولوي د همکارټولنیز او  / مهارت های اجتماعی و همکاری
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  عالی متوسط  پایین   سطح کیفیت رفتار

 انکشافدر این صنف، معلم در 
 بی اثر است. شاگرداناستقاللیت 

 تا حدودیدر این صنف، معلم 
 شاگرداناستقاللیت  انکشافدر 

 .موثر است

انکشاف در این صنف، معلم در 
 موثر است. شاگردناستقاللیت 

 7.1  

شاگردان زمینه انتخاب معلم به 
معلم به  )را فراهم میکند.

 ( دهدیشاگردان قدرت انتخاب م

 

به ه انتخاب را نبه شاگردان زمیمعلم 
. معلم تصمیم می فراهم نمی کند طوراشکارا

گیرد که چگونه فعالیت های یادگیری باید 
د، بدون اینکه گزینه های مختلفی نتکمیل شو

 فراهم شود.برای نحوه کار شاگردان 

شود که  یخواسته م به عنوان مثال: از شاگردان
 بیرا با تعق یاضیاز مسائل ر یمجموعه ا
از  کنند. لیاز مراحل مشخص شده تکم یا مجموعه
 یجمالت که دیگو یمعلم به شاگردان م گر،یطرف د

شده  پالن یانتخاب ها انها یبرا نکهیبدون ا سندیبنو
 .کندفراهم  یا

 راییک انتخاب واضح را ب زمینهحد اقل معلم 
که به هدف یادگیری  شاگردان فراهم می کند

 باشد.می مرتبط ن

 فهیوظ لیتکم یبه عنوان مثال: معلم به شاگرادن برا
 یرنگها نیازبرا  خودکه رنگ پنسل  دهدیاجازده م شان

 یکدام جا در که رندیبگ میتصم انتخاب کنند، مختلف
را انتخاب کنند که  فشانیوظا بیترت، نندیشیصنف بن

 شنیپرزنتبدهند که کنام  یرا ای ،کدام را اول انجام دهند
 بود. نیبهتر

عمده را به  یک انتخاب حداقل زمینهمعلم 
که شاگردان فراهم می کند  رایبشکارا آطور 

 باشد. به هدف یادگیری مرتبط می

دهد تا  یبه عنوان مثال: معلم به شاگردان اجازه م
در  شنیپرزنت کیانجام  ایمقاله  کینوشتن  نیب

 انتخاب را یکیمورد ورزش مورد عالقه خود 
، معلم به شاگردان نسیسا صنف کید. در کنن

 انتخاب قیتحق یبرا را وانیح کیدهد  یاجازه م
 .کنند

7.2 

شاگردان فرصت  رایمعلم ب
 انهارا فراهم می سازد تا  یهای

بتوانند در صنف نقش هایی را 
 اختیار کنند

را فراهم  یشاگران فرصت هایبرای معلم 
نها بتوانند در صنف نقش آتا  سازد نمی

 .هایی را اختیار کنند

و  لکچربر  یمبتن به عنوان مثال: درس اساساً 
مشارکت  جهیشده است ؛ در نت یسازمانده اریبس

کردن معلومات محدود  یشاگردان صرف به کاپ
 یدرس شاگردان هرگز فرصت نیشود. در ا یم

متن را  کیخواندن  ایتخته و  یآمدن به رو یبرا
 ندارند.

را فراهم می  یشاگردان فرصت هایبرای معلم 
داشته  یمحدود های در صنف نقش سازد که

 باشند.

 فیوظا ،رندیگ یم یحاضر شاگردانبه عنوان مثال: 
، کنند یم عیتوز را یدرس منابع و موادکنند،  یم نییتع
منزل شامل آب  ریتدب فی. وظاسندینو یم تخته یرو ای

 ره ی، تخته را پاک کردن، پاک کردن صنف وغاوردن
شاگردان در صنف  شامل داشتن نقش محدود زین
 .شوندیم

 یرا فراهم م یبه شاگردان فرصت هامعلم 
دار داشته  یمعن یهاسازد که در صنف نقش

 شیآنها مسئول بخها باشند. که در آن نقش
 از فعالیت یادگیری هستند.

را  یشاگرد فرصت کیبه عنوان مثال: معلم به 
تخته معادله را حل کند و  یکه به رو سازدیفراهم م

 یعهده  ازکه چگونه  دهد که حیبه صنف توض
 است. امده  برمسئله  نیا یاصل یچالش ها

 7.3  

شاگردان برای اشتراک در  
 صنف داوطلب میشوند

شاگردان برای اشتراک در صنف داوطلب 
 شوند. نمی

و  شانفقط چند شاگرد توسط ابراز ایده های 
 ، داوطلب میشوند.هایی در صنف نقش داشتن

 مطرح را سؤال کیکه معلم  یبه عنوان مثال: هنگام
 یخود را برا دست شاگردان از نفر چند تنها کند، یم

 یم گریسؤال د کیمعلم  ی؛ بعدا وقتبرند یم باالپاسخ 
 یاز شاگردان دستشان را برا یهمان تعداد کم پرسد،

 . کنند یپاسخ باال م

و  شانشاگردان توسط ابراز ایده های اکثر 
 داشتن نقش در صنف داوطلب میشوند.

را مطرح    سؤال کی که معلم  یبه عنوان مثال: هنگام 
از شاگردان دست خود را بلند    یاریکند، بس  یم
.  بگذارند اشتراک به را  خود   یها پاسخ  تا کنندیم

  یم  معلم سوال / درخواست بدون نیهمچن  شاگردان
  کیکه معلم   یمثال، زمان  ی)برا شوند  داوطلب توانند
  دینمایم  شنهادیپ شاگرد  کی دهد یم  حی توض  را  مفهوم

 . سازد  کیمورد شر  نآدرخود را   ۀتجربتا 

  

 7.ج
  

 مهارت های 
 اجتماعی -عاطفی

 سهم بگیرند /در صنف  معلم به شاگردان اجازه انتخاب را میدهد و شاگردان را تشویق میکند تا در
 .صنف مشارکت کنند یها تیفعال
اجازه انتخاب داشته باشند و نقش های معنی داری را در  هایی را فراهم می سازد که شاگردان فرصت رایب معلم

با داوطلب شدن برای گرفتن نقش ها وبیان ایده ها و نظرات خود در جریان درس از  شاگردان صنف اختیارکنند.
 :را میتوان در صنف درس مشاهده کرد عنصرمی کنند. از طریق رفتارهای ذیل این استفاده  این فرصت ها

 یتاستقالل
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

په  کېښوون کې په دې ټولګی
کې د استقاللیت په  زده کوونکو

 اغیزمن نه دی. کېراوستلو 

په زده  کېښوون کې په دې ټولګی
کې د استقاللیت په  نکووکو

 یو څه اغیزمن دی. کېراوستلو 

په  کېښوون کې په دې ټولګی
استقاللیت په د کې  زده کوونکو

 اغیزمن دی. کېراوستلو 

 7.1  

د زده کوونکو ته  کېښوون
 ويانتخاب زمینه برابر

زده کوونکو ته د ډول واضح  په کېوونښ
 م یهغه تصم نه برابروي، نهیزم انتخاب

بشپړ  تونهیفعالړې ک زده د  هګ نې څچ شيین
ترسره کولو  هپ کار دې چې د  له پرته ،کړي

نکو ته مختلف انتخابونه وزده کو ېک
 . يړکور

 يږکې تلښنه غو کوونکو زده : هګتو په ګېلید ب
ګامونو په ترسره مختلف د  یمسئل یاضید ر ېچ

زده  ېچ ېپرته له د خوا بل. يړک ړيبشپکولو 
 کېوونښ يړبرابره ک نهیانتخاب زم کوونکو ته د

 .کئیجمالت ول ېچ ییزده کوونکو ته وا

سطحي  وی هږل ترږ ته ل زده کوونکو  وونکيښ
 ېپور خومو ړېد زده ک ېچکوي رانتخاب و

 نلري. اوړت

 اجازه  ته زده کوونکو  وونکيښ: هګپه تو بېلګېد 
 ويیو ورکړل ش نسلونویپ نګهپه مختلف ر وڅ ورکوي

 میتصم ېد اجرا په وخت ک ېدند د ي،ړکړه بشپ ه دند
ورکړل او  نيښیک ېک یاځپه کوم  يګولټد ې چ شيیون

نکو له زده کوو د ای ي،ړک ړبشپ تونهیفعال شوي
  .پریزینټیشن انتخاب کړي غورهڅخه یو ونو شنټزنیپر

 یو واضحته لږترلږه  زده کوونکو ښوونکي 
پورې  خوچې د زده کړې مو کويرانتخاب و

 تړاو لري.

ته  زده کوونکو  وونکيښ: هګپه تو بېلګېد 
او  کيیموضوع ول هویا ی ېاجازه ورکوي چ

 شنټزنیپر وی هړپه ا ېلوب خپلي خوښي د  د  ای
 ،ېک يګ ولټپه  نسی. د سايړترسره ک

لپاره  قید تحق وڅتر ورکوي اجازه وونکيښ
  .يړانتخاب ک ويارڅ وی

7.2 

زده کوونکو ته  کېښوون
فرصت ورکوي ترڅو په خپل 

 ټولګي کې رول ولوبوي

زده کوونکو ته فرصت نه ورکوي  کېوونښ
 .ولوبوي نقشې ک يګولټ خپل په وڅتر

شوي  جوړد  کې اصل : لوست پههګپه تو بېلګېد 
ه ویپه لوړه ساو  ويش بیترت پر اساس کچریل

د  ونګډ زده کوونکو  د کې جهی؛ په نتدی
 یپه د. ويکاپی کولو پوری محدود  تر ومعلومات

دا چانس نه ورکول  زده کونکي ته ېدرس ک ډول
  ته راشي او متن ولولي. یتخت ېچ کېږي

ته محدود فرصت ورکوي  زده کوونکو کېوونښ
  .ولوبوي نقشې ک يګولټ خپل په وڅ تر

  نورو ته ،ی اخل  حاضري  کونکي  زده :  هګتو  پهګې  لید ب
په   او یا  ويل بل ته انتقا وی کېتو  صنفیکوي، ې ور دند

  ای پاکول،  ېتخت  ، دلړ اوبو راود  کوي.  باندی لیکني تخته
  شامل دي. کېونو  بېلګې د محدود رول په  پاکول يګ ولټ د

برابروي زده کونکي ته فرصتونه  وونکيښ
د معتبر رول په ترسره  ېک يګولټپه  ېچ

 ويد چېې ، په کوم کيړوک ونګډ سرهکولو 
 بعضو برخو د تونوید فعال ړېد زده کته 

 .کېږيورکول  تیمسؤول

ته  زده کوونکي وی کېوونښ: هګپه تو ګېلید ب
معادله حل ې یوه ک په تخته ېفرصت برابروي چ

 هګرنهغه څې چ يړک حیتشر یی ته يګولټاو  يړک
  .یوړی هځنیله م ېونګنن ی اصلیمسئلد دی 

 7.3  

په ټولګي  په خپله زده کوونکي
 ږي.حاضرۍکې د ګډون لپاره 

ې  ک يګولټپه  په خپله خوښه  کېزده کوون
 .نه کوي ونګډ

د زده کونکي د خپلو نظرونو  وڅ وی ېوازی
 کوي. ونګډ خپله خوښه په په موخه ندولوګرڅ

 ي،ړوک تنهښپو کېوونښ ې: کله چهګپه تو بېلګېد 
 ورکولو وابځد  زده کونکي خپل السونه وڅ وی ېوازی

 تنهښپو بله وونکيښ چې پورته کوئ؛ وروسته لپاره 
خپل السونه بیا زده کونکي  هماغه ، نوکړی مطرح

 پورته کوي.

  څرګندولود  زده کونکي د خپلو نظرونو   ډېرو
 ګډون کوي.  په خپله خوښهپه موخه 

 ي،ړوک تنهښپو کېوونښ چې کله: هګپه تو بېلګېد 
په  ورکولو وابځ د زده کونکي خپل السونه ډېرې
 .يړک کیشر وابځخپل  وڅتر .پورته کوي موخه

پرته له  کوي، حیمفهوم تشر وی کېوونې ښکله چ ای
 زده کوونکي وی يړوک تنهښغو کېوونې ښچ ېد
 .يړک یکهه تجربه شروندړا ېکوي چ زیاندړو

  

 7.ج
  

 په ټولګی چې ويهڅ وياو هغ زده کوونکو ته د انتخاب اجازه ورکوي کېښوون مهارتونه ټولنیز-يعاطف
 د ټولګي په فعالیتونو کې ګډون وکړي. /ونډه واخلی کې 
لرونکي  یمعن ېک يګولټواخلي او په  هډون ېککولو په انتخاب  وڅزده کوونکو ته فرصتونه برابروي تر وونکيښ

رول  ېک انید درس په جر وڅتر کاراخلي خهڅدغو فرصتونو  له هګنه توطلبا. زده کوونکي په داورول ولوبوي
 شي: یادکېمشاهده ې چلندونو له الر ېد الند ېک يګولټ. دا په يړک انینظرونه ب خپل ېک خوبر لووټولوبوي او په 

 خپلواکي
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  یلاع طسوتم  نییاپ راتفر تیفیک حطس
 تیوقت رد ملعم ،فنص نیا رد
 .تسا رثا یب نادرگاش راکتشپ

 رد یدودح ات ملعم ،فنص نیا رد
 .تسا رثوم نادرگاش راکتشپ تیوقت

 تیوقت رد ملعم ،فنص نیا رد
 .تسا رثوم نادرگاش راکتشپ

 8.1  
 یور زکرمت یاج ھب ملعم
 یاھ ییاناوت و شوھ ،جیاتن
 ار نادرگاش شالت ،یتاذ
  دنک یم قیدصت

 یمن قیدصت ار نادرگاش یاھ شالت ملعم
 اب ار نادرگاش تسا نکمم ملعم ھچ رگا .دنک
 ،دنک قیوشت »کریز« ای »شوھ اب« نتفگ
 زکرمت نادرگاش راک ای شالت یور ملعم یلو
 .دنک یمن
 امش !بوخ یلیخ" :دیوگ یم ملعم :لاثم ناونع ھب
 !نیرفآ "ای" دیتسھ فنص رد درگاش نیرت شوھاب

 "!دیتسھ گنرز یلیخ امش

 یاھ شالت تاقوا یضعب ملعم،فنص نیا رد
 قیوشت رتشیب اما ،دنک یم قیدصت ار نادرگاش
 .دراد زکرمت نادرگاش شوھ ای جیاتن رب
 بوخ ار ناحتما درگاش کی ھک یماگنھ :لاثم ناونع ھب

 نیا رد امش ھک مناد یم نم" :دیوگ یم ملعم ،دنک یم لح
 تاقوا رتدایز اما ،"دیا هدیشک تمحز تخس رایسب راک
 ،دنتسھ "کریز" ای "شوھ اب" اھنا ھکنیا ننتفگ اب ملعم
 .دننک یم قیوشت ار نادرگاش

 یاھ شالت تاقوا رثکا ملعم ،فنص نیا رد
 ای اھ تراھم رب طلست یارب ار نادرگاش
 اھ شالت نیا و ،دنک یم قیدصت دیدج میھافم
 .دنک یم صخشم حضاو روط ھب ار
 ھلاسم کی نادرگاش ھک یماگنھ :لاثم ناونع ھب

 و قلغم ناشیارب نا لح ھک دننک یم لح ار تخس
 ار نادرگاش یاھ شالت ملعم ،تسا هدوب هدیچیپ
 :دیوگ یم ملعم .دنک یم دیجمت ھلاسم نیا لح یارب
 رایسب یبرض یاھ ھلاسم ھعومجم لح رد امش"
 نم زا امش ھک ملاحشوخ نم !دیا هدرک تفرشیپ
 زا هدافتسا و نیرمت ھب امش رگا ،دیتساوخ کمک
 ،دیھد ھمادا ،دیا ھتخومآ فنص رد ھک ییاھ دربھار
 دیھاوخ دای بوخ یلیخ ار اھنآ ھمھ یدوز ھب امش
 "!تفرگ

 8.2  
 شلاچ ھب تبثم یشرگن ملعم
 19 دراد نادرگاش یاھ

 یفنم شرگن نادرگاش یاھ شلاچ ھب ملعم
 .دراد
 ار نادرگاش حضاو روط ھب ملعم :لاثم ناونع ھب
 رطاخ ھب ملعم ای دنک یم شنزرس ناشتاھابتشا یارب
 یم نامز درگاش کی یارب دیدج میھافم کرد ھکنیا
 .دوش یم ھلصوح یب درگاش نآ یارمھ درب

 یاھ شلاچ ھب تبسن ھنافرط یب شرگن ملعم
 یارب ار درگاش کی ملعم ھچ رگا .دراد نادرگاش
 موھفم کی اب ندرک مرن ھجنپ و تسد ای هابتشا

 ھک دنک یمن نشور ملعم ،دنک یمن تازاجم دیدج
 ھسورپ یداع یاھ شخب یدیماان و تسکش
 .تسا یریگدای
 کی لح یارب درگاش کی ھک یماگنھ :لاثم ناونع ھب
 یا هویش ھب ملعم ،دراد شالت ھتخت یور یضایر ھلاسم
 ناونع ھب( دیوگ یم درگاش ھب ار ھلاسم خساپ ھنافرط یب
 .)ندش ھلصوح یب ای تینابصع نودب ،لاثم

 تبثم شرگن نادرگاش یاھ شلاچ ھب ملعم
 و تسکش ھک نیا کرد ھب ار نادرگاش و دراد
 یریگدای ھسورپ یداع یاھ شخب یدیماان
  .دنکیم کمک تسا
 لح یارب درگاش کی ھک یماگنھ :لاثم ناونع ھب
 دای ھب" :دیوگ یم ملعم ،دنک یم شالت ھلاسم کی
 شالت ماگنھ رد ھک تسا یعیبط نیا ،دیشاب ھتشاد
 .مینک یم یدیما ان ساسحا دیدج یراک ماجنا یارب
 ماجنا ار نیا میناوت یم ھنوگچ ھک نیا هرابرد دییایب
 ھکنآ ی ارب نادرگاش نینچمھ ملعم ".مینک رکف میھد
 یارب یعبانم ھچ ھب ھک دننک یم رکف نیا ھب
 ھب( .دنک یم قیوشت دننک عوجر کمک تساوخرد
 رد ،تسود کی زا هروشم تساوخ رد ،لاثم ناونع
   )ھچباتک رد نتشگ خساپ یپ

8.3 
 فدھا ندرک نیعت یارب ملعم
 20دنکیم قیوشت ار نادرگاش

 ای -هاتوک فادھا نیعت یارب ار نادرگاش ملعم
 .دنک یمن قیوشت تدم زارد

 ای تدم هاتوک فادھا ای نیعت رد ار نادرگاش ملعم
  .دنکیم قیوشت تدم زارد
 یم ملعم ،تدم هاتوک فدھ نیعت یارب :لاثم ناونع ھب
 ھتفھ نیا رد ار باتک نیا زا ھحفص دنچ زور رھ" :دیوگ
 یم ملعم ،تدم دنلب فادھا نیعت یارب "؟دناوخ دیھاوخ
 شیوخ یاھ تفرشیپ ھک مھاوخ یم امش زا نم" :دیوگ
 یمیلعت لاس یادتبا زا هدش نیعت فادھا دروم رد ار
  ".دیسیونب

 تیمھا دروم رد تسا نکمم ملعم ،رگید فرط زا
 .دنک تبحص یلک روط ھب فادھا نییعت
 دروم رد ھک تسا مھم نیا" :دیوگ یم ملعم :لاثم ناونع ھب
 هوالع ".دینک رکف دیوش هدنیآ رد دیھاوخ یم امش ھک ھچنآ
 ھنوگچ اھ ناتساد رد ھک دنکیم دیکأت ملعم ،نیا رب

 نیعت دوخ یارب تدم دنلب ایو هاتوک فدھ کی اھ تیصخش
 .دننکیم راک نآ ھب ندیسر یارب ھنوگچ و دننکیم

 هاتوک فادھا نیعت یارب ار نادرگاش ملعم
 نکمم ملعم .دنکیم قیوشت تدم زارد و تدم
 و تدم زارد فادھا ود رھ نامز کی رد
 ھک یماگنھ هژیو ھب ،دھد رکذت ار تدم هاتوک
 یتدم هاتوک فادھا ھب قیوشت ار نادرگاش
 ندیسر یارب ار نادرگاش فدھ نآ ھک دنکیم
   .دنکیم کمک تدمزارد فدھ کی ھب
 هرابرد دییایب" :دیوگ یم ملعم :لاثم ناونع ھب
 نامدوخ یارب یلیصحت لاس یادتبا رد ھک یفادھا
 رد امش ھک یزیچ کی نآ و .مینک رکف ،میدرک نیعت
 فدھ نیا ھب ار امش و دیھد یم ماجنا ھتفھ نیا
 ملعم ،رگید فرط زا "؟تسیچ دنک یم رت کیدزن
 دنلب و تدم هاتوک فادھا یارب ھناگادج روط ھب
 حطس« لاثم رد ھک روطنامھ( دنک یم تبحص تدم
 .)تسا هدش رکذ »طسوتم

 

 
 .دوش ،دنک کرد ار موھفم کی دنک یم شالت درگاش ھک یتقو یدیما ان ساسحا نتشاد ای ناحتما رد مک هرمن نتفرگ ،ندرک هابتشا لماش تسا نکمم اھ شلاچ نیا 19
 ،یمیلعت لاس لوط ردً الثم( دنریگ یم رب رد ار ینالوط نامز تدم کی رد ھک دنتسھ یفادھا تدم دنلب فادھا و دنسرب فادھا نآ ھب دنھاوخ یم ،رتمک ای هام کی یط رد نادرگاش ھک دنتسھ یفادھا تدم هاتوک فادھا 20
 .)دننکیم دشر/دنوش یم نالک نادرگلش یتقو ای

 8.ج
  

  یاھ تراھم
 یعامتجا -یفطاع

 و دراد اھ شلاچ ربارب رد تبثم یشرگن ،دشخب یم تیوقت ار نادرگاش یاھ شالت ملعم
 .دنک یم فادھا نیعت ھب قیوشت ار نادرگاش
 تراھم رب طلست یارب ار نادرگاش یاھ شالت ،یتاذ یاھ ییاناوت ای و شوھ ،جیاتن رب فرص زکرمت یاج ھب ،ملعم
 ھب ار یدیماان و تسکش ،دراد اھ شلاچ ھب تبسن یتبثم شرگن ملعم ،نیا رب هوالع .دنکیم تیوقت دیدج میھافم ای اھ
 تدم هاتوک فادھا نیعت یارب ار نادرگاش نینچمھ ملعم .دنک یم یدنب بلاق یریگدای ھسورپ دیفم یاھ تمسق ناونع
 :درک هدھاشم یسرد فنص رد ار رصنع نیا ناوت یم لیذ یاھراتفر قیرط زا .دننک یم قیوشت تدم زارد و

 راکتشپ
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 تیفٻک د دنلچ د
 هزادنا

 هړول ±ن�نم ھ-ی-
 ھپ ېکنوو) ېک ی^لو- ېد ھپ
 وا ربص د ېک  وکنووک هدز
 ېک ولوک ھت�نمار ھپ تماقتسا
  .يد ھن نمزیغا

 هدز ھپ ېکنوو) ېک ی^لو- ېد ھپ
 ھپ تماقتسا وا ربص د ېک وکنووک
 نمزیغا ھ� وی ېک ولوک ھت�نمار
  .يد

 ھپ ېکنوو) ېک ی^لو- ېد ھپ 
 وا ربص د ېک وکنووک هدز
 ېک ولوک ھت�نمار ھپ تماقتسا
  .يد نمزیغا

 8.1  
 ھپ ېچ ېد د یا{ رپ ېکنوو/
 یعیبط ای تقایل ،وجیاتن
 د ،يړکو زکرمت ېدناب دادعتسا
  .يیاتس ې�ھ وکنووک هدز

 ھک يیاتس ھن ې�ھ  وکنووک هدز د ېکنوو)
  وکنووک هدز د دیاش ېکنوو) مھ ھ�
 هدز د وخ يیاتسو بوت هړکت وا يرای)وھ
 ھن زکرمت یدناب رایز وا ښ)وک ھپ  وکنووک
 .يوک
 ېچ يیاوو هد ھنکمم ېکنوو) :ھ�وت ھپ ي^لیب د
 يکنووک هدز هړکت ولو- رت ی^لو- ھپ ھت ،ھ)رٻډ"
 ".یی هړکت رٻډ ھت نیرفآ" ای ،"یی

 هدز د ھنوتخو یضعب ېکنوو) ېک ي^لو- ید ھپ
 هدز د ورٻډ وخ ،يوریدقت ښ/وک وکنووک
  .يوریدقت تواکذ وا جیاتن وکنووک
 ھ) ھنیومزا يکنووک هدز وی ېچ ھلک :ھ�وت ھپ ي^لیب د
 یجیتن ید د مږیھوپ هز ییاو ېکنوو) يړک هرسرت
 ېکنوو) تخو ورٻډ وخ ،ید ئړک ښ)وک رٻډ ات هراپل

 کری� رٻډ ھت" ای "یی رای)وھ رٻډ ھت" د يکنووک هدز
  .يو�ھ هرس ولیو ھپ "یی

 

 هدز د امومع ېکنوو/ ،يک ی^لو- ید ھپ
 هړا ھپ وتایرظن وا ونوتراھم ویون د  وکنووک
 ھنو//وک ھغد يوغھ د وا ییاتس ې�ھ
 .يوریدقت
 نمزنوتس ھغھ يکنوک هدز ېچ ھلک :ھ�وت ھپ ې^لیب د
 ینیو يتخس هرٻډ ېکپ يود ېچ يوک لح ھنولاوس
 ،يیاو يکنوو) .يوک ھنیاتس و�ھ د وغھ د ېکنوو)
 رٻډ ېک ھخرب ھپ لح د ونولاوس د برض د وسات"
 د ھن ام ھل وسات ېچ می ښوخ هز ،يړک ¹تخمرپ
 ھپ يژیتارتس ېغھ د وسات ھک .هړکو ھنت)وغ ېتسرم
 ھت ولوک نیرمت،ېړک هدز وم ېک ي^لو- ھپ ېچ ساسا
 ".ئړک هدز رژ رٻډ ھ� رھ ھب وسات ون ،ئړکرو ھمادا

 8.2  
 د  وکنووک هدز د يکنوو/
 دنلچ تبثم ېدناړو ھپ ونوhنن
 21يرل

 ھپ ونوhنن د  وکنووک هدز د يکنوو)
 .يرل ھیور يفنم ېدناړو
 ، وکنووک هدز ھغھ د يکنوو) :ھ�وت ھپ ې^لٻب د
 رت موھفم وی هرس ډن� ھپ ای يوکرو باو� طلغ ېچ
 ای وا يیاو در دب ھترو لوډ هراک) ھپ يوک ھسال
  .يوکرو ھسال ھل ھلصوح وا ربص لپخ

 

. 

 ېب هړا ھپ ونوhنن د  وکنووک هدز د يکنوو)
 هدز ،ېکنوو) مھ ھ� ھک .يرل دنلچ ھفرط
 ھپ ومھافم يون د ای ونوباو� وطلغ د ھت  وکنووک
 وخ يوکرو ھن ازس هراپل ډن� د ېک هړک هدز
 وا يماکان ېچ يوک ھنا)ور ھن مھ اد ېکنوو)
 .يد ېخرب يداع ېسورپ د ېړک هدز د يسویام
 د ېک ھتخت ھپ يکنوک هدز ېچ ھلک :ھ�وت ھپ ې^لٻب د
 هرس وتالکشم د ېک ولوک لح ھپ ونولاوس یضایر
 ھ�وت یداع ھپ ھت يکنوک هدز ،ېکنوو) ،يږٻک خماخم
 رھق وا یربص یب ھپ( .يوکرو باو� لوډ ھفرط یب وا

 .)ھن هرس

 ھپ ونوhنن د  وکنووک هدز د يکنوو)
 هرس وکنووک هدز وا ،يرل دنلچ تبثم ېدناړو
 وا يماکان ېچ يش هوپ ېچ يوک ھتسرم
 ېخرب يداع ېسورپ د ېړک هدز د يسویام
 .يد
 وزنوتس د يکنووک هدز وی ېچ ھلک :ھ�وت ھپ ې^لٻب د
 ،ئرلو دای ھپ" ،يیاو يکنوو) ون ،يوک هزرابم هرس
 شیوشت ون ووک هرسرت راک يون وی ږوم ېچ ھلک
 اد ېچ وړکو رکف دیاب ون .هد هربخ یداع اد وخ ،ورل
 يکنووک هدز ،يکنوو) " ووک هرسرت ھ^ن� ھب راک
 رت يړکو رکف ھلکھ ھپ وعبانم وفلتخم د ېچ يوقیوشت

 هرس ور^لم( ھکل .يړکو هدافتسا ھن وغھ ھل و�
 .)ھنتک باو� د ېک باتک يسرد ھپ وا هروشم

8.3 
 وخوم د يکنوک هدز ،ېکنوو/
Jيو�ھ ھت ولکا 

 ډنل ېچ يو�ھ ھن يکنوک هدز يکنوو/
  22.يکاJو ېخوم ھلاھم دږوا ای ھلاھم
 

 ای ھلاھم ډنل ېچ يو�ھ يکنوک هدز يکنوو/
  .يکاJو ېخوم ھلاھم دږوا
 هراپل ولکا- د ېخوم ھلاھم ډنل د :ھ�وت ھپ ې^لیب د
 د يشات ھب ېک ځرو هرھ ھپ ينوا ید د ییاو يکنوو)
 ولکا- د وخوم ھلاھم دږوا د ؟تسایاوو ی¸اپ و� باتک
 ھغھ د يکیلو وسات ېچ مړاوغ هز ؛ییاو ېکنوو) هراپل
 د ېچ موک ید یړوار سال ھپ هرمو� وم ھخ� وخوم
 .ېو ېلکا- ېسات ېک لیپ ھپ لاک یملیعت

 ھپ تیمھا د ولکاJ د وخوم د ېکنوو/ يش یادٻک
 .یړکرو تاحیضوت ھ�وت یمومع ھپ ھلکھ
 يول ھلک ېچ ئړکو رکف ېچ هد ھمھم اد" ،يیاو ېکنوو)
 ېخوم ھلاھم دږوا د "؟يشواو ېچ ۍړاوغ ھ� وسات ئوش
 وی ېک ھسٻک ھپ ېچ يوک ھ�اډ ھپ اد ېکنوو) ،ھلکھ ھپ
 ویوش لکا- ولپخ وا يکا- ېخوم ھلاھم دږوا ھ^ن� ر-کیرک
  .يوک هرسرت ھنوراک موک راپ ھپ ودٻسر د ھت وخوم

 دږوا وا ھلاھم ډنل د يکنووک هدز ،يکنوو/
 .يوقیوشت ھت ولکاJ وخوم ھلاھم
 هړاود ېک تخو هوی ھپ يش یالوک ېکنوو)
 ھعجارم ھت وخوم ھلاھم ډنل وا ھلاھم دږوا
 هدز ېچ ھلک لوډ يړ^نا� ھپ ،يړکو
 يکا-و ېخوم ھلاھم ډنل ېچ يو�ھ يکنوک
 ھپ ھت وخوم ھلاھم دږوا هرس يود د و�
 .یړکو ھتسرم ېک ودٻسر
 وغھ د ئ�ار" ،يیاو يکنوو) :ھ�وت ھپ ې^لٻب د
 لیپ ھپ ي�نوو) د ږوم ېچ وړکو رکف هړا ھپ وخوم
 ېچ ید راک وی موک ھغھ .ېو ېلکا- هراپل نا� ېک
 ھب وسات وا یړک هرسرت ېک ±نوا ېد ھپ یی ھب وسات
 ،ھ�وت ھلدابتم ھپ "؟یړک ېدږن ھت ېخوم ھلاھم دږوا

 ھپ هړا ھپ وخوم ھلاھم دږوا وا ھلاھم ډنل د يکنوو)
 ھلاھم ¥نم د ھکل( يوکرو تاحیضوت ھ�وت الج
 .)ېک ھ^لٻب ھپ وخوم

  

 
 .یسواو ھخرب ونو^نن وغد د نکمم ،يشویام یدناب ولودیھوپ ھن ھپ موھفم یون وی د ای لړوار ھتسال ورمن ومک د یک ھنیومزا ھپ ،ھنتوریت 21
  یږیک لکا- هراپل ۍدوم ۍدږوا د یچ ید ېخوم ھغھ ېخوم ھلاھم دږوا .یوک ښ)وک ولړوار ھتسال د یک نایرج ھپ وینوا ای یتشایم د یی يکنوک هدز یچ ید ېخوم ھغھ ېخوم ھلاھمډنل 22
 .یس ټغ یوغھ یچ ھلک ای یک نایرج ھپ لاک وی د ي�نوو) د ھکل

 8.ج
  

 د يکنووک هدز وا يرو� رظن تبثم ھپ ھت ونوhنن ،ییاتس ې�ھ وکنووک هدز د ېکنوو/ ھنوتراھم زینلوJ-يفطاع
  .يو�ھ هراپل ولکاJ وخوم 
 د ،يړکو زکرمت ېدناب دادعتسا یعیبط ای ،یلاوکری� ،وجیتن ھپ وکنووک هدز د ېزاوی ېچ ،یا� رپ ېد د ېکنوو)
 ھلکھ ھپ ونو^نن د ېکنوو) ېد رپ هریبرس .يوک ھیوقت يکنووک هدز هراپل ولوک ھسال رت د ونوتراھم وا ومیھافم ویون
 ھلاھم ډنل و�رت يوقیوشت ېکنووک هدز ،ي¸� ھخرب هرو-� وی ېسورپ د ېړک هدز د یدیماان وا يتام ،يرل دنلچ تبثم
 :يش یادٻک هدھاشم ېرال ھل ونودنلچ ېدنال د ېک ي^لو- ھپ اد .يړک نییعت فادھا ھلاھم دږوا وا

 راhنیJ وا دیکات
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 عالی  متوسط  پایین  سطح کیفیت رفتار

تقویت  در  ، معلمصنفدر این 
 بی  همکاریمهارت های 

 است. اثر

  تا حدودی، معلم صنفدر این 
 های همکاریتقویت مهارت  در 

 .موثر است

  در در این صنف، معلم 
 همکاریتقویت مهارت های 

 موثر است.

9.1  

معلم حس همکاری شاگردان را 
 ی شانباهمتا از طریق تعامل

 می کند تقویت

 شاگردانحس همکاری را در میان معلم 
 .می کندتقویت ن

 یگروپکار  یبرا یفرصت چیبه عنوان مثال: معلم ه
 کند. ینم جادیا یدو نفر یها میت ایو 

 

ات، یاز طریق به اشتراک گذاشتن نظرمعلم، 
یا ایده ها، حس همکاری سطحی  درسی مواد

 را تقویت می بخشد. شاگردان

 همخواهد کار یبه عنوان مثال: معلم از شاگردان م
خودشان را با  یروغن رنگه اید و نخود را بخوان یصنف
 .بگذارند اشتراک به گریدهم

شاگردان را از  اساسی حس همکاریمعلم، 
باهم کار کردن،  یخواستن آنها برا قیطر
، سالهم کیمحصول، حل  کیکردن  دیتول
 دهیا کیارائه  ایصفحه کار  کی لیتکم
 کند. می قویتت د،یجد

 میتخواهد تا  یبه عنوان مثال: معلم از شاگردان م
دهند که  لیرا تشک ییها گروپ ای ینفر دو یها
 لیدارد را تکم یبه همکار ازین که تیفعال کی

نوشته  ایآب  ی چرخه اگرامید کی جادیا مانندکنند، 
 از یمجموعه ا زکهیطنزام همقاله کوتا کیکردن 

 .دهد یم نشان رااز کلمات 

 9.2  

فردی ال معلم مهارت های بین
یرش دیدگاه ذشاگردان )مانند پ

ها، همدردی کردن، تنظیم 
هیجانات و حل مسائل 

 23اجتماعی( را تقویت می بخشد

مهارت های بین الفردی شاگردان را معلم 
 تقویت نمی بخشد.

به شیوه ای مختصر یا سطحی مهارت های معلم 
 فردی شاگردان را تقویت می بخشد.البین 

: در طول دیگو یبه عنوان مثال: معلم به شاگردان م
طفل  کی"، از دیکنکمک  گرید کی به" یکار گروپ کی
رت ــذکه "مع دیخود بگو یکه به همصنف خواهدیم
کند که در طول  یم قیتشوکودکان را  ای"، و خواهمیم
حال، معلم  نی. با اکنند مراعات را نوبت تیالفع کی

 رفتار ها مهم هستند. نیدهد که چرا ا ینم حیتوض

مهارت های بین فردی شاگردان را از معلم 
 کردن، یهمدرد ها، دگاهید رشیذپ قیطر
، یاجتماع مسائل حل و جاناتیه میتنظ

 تقویت می بخشد.

پرسد:  یم شاگرد کیبه عنوان مثال: معلم از 
 کیدر  یتیشخص ای یکه او )همصنف دیکنی"فکر م
 ت ؟"داشته اس یچه احساس کتاب(

بخش سواالت متداول  شتریب یبخاطر مثال ها
FAQs (9.2) دیرا مشاهد کن. 

9.3  

 با شاگردان از طریق تعامل
ا بو یا  متا/ همکار خوده

 کاری میکنندمیکدیگر ه

همکاری نمیکنند یا زمانی که با هم  اگردانش
شاگردان با یکدیگرارتباط برقرار می کنند، 

 نشان می دهند.از خود رفتارهای منفی 

 تیفعال کیانجام  یکه برا یبه عنوان مثال: هنگام
 کیشر خود یشود که برا یم خواستهاز شاگردان 

چند  ای کی ی، شاگردان به طور قصدکنند انتخاب
 .کنندیگروه حذف م ازنفر از همساالن خود را 

 به طور سطحی همکاری می کنند؛شاگردان 
کمی پیش بیاید که  مواردهمچنین ممکن است 

شاگردان از خود رفتارهای منفی نشان دهند. 
( با این ی کردناذیت کردن، تیله دادن، قلدر)مثال 

ه صورت و جزئی یا ب محدودحال، این رفتارها 
 ی)به عنوان مثال، هیچ شاگرد شوخی هستند

از خصوصیات اصلی صنف  ( ونمی شودناراحت 
 به شمار نمی روند. 

مواد  یگروپ تیفعال کیبه عنوان مثال: شاگردان در 
به طور مستقل گذارند، اما  یخود را به اشتراک م

 در گرید کیدهند و با  یخود را انجام م تیفعال
 کنند. ینم یهمکار ها مساله مجموعه

یک محصول، حل  تولیدبا هم برای شاگردان 
، تکمیل یک صفحه کار یا در یک مساله

ارائه یک ایده جدید همکاری می کنند. و 
  وجود ندارد. یرفتار منف از ی نشانه چیه

کار  یگروپصورت  بهبه عنوان مثال: شاگردان 
 یبه همکار ازین فهیوظ کی لیتکم یکه برا کنندیم

نوشته  ایآب  ی چرخهگراف  کی جادیدارند، مانند ا
 یکه مجموعه ا زیطنزاممقاله کوتاه  کیکردن 

 .دهد یم نشان راازکلمات 

 
  

 
 موقعیت اززوایای مختلف یکتوانایی در نظرگرفتن  پذیرش دیدگاه ها: 23

 گرانید با احساسات ساختن کیشرو  صیتشخ ییتوانا ردی کردن:همد

 یتجربه عاطف کیبه  یو پاسخ ده تیریمد ییتوانا :احساسات  میتنظ

  کردن، یرد، همدها دگاه ید رشیپذ مختلف یشامل استفاده از جنبه ها استممکن  رفتار نیا دهدیم آنجام یاجتماع -یعاطفمشکل  کیحل  یکه فرد برا یا پروسه :یئل اجتماعاحل مس
 باشد. یاجتماع تیوضع کیدر احساسات  کنترول ای

 9.ج
  

 مهارت های 
 اجتماعی -عاطفی

 .مبتنی بر همکاری را ایجاد میکند معلم یک محیط صنف درسی
می کند. تقویت و مهارت های بین فردی شاگردان را  ترغیب می کند با یکدیگر به همکاری معلم شاگردان را

از خصومت فیزیکی و عاطفی، به تالشهای استاد  عارییکدیگر و ایجاد محیطی  اشاگردان توسط همکاری کردن ب
اجتماعی و  مهارت های :را می توان در صنف درسی مشاهده کرد نصرع خ می دهند. از طریق رفتارهای ذیل اینپاس

 همکاری 
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فیت  کېد چلند د 
 اندازه 

 لوړه منځنۍ  ټیټه 

زده د    نکيوو ې ښ ک  ي ګول ې ټ په د 
مهارتونو ۍ د  د همکار   کوونکو  
 .دي  نه   زمنېاغ  ې کپه وده  

زده د  نکيپه دې ټولګي کې ښوو
په مهارتونو د د همکارۍ  کوونکو 

 اغېزمن دي.یو څه کې وده 

زده د    نکيپه دې ټولګي کې ښوو 
مهارتونو د  د همکارۍ    کوونکو  
 کې اغېزمن دي.په وده  

9.1  

نکو تر منځ وزده کو د کېښوون
 همکارۍد خبرو اترو له الری 

 ويته وده ورک

 ېد همکار ځترمن زده کوونکو د  کېوونښ
 .ويک پیاوړینه حس 

د  ای یروپګد  کېوونښ: هګپه تو بېلګېد 
نه  نهیزم ولډ  یڅکار لپاره هدوه نفریزه 

 . ويبرابر

 

 

 

 ، موادو او احساساتواتوید نظر کېوونښ
په  کې زده کوونکو  پهې له الر کولویشر
 کوي. هویتق همکارۍ رسری توګهس

 څخه زده کوونکوله  وونکيښ: هګپه تو بېلګېد 
خپل  کار مطالعه او څنګ د زده کونکيد  يړغوا
 .يړک کیبل سره شر ویپنسلونه  هګ رن

 

 

 ځپه خپل منو کې زده کوونکپه  وونکيښ
ګډ د  سره بل وی دحس  همکارۍد  کې

 حل ېستونز ،ولودیتول یو محصول کار،
 واتینظر ونوید او ولو ړبشپ ڼېکارپا ،کولو

  کولو له الرې پیاوړی کوي. ېاند ړو

 زده کوونکوله  وونکيښ: هګپه تو ګېلېد ب
 ولډ یا ګروپی  هړجوپه  ېچ يړغوا خهڅ
 ایتړا ته ۍهمکار ېچ يړک ړکار بشپ وی

چمتو  ورځان سکلبای لري، لکه د اوبو د 
د  ېچمقالی لیکل  لنډي طنزیه یوېد  ایکول 
 .کوي حیتوض ټولګه یوه کلمو

 9.2  

تر  زده کوونکو د  کېښوون
لکه د ) منځ خپلمنځی اړیکو

 ،همدردی کول ،نظریات ويهغ
د ټولینزو  ود احساساتو تنظیم ا

  24ويته وده ورک( مسایلو حل

 ځیخپلمنځ من تر زده کوونکو  د کېوونښ
 کوي. هوینه تق ېکړیا

 

ځ ترمن زده کوونکو د  ولډمختصر  په کېوونښ
 .ويک هویتق ولی ډپه سطح کېړیاځی خپلمن

ته  زده کوونکو  کېوونښ: ډولپه  بېلګېد  
بل سره  وی" کې انیپه جر کار یروپګد  :ییوا

له خپل " ېچ ییته وا ماشوم وی "ي،ړمرسته وک
 ېوید  ای "ي،ړنه معذرت وغوا والګیولټ

 تید نوبت رعا زده کوونکيموضوع په هکله 
نه ورکوي  حاتیخو نور توض قوي،ویتش ته کولو
 دي. اړینې یول کړنېدا  چې

 ځیخپلمن منح تر زده کوونکو د  کېوونښ
د احساساتو  ،همدردی ،، دنظریاتوکېړیا

 ېله الر د ټولینزو مسایلو د حل وا تنظیم
 . ويک هویتق

 کېله زده کوون کېوونښ: هګپه تو بېلګېد 
تاسو د )خپل یو ټولګیوال یا  "،کوي تنهښپو

د کتاب د یو کریکټر( په اړه څه نظر 
  "؟لري

او  پوښتنې 9.2ونو لپاره د بېلګېد نورو 
 ځوابونه وګوری.

9.3  

یو د بل سره د  کېزده کوون
 همکارۍ خبرو اترو له الری

 ويک

نه کوي  همکارۍبل سره  وی زده کوونکي
 ويک کار يځخپلمن زده کوونکي چېکله  ای

 .ويکړني ترسره ک منفي نو

 لوی ته زده کوونکي وی ېکله چ: هګپه تو بېلګېد
د یو فعالیت د تر سره کولو لپاره  چې يږکې

انتخاب کړی، هغه قصداُ د ټولګی بعضی  ملګری
 .ويزده کونکي نه انتخاب

. 

 سره بل وی هګتو یپه سطح زده کوونکي
 کړنېې داس ه،ږ څلامکان لري  :ويک همکارۍ

 چلند منفي زده کوونکو د  ېچ شتون ولري هم
 بل وی ای او پوری وهلبل  وی)لکه شوخي، 

زده  یڅه یعنی)  ويکم  ډېرخو دا کار  .(ځورول
یا  مرکزي يګ ولټاو د  (ويخفه نه  کوونکي

 . ويلکېنه تشاصلي بڼه 

خپل مواد  ېک روپګ: زده کونکي په هګپه تو بېلګېد 
ترسره کوي او  ه توګهپه مستقل تونهیخو فعال کويیشر

 همکاري نه کوي. کېحل  بل سره د ستونزو په وی

 کولو، د توکو د کار هګډپه  زده کونکي 
 ولوړد بشپ وڼد پا د ستونزو د حل، ولو،ړجو
بل سره  وید  ینظر له الر وين وید  او

نه تر  کړنې منفيخو بدی یا  .ويک همکارۍ
 .کېږيګو رست

کار  کې روپګپه  زده کوونکي: هګپه تو بېلګېد 
ته  همکارۍ ېچ يړک ړهغه کار بشپ وڅکوي تر

چمتو کول  ګراف سکلبای لکه د اوبو دلري، اړتیا 
 یوه  کلمود  ېچمقالی لیکل  لنډي طنزیه یوېد  ای

 .کوي حیتوض ټولګه

 
 نظره لیدلو وړتیا مختلف حالت ته له یو کوم شي ته د بل چا له نظره کتل: 24

 د یو بل چا سره د احساساتو شریکولو وړتیا یا توانایي  همدردی کول:

 یا تنظیمولو وړتیا السرشيپه اغیزمنه توګه یوي پیښي ته د  تنظیم: احساس د

 يکو حل پیدا ستونزو خپلمنځي د فرد یو چې پروسه په کوم کي هغه حل پیدا کول: ستونزې ېد ټولنیز

 .شيپلي کیدای  ېستونز ېاړخونه په یو ټولنیز کولو تنظیم احساساتو یا کولو همدردي د کوم شي ته د بل چا له نظره کتلو، کې پدې

 9.ج
  

 چاپیلایر رامنځ ته کوي.کولو  همکاريد  کېپه ټولګي  کېښوون ټولنیز مهارتونه-عاطفي
زده  .ه کويوی تق هغو د خپل منځي اړیکو مهارتونه قوي او دویته تش ۍیو بل سره همکار زده کوونکي ،کېښوون

  کېله فزی چېاو یو داسي محیط جوړوي  ويک همکارۍیو بل سره  ،کېبدل په  زیار او کوښښ کېد ښوون کوونکي
 :دای شیکېمشاهده  کې په ټولګي ریعهذپه  ونوچلند دا حالت د الندې وي.یا احساساتی تشدد نه ازاد 

ي  د همکارټولنیز او 
 مهارتونه کولو
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 سوال های متداول
 کېدونکې  ډېرې یا  اړینې

 پوښتنې
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 آموزش زمان در
 انیبه پا فعالیت گذر نیاکه  فهممتوانم ب یاست، چگونه م گرید فعالیتبه  فعالیت کیاز  گذرصنف در حال  یوقت الف( 0.1)

 است؟ دهیرس

و معلم ان هستند انجام  در حال شاگردان اکثر ها رخ می دهد. همانطور که در رهنمود نشان داده شده است، آنچه را که صنف در اکثر گذرها
به  .یک گذر رسما وقتی تمام می شود که برای شاگردان فعالیت بعدی فراهم شود در نظر گرفته شود. باید  فرصت یادگیری را فراهم می کند،

«، اما شاگردان تا هنوز کتابچه های را تکمیل کنید  3خود را بیرون کشیده و تمرین صفحه  ی تمرینعنوان مثال، اگر معلم می گوید: »کتابچه ها
. کرده استنکشیده اند ؛ این هنوز یک فعالیت یادگیری است که معلم یک فعالیت یادگیری را برای اکثر شاگردان فراهم  دران زمانیاداشت خود را 

 باشند.ن دخیلفعالیت  است درشاگردان ممکن  ،هرچند که

  ؟کنم یصحنه را کد گذار نیتوانم ا یافتد چگونه م یاتفاق م یادار یها تیهمزمان با فعال یریادگی تیفعال کیب( اگر  0.1)

اکثر شاگردان یک فعالیت   برای اگر ،باشد هم  معلم اگر حتا در حال انجام وظایف اداری )که فعالیت های غیریادگیری در نظر گرفته می شود(
، معلم ممکن است  ی که حاضری گرفته می شود ، به طور مثال، در حال فعالیت یادگیری محاسبه میشود به عنوان یک ن ، آفراهم شده باشد  یادگیری

 .حروف صدا دار را شناسایی کنند و نامشان را روی دیوار زیر حرف اول نام خود قرار دهند  از شاگردان بخواهد که

 ؟دخیل نیستندفعالیت  درمعناست که شاگردان  نیبه ا ایا( صنف را ترک کنند شات اسنپصحنه ) نیدر ح شاگردان اگر( 0.2)

را  نیا د ی( صنف را ترک کنند، مشاهده کنندگان نباشات اسنپصحنه ) شروعقبل ازآنها اگر  .غیر دخیل هستند  فعالیت در که معناست نیا به
 به عنوان حذف از فعالیت محاسبه کنند. رفتاررا

 آموزش یها شیوه کیفیت
 با شاگردان باید از نام آنها استفاده کنند؟ محترمانهمعلمان برای رفتار  ( آیا1.1)

استفاده نمیکنند اما نشانه های دیگری از رفتار   م هادر بعضی از فرهنگ ها، استفاده از نام ممکن است نشانه احترام نباشد. اگر معلم از اس
شاگردان حرف  اب لحن خوبی، یا با استفاده می کند  شکل محترمانه کلماتاز ،می کند کلمات خوب استفاده از  احترامانه را ابراز میکند )مثال معلم

 هنوز یک نمره باال باشد. است  ممکناین  برای اشاره به شاگردان استفاده میکند(،یا  ،میزند 

 مثبت شمرده میشود؟ کالمالف( آیا ارتباط غیر کالمی به عنوان  1.2)

مثبت" می پردازد. به این ترتیب،    کالم( تنها به شواهدی از " 1.2)  رفتار  ،شاگردان به شکل های مختلفی صورت گیرد ن است تمجید از گرچه ممک 
هم کف بزنیم/تشویق کنیم"  با "بیایید   ن می کند کهارتباط غیر کالمی مانند کف زدن یا لبخند بر روی نمره کلی تاثیر نمی گذارد. با این حال، اگر معلم بیا

 مثبت را بیان می کند.   کالم  شفاهینه به دلیل کف زدن، بلکه به این دلیل که معلم به طور، البته مثبت شمرده می شود م کال   یکاین  

 شود؟ی" در نظر گرفته ممتداوممثبتٰ " کالم یزیب( چه چ 1.2)

 کنم؟ مینمره سطح باال و سطح متوسط ترس کی نیب( کی)تفک خط دیدر کجا با بالخصوص،

می گوید: "شما یک  سادگی دقیقه ای اگر یک معلم به 15د. به عنوان مثال، در یک بخش نکیفیت نظرات هر دو باید در نظر گرفته شوسازگاری و 
بار  7 "خوب" توسط معلم است. با این حال، اگر معلم کلمه بار گفتن 4 زچند برابر با ارزش تر ا "عالی" هستید یا با استعداد"" از شاگردان گروپ

برای تعیین نمره دهی مورد   کلیذیل ممکن است به عنوان یک راهنمای  مقدماتیهای  معیاررتبه باال را به خود می گیرد.  د "بسیار خوب"می گوی
یک نمره سطح باال را نشان  نمونه 5حداقل  ونمره متوسط است  تا 4-1، می دهد  نشاننمره پایین را  مثبت از کالم تا نمونه 0استفاده قرار گیرد: 

 می دهد. 

 الف( اگر یک شاگرد نیاز دارد که به تشناب برود، آیا این از جمله نیازها به حساب می آید؟ 1.3)

و جامع نیستند.   بوده  ها  مثال فقط لطفا به یاد داشته باشید که اینها   گردیده، ذکر   فراهم کردن مواد یا پشتیبانی عاطفی  مثال هایی از رهنمود در  گرچها ی، بل 
مادی و یا فیزیکی قابل مشاهده در اینجا ثبت می شود. اگر یک شاگرد نیاز به تشناب رفتن داشته باشد، می تواند در جریان    ،عاطفی  ای نیازه هر گونه 

که چیزی که در اینجا ثبت نمی شود   . الزم به ذکر است تاثیر داشته باشد، و این مهم است که معلم رسیدگی کند او به درس  توجه   رصنف درسی ب 
 (. 4.3)رفتار  نیازهای شاگردان برای فهمیدن محتوای اکادمیک است که این وقتی ثبت می شود که معلم درس را به سطح صنف وفق می دهد 

مرتب  هاست اعضاء یک گروپ را دوباریک یک شاگرد که بدون شر ساختن ، معلم برای دخیلیب( در حین فعالیت مشارکت 1.3)
 به نیاز یک شاگرد است؟ آیا این به عنوان پاسخ می کند.

، اگر یک شاگرد شریک یا  شاگردان درنظرگرفته نمی شود  نیازهای پاسخ به  گرچه مرتب کردن دوباره شاگردان در صنف، به طور خودکار   ی، بل 
رسیدگی به نیاز شاگرد    ، این موضوع،ن گروپ کند آشامل ندارد و معلم شاگردان را دوباره ترتیب می دهد تا شاگرد را   تگروپی برای انجام یک فعالی 

به   به عنوان مثال، یا شاگرد  - برای انکه این کار پاسخ به نیاز شاگرد به حساب بیاید باید یک نیاز مشخص شاگرد موجود باشد در نظر گرفته میشود.  
 . که او شریک ندارد شریک ندارد، یا معلم ممکن است بپرسد: "چه کسی شریک ندارد؟" و شاگرد پاسخ می دهد  که   طورواضح معلوم باشد 
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 وخت وندړا ېد دند
انتقال پای ته  چېد انتقال په حالت کې وي، مونږ څنګه پوهیږو بل فعالیت ته  څخهد یوه فعالیت کله چې ټولګي الف( 0.1 )

 ه؟سېدور

نو دا په نظر   يفرصت برابرو کړېزده د  کېښوون که، ي)منول( کې ذکر شو په الرښود  چې ږي، لکه څنګهکېترسره  کېټولګیو  ډېروانتقال په 
بل فعالیت وسپارل  لپارهته د زده کړې  زده کوونکو   چې کله ،ږيشی څه کوي. انتقال هغه وخت رسماْ پای ته ر زده کوونکي یډېر  چې يکې ونیس
په وخت  اخیستلو خو د سنپشاټ "پاڼه کې تمرین حل کړی، درېیمهاو په  ئخپلې د یادداشت کتابچې را واخل" ،وایی کېپه توګه: ښوون بېلګېشي. د 
ته  زده کوونکو  ډېرو کېراخیستی، دا هم د زده کړي په فعالیت کې حسابیږي، ځکه چې ښوون ويخپلې د یادداشت کتابچې نه  زده کوونکو کې ال 

  وي. په دنده بوخت نه زده کوونکيکه څه هم ممکن په دغه وخت کې  ،کړيور د زده کړې فعالیت

 ورکوو؟ ډته کو ټبه سناپشا هګنڅ يږکېترسره  ېوخت ک ویسره په  چارو يادار ې دچار ړېد زده ک چېکله پ(  0.1)

په نظر کې نیول   د زده کړي د فعالیت په توګه خو بیا هم (کېږيفعالیتونه ګڼل   شيدر غیر چېکوم اداري دندې ترسره کوي ) کېکه څه هم ښوون 
اخیستلو په جریان کې ممکن  حاضرۍپه توګه: د  بېلګېد . يو په فعالیت بوخت  زده کړېد  کوونکيزده   ډېر چې په هغه صورت کي ،کېږي 
 " .ونښلوئالندې  توريخپل نوم د اول  باندې د  دېوالخپل نومونه په  مشخص کړی او توري کېاواز لرون" ،ووایينکو ته وزده کو یکښوون

 ؟کېږينیول  کېپه نظر  بهر دندې، آیا له شيوالړ نه بهر ټولګي د سناپشاټ په وخت کې له  زده کوونکي( که 0.2)

 بهر حساب نه کړي.  ېدند له  ويمشاهده کوونکي باید هغ ،پرېږدي مخه خونه  له سناپشاټ نه د  کېکه زده کوون. کېږيپه دنده بوخت نه ګڼل  ويهغ

 تی فکې ( وسون ټ طریقو )پرک د ړېد زده ک

 شي؟ي و نه ګڼل حترما بي هغو د وڅتر يړهغو له نوم نه استفاده وک ته د نکووزده کو یکوونې ښچ هحتمي د ای( آ1.1)

استفاده نه کوي خو له احترام نه  څخهله نوم  ويد هغ یککه ښوون .نه وي هله نوم نه استفاده کول د احترام عالم ه دهکې ممکن په ځینې کلتورونو
دا عمل  (سره په اخالص، او نرمه لهجه خبرې کوي. زده کوونکو وي یا ولکار يجمل  يد احترام نور کې)لکه، ښوون وينورې څرګندونې ک يډک

 ي.  وړ ګرځنمرې  د لوړيهم 

  ؟يږکې رلیشم ثیپه ح ېژب ېد مثبت ېکړیا لفظي ریغ ایالف( آ 1.2)

دلته چکچکې   یوازې ثبوت غواړي.لپاره  " ژبې ېمثبت" چلند د ( 1.2) ، د ترسره شي الرو څخهمختلفو  د ن ممکن یستح زده کوونکو که څه هم د 
په مثبته ژبه  دا " ټول د ده/دي لپاره چکچکې وکړو ئراځ" چې ووایيښوونکي  کهخو کول په مجموعي نمراتو باندې اغیزه نه کوي.  مسکاکول او 

 کړې.  کاروله مثبته لهجه ګپه شفاهی تو کېدې لپاره چې ښوون د  بلکېلپاره د چکچکو کې حسابیږي، نه 

 موو؟رس رتهچېبه  کرښه ځتر من ېنمر ياو عال ۍنځد من ،هګتو ځانکړېپه  ي؟ږکې ه ګڼلژب همثبت " با ثباته" ی یوهش هڅب(  1.2)

 ووایيپه ساده شکل  کېښوون کېپه جریان  ېدقیقه ای برخ 15 د  په توګه: که  ېبېلګباید په نظر کې ونیول شي. د  دواړه تیفکېثبات او  ېتبصر د 
ځله  7 کېکړي. خو که ښوون کاروللفظ  “ښه”د  ځله 4 چې ويغوره  ېتر د  دا به "عالی ډېر"او  "یو تکړه ګروپ یاست کوونکو زده تاسو د "
ې دو ککېټاکل  شي تر څو د نمراتو په کارولمحدوده ممکن د یو الرښود په توګه  يسالندې اسا نمرې لري. ېنو دا بیا زیات ووایي "ښه ډېر"

لږ تر  او  لري نمرې چېک ۍد منځن کارولد مثبتی ژبې  پورې  4-1له  :لري نمرې ېټیټ )یعنی صفر( کارول هیڅ نه ژبې ېمثبت، د وکارول شي
 .  لرينمرې  ېلوړ کارولژبې  ېد مثبت ډېرځله او یا   5لږه

  .يږکې ولین ېپه نظر ک ایتړدا ا ایآ  شي،ړتشناب ته ال ېچ يښیږېپ ایتړته ا زده کوونکي ویالف( که 1.3 )

او  ينه د  بېلګېساده  یوازېدا  چېلطفا په یاد ولرئ خو . يپه اړه د حمایت  عاطفياو ماديد  یوازېنه  بېلګې شته کېهو، که څه هم په الرښود 
ب  تشنا چېضرورت لري  زده کوونکيږي. که کېنیول  الندېاړتیاوې تر پوښښ  کېاحساسات، مواد یا فزی وړ ټول مشاهدېد دلته  .يجامع نه د 
کړي. باید په یاد ولرو چې دلته  حل همسئل اد  چېده لپاره مهمه  کېښووناو د  توجه باندې اغیزه کوي په هد هغ کېنو دا عمل په ټولګي  يته الړ ش

چې کله  کېږينیول  الندېدا هغه وخت تر پوښښ  ،يد  وياتو ته د زده کوونکو اړتیاویاکادمیکو محت ،ږيکېنه نیول  الندېهغه څه چې تر پوښښ 
 )چلند  4.3. )سره عیاروي ېوید ټولګي د سدرس  کېښوون

ملګري نه لري یو څوک ورسره د  چې زده کوونکيهغه ترڅو  ويجریان کې، ښوونکي ګډونوال له سره ترتیب د ګډ کار په (1.3 )
 ؟کېږيل رېب ورکولو په توګه شماړتیاوو ته د ځوا زده کوونکو یا دا هم د آ  .کار کولو یا فعالیت ترسره کولو لپاره پیدا شي

که خو ، کېږي نه نیول  کېاړتیاوو ته د ځواب په توګه په نظر  زده کوونکو هو، که څه هم په ټولګي کې زده کونکي بیا تنظیمول په اتومات ډول د 
نکو ووي، نو بیا دا د زده کویکشر سره زده کوونکو د نورو  لري او ښوونکي زده کونکينو لهد فعالیت لپاره شریک یا ډ  یزده کوونکرې یو چې

زده په توګه:  بېلګې. د ويباید مشخص شتون  وونکو د اړتیاود زده کو وړ وګڼل شي، حسابدا کار د  چېلپاره  ېد  د  .يل د ویاړتیاوو ته ځواب 
هغه   چې، يړځواب ورک زده کوونکياو  "؟لريڅوک شریک نه "کړي چې وپوښتنه  ېد  کېاو یا ښوون لريباید په څرګند ډول شریک ون يککوون

  شریک نه لري.
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 شود؟ یشاگرد محاسبه م ازیخودکار به عنوان پاسخ به ن به طور ازداردین یزیچ چه به که ازشاگرد دنیپرس ایآ ج( 1.3)

در  اگر معلم به عنوان مثال، شود. محسوب نمی ، لزوماً به عنوان پاسخ به نیاز شاگرد معلم که آیا یک شاگرد به چیزی نیاز دارد  فقط پرسیدننه، 
عنوان پاسخ به نیاز  به طور خودکار به ، اینتالشی برای شریک کردن یک شاگرد درانجام فعالیت ازانها بپرسد که انها خسته یا گرسنه هستند 

اگر  دادن خستگی و گرسنگی و یا وجود دارد با نشان  شده در واقعذکرکه نیاز  د با این حال، اگر یک شاگرد نشان دهشود. ی من حسوبشاگرد م
کند،  رسیدگی شاگرد با دادن چیزی برای خوردن  مشکل نمره داده میشود. اگر معلم به سطح متوسط به واضح باشد که شاگرد خسته یا گرسنه است،

 .داده میشود  عالیسطح  در اینصورت، نمره

 ؟است ها دستورالعمل ای یده چگونه متفاوت از جهت تیفعال کی انجام یبرا یرفتار انتظارات( 2.1)

د، در حالی که دستورالعمل های یک فعالیت بر روی مراحل مورد نیاز  ظار در طی یک فعالیت تمرکز می کنانتظارات رفتاری بر رفتار مورد انت
» پاراگراف اول را بخوانید و  گفتنبا  فعالیت را برای یک دستورالعمل هاییاست  د. به عنوان مثال، معلم ممکنتمرکز می کن آن برای تکمیل

این عمل به شاگردان می گوید که برای انجام یک فعالیت چه باید بکنند. از سوی دیگر،   —پاسخ دهید« فراهم کند  12سپس به سواالت صفحه 
انتظارات رفتاری را   کاراین  —بیان کند  معلم می تواند انتظارات رفتاری را با گفتن "اگر سوالی دارید، بی سر و صدا دست خود را باال ببرید"

 .نبال کنند ، که در طی فعالیت د واضح می سازد برای شاگردان 

 ی. معلم نسبت به او دلسوزاست هکرد یو کار م داربودهیدانم که او تمام شب ب ی، اما من مخواب بود صنفشاگرد در  کی (2.3)
 گذارد؟ یم رینمره تاث یرو بر نیا ایآ . شود خواب که دهد یم اجازه و کندیم

. مهم نیست  تاثیرنگذارد دگذاری آنها وبیرونی بر ک معلوماتباید بسیار محتاط باشند تا هیچگونه  مسئله وجود دارد. اوال، مشاهده کنندگان 2در اینجا 
 .ه دهید نمر کنید  دگذاری مشاهده میوبخش ک یک ، بلکه فقط آنچه درچیست علتکه 

توان دو عامل را در نظر شاگردان، می  نادرست رفتاراست. هنگام تصمیم گیری در مورد )رفتار نادرست( رفتار سؤء موضوع دوم تعریف 
م از این اختالل ناراحت اگر معل و (،دارند که توجه به درس  یشاگردان برهم زدن تمرکزاختالل در صنف می شود )اگر شاگرد باعث ایجاد  گرفت:
( بر 2.3نمره رفتاری ) کننده جریان درس هم نباشد  اخاللشاگرد ناراحت میشوند و  ندیگر توسط خواب ای ؛ اگر نه معلم و نه شاگردانمیشود.

  .در صنف هنوز می تواند باال باشد  اساس شواهد دیگر

است در  قرارامروز ما " د،یگو ی. معلم مکنندیو در مورد آن بحث م خوانندیمداستان را فقط  کیصنف  یبرا( شاگردان 3.1)
 ؟شودیم محاسبه درس هدف انیبه عنوان ب نیا ای." آ میکن یمورد ]عنوان داستان[ صحبت م

. برای مثال،  فعالیت را انجام میدهد ان باید بیان کند که چرا صنف  انجام خواهند داد،ی را فعالیت هچبیان کند شاگردان هدف درس به جای این که 
در حالی که هدف از فعالیت یادگیری   ،اره گیاهان باشد که سوال ها را بر اساس متن جواب می دهد.یک متن درب یک فعالیت ممکن است خواندن

داده  توضیح شاگردان برایف اهد بعضی از ا ولی باید  صنف تعریف می کند،را برای فعالیت   به روشنی فتوسنتز است. در این مورد، اگر چه معلم
بنابراین، این بیانیه به تنهایی به عنوان  .الم و غیره(اجزا ک خوانند )برای یادگیری کلمات جدید، بخش های مختلفداستان را می را انها چشود که 

 .می گردد ن عریف صریح از هدف درس محاسبهت

 کرد؟ ید گذارکو را رفتار نیتوان ا یچگونه م، باشد تیفعال کی صنف براگر تمرکز  (الف 3.2)

اگر  تعیین می شود. برای فعالیت ها گیج کننده باشد، برایش نمره سطح پایین عالیت است. اگر دستورالعمل معلمدستورالعمل های فمحتوا شامل 
 .سطح عالی تعین میگردد به روشن باشد، نمره اگر دستورالعمل ها  تعیین می شود. سطح متوسطبه  حدودی روشن باشد، نمرهتا  ها دستورالعمل

هم به هنوز  ایآ  .است نادرست دهد یم او که یحاتیتوض حال، نی؛ با اکندیم حیبصورت واضح تشر را به حتواممعلم ب(  3.2)
 ؟داده شودباال  سطح نمره رفتار نیا

محتوا  درستی این عنصر ، چرا که باال است. سطح امتیاز/نمره و آسان برای درک باشد، این هنوز یک واضحمعلم محتوا توسط  تشریحاگر  ،یبل
بازهم یک ، واضح باشد ه بنابراین، اگر توضیحات معلم اشتباه باشد اما هموار را ارزیابی می کند. محتوا چگونگی تشریحبلکه  را ارزیابی نمی کند،

 .د که مواد درست را از نادرست تشخیص دهند کن میمشاهده کننده گان را ملزوم ن ر. این عنصنمره باال می گیرد 

 است؟   دار"  ی"معن ن یگردد که ا  یشود و چگونه مشخص م  یمحاسبه م گردانشاروزمره   یبه عنوان زندگ قایدق  زی چ  یچالف(   3.3)

بیان کند که محتوا چگونه به  میشود، معلم باید صریحاً  روزمره شاگردانزندگی  چه چیزی مربوط ستنباط کنند کهبه جای اینکه مشاهده کننده گان ا
د، نشاگردان ممکن است در زندگی روزمره خود به آن مواجه گرد  که را ذکر کند  نام اشیا معلم فقطراگ .شاگردان ارتباط می گیرد  روزمره زندگی
را به طورواضح بیان می کند که  ، اگر معلم یک جملههرچند شود.  میارتباط معنی دار در نظر گرفته نم"، این یگل ها را شمارش کن بیایید مانند "

در مثال فوق، تالش برای برقراری ارتباط است. یک "این یک گل است مانند آنچه که ما در باغ داریم،" این  مانند زندگی شاگردان ارتباط دارد به 
. با این حال، اگر پس از ارتباط نگرفته استزیرا به طور واضح به هدف درس  ،، به رفتار نمره سطح متوسط داده میشود بغیر از شواهد دیگر

گل باشد، در  6باغ داشته باشیم و هر باغ شامل  2معلم مثال خود را به هدف درس، با گفتن این جمله "بنابراین اگر ما  صریح به باغ خود، تباطار
و  د، زیرا معلم به صراحت این مثال را به زندگی روزمره شاگردانمی گیر را عالیاین نمره سطح  ،دهد  می ارتباطمجموع چند گل وجود دارد؟" 

 .هدف درس ربط میدهد 
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اړتیاوو ته  ويپه اتومات ډول د هغ که نه لري او ويځانګرې اړتیا ېکوم ويهغ چېکول  د زده کونکي څخه پوښتنه ایا (ج(1.3 
  ل دی او که نه؟ویځواب 

په  بېلګې. د يحسابیږ نه لپاره لوویته د ځواب  اړتیا زده کوونکو ا د د  ويوښتنه کپد اړتیا په هکله  زده کوونکو د  یوازې یکښوون نه، که یو
اړتیاوو ته د ځواب په توګه په  زده کوونکو د یا په هکله پوښتنه وکړي، دا ړیا ست ېد لوږ ويد هغ څخه زده کوونکو رې ښوونکي له چېتوګه، که 

شتون   رښتیا هم په اړتیا اړونده چې يداسې څرګنده کړ ینکورې یو زده کوچې ږي. په هرصورت، دا یوه منځنۍ نمره لري که کې نه نیول  کېنظر 
نو   يد خوراک ورکولو له الرې حل کړ هدا ستونز کېنوښو که وږی یا ستړی دی او یزده کوونک چې ويیا دا واضح  ،دی یړتساو وږی یا  لري

 لري.  نمرې ېلوړدا عمل 

  توپیر لري؟څه سره  لیتافع طرف نیولو یا د دستور ورکولود  چلند یو متوقع (2.1)

 لپاره ولوړبشپ تیفعال د  الرښوونې لپاره تید فعال ېچ ېحال ک ېوي، په داسې باند  چلند  متوقع په ېک انیجر  په تیفعال یو تمرکز د  توقعاتو د د چلند 
 ایولولئ او ب رافګپرا ړیلوم"لکه  ي،ړترسره ک ېوونښلپاره الر تیفعال ویشي د  یکوال کېوونښ: هګپه تو ګېلید ب اقداماتو تمرکز کوي. نوړیا په
 وونکيښ خوا،ې بل له .يړوک هباید څ لپاره کولو ترسره تیفعال د یود ې چه د  وونهښالر ته کونکي زده دا — "ئړورک وابځ تنوتهښمخ پو12د 

 د  لپاره زده کوونکو  د کار  دا — "ئړک اوچت الس خپل سرهۍ خاموش په لرئ،ې تن ښپوې کوم تاسوکه " ،يړک حیتوض سېدا توقعات چلند  د  ممکن
 .کوي حیتوضات توقع چلند  د د اجرا کولو په وخت کي  تیفعال

 .په کار بوخت و ښ ا وویشپه  ټوله ، مګر زه پوهیږم چې هغهبیده دیپه ټولګي کې  ی( زده کونک2.3)

 نمراتو باندې اغیزه کوي؟ خوب وکړي، ایا دا په چې پرېږديي او هغه ځهغه زړه سو پر ښوونکيد 

زه وکړي. هر دلیل ېاغ کولو هغه په کوډ  معلومات د  يبهرن  چې ي نږد ېاو پر ياحتیاط وکړ ډېرباید  کېدي. لومړی، مشاهده کوون ېلئمس هدو دلته
 بد  د  لهئمس دوهمه .يورکړل ش نمرېته باید  هغهږي یوازې کېڅه لیدل  چېبرخې په جریان کې  ځانګړېد  ، د کوډ ورکولوويفرق نه ک ويچې 

په ټولګي   زده کوونکينیول شي، کله چې ونه باید په پام کې فکټورودوه و لپاره تصمیم نیولد ه لچلند په هک د بد  زده کوونکيچلند تعریف دی. د 
نه   ېر چې ږي. کهکېد دې خنډونو له امله ځورول  کېښوونیا (، او ويمزاحمت ک ويچې سبق ته متوجه  ته زده کوونکو کوي )هغه  کې مزاحمت

، يدای شکېورکول چلند نمره هم لوړه  2.3 ږي او د درس جریان نه تخریبوي، د کېخوب ځورول د هغه په  نکيوښوونکي او نه هم نور زده کو
 . پورې اړه لري جریاناتود ټولګي په نورو خو دا 

 وایي، یوونکښ کوي، ېاو بحث ورباند يلول سهکېه وی کې يګولې په ټوازی کې( زده کوون3.1)

 ؟يږېحساب ېکټاکلو  موخهپه  لوست د دا ایا." کووې خبر هړعنوان[ په اې سکېد ]د  ږنن مو"

  بېلګې. د ويترسره ک کوم فعالیت به زده کوونکي چې ږي، نه داکېفعالیت ترسره   یو کېګي لل شي چې ولې په ټوویباید و کې خهد زده کړې په مو
داسې حال کې چې د فعالیت ه ، پويبول مطالعه او د هغه متن پر اساس پوښتنې ځوا پراګراف د  دای شي یو فعالیت د نباتاتو په اړهکې په توګه:

باید ځینې موخې   خو فعالیت په روښانه توګه تعریفويته . په دې حالت کې، که څه هم ښوونکي ټولګي ويموخه د فوتوسنتیس په اړه زده کړه 
(.خو او داسې نور دلېبرخو په اړه پوه ونا د مختلفوید تونو زده کول، اد نوي لغ) لولي سېکېنکي وشتون ولري ترڅو تشریح کړي چې ولې زده کو

 . ويپه واضح توګه نه تعریف موخهد لوست  لوید یو فعالیت په اړه  یوازې

 سلوک کود کوو؟ ابه د هګنڅ وي تیفعال ویپر  تمرکز يګولټکه د  الف( 3.2)

. که  کېږيورکول   یټې نمرې نو ټ   واضح نه وي، الرښوونې رې د فعالیتونو لپاره د ښوونکي  چې الرښوونې شاملې دي. که لپاره په محتوا کې د فعالیتونو  
 ږي. کې ورکول   هنمرلوړه   نو  واضح وي، الرښوونې که  او  ږيکې کول ور  نمرېلږ څه واضح وي، د منځنی حد   الرښوونې رې د ښوونکي  چې 

 . ويغلط  حاتیدا تشر هم هڅ که ويک حیتشر هګتو واضح په اتویمحت یوونکښب(  3.2)

 م؟شی ورکوال لوړه نمرهاوس هم  ایا

اتو ویدا عنصر د محت ،کېږي ورکول  لوړه نمرهبیا هم  وي، دو وړېسره د پوه ۍنهو، که د ښوونکي له خوا د محتویاتو توضیحات روښانه او په اسا
 ويحات ثابت او روښانه یتوض کېښوون د ځکه نو که  ،کېږي وړاندی  څه ډول ات پهویمحت په دې تمرکز کوي چې بلکې، ويک يصحت نه ارزیاب 

  مواد تشخیص کړي. ناسماو  سم چېمکلف نه دی  یکدلته مشاهده کوون .ږيکېورکول  ړې نمرېلوهغه ته 

" ماناهغه " ېچ يږکې اکلټ هګنڅاو  کېږينیول  کېپه حیث په نظر  "ژوند نيځور"د  زده کوونکو د کوم شیان الف(  3.3)
 ي؟د يونکلر

ه څ چې يړکوفکر  کېمشاهده کوون چېتړاو لري، نه دا  ژوند سره څه ډول د  زده کوونکو  ات د ویښوونکي باید په واضح ډول ووایي چې محت
 مخامخورځني ژوند کې ورسره  په زده کوونکي  چې يذکر کړڅیزونه   ېځینیوازې  کېژوند پورې تړاو لري. که ښوون په زده کوونکو د  یش

د ژوند سره  زده کوونکو د  چېڅه وایی  سېدا کېری ښوونچې؛ خو که ږيکېنه ګڼل  اړیکه مانا دارهدا  "رو،ې ګالن وشم چې ئراځ"، ، لکهکېږي 
نه شواهد  ونورد کې،  بېلګېکوښښ وي. په پورته  ښه لپاره یو اړیکېد " دا به دا ګل زموږ د باغ د ګل سره یو شان دی"، لکه، لريمستقیم تړاو و

د خپل باغ سره ښکاره اړیکه  خو کهسره تړاو نلري.  ېموخله که چې دا په روښانه توګه د درس ځ کېږيورکول  هنمر ۍنمنځ چلند ته غهد ، پرته
ګالن ټول لرو، نو ګالن و ۶ کې هر یوپه  او باغونه لرودوه  "که موږلکه،  ورکوي، اړیکه سره ېموخد د لوست  ته بېلګې کېښوونورکړل شي، 

واضح ډول سره په  ېموخد ورځني ژوند او د لوست  زده کوونکو د ته د دواړو،  بېلګې لري، ځکه چې ښوونکي رهنم بیا لوړهدا  "وي؟ به څومره
 ورکوي.  اړیکه
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ت، یا یادآوری آنچه که در درس قبلی یاد گرفته شده اسآدانش دیگر محاسبه میشود؟ به محتوا  ارتباطب( چی چیز سبب  3.3)
 دانش محاسبه می گردد؟به محتوا ارتباط 

زمانی    دارید . به عنوان مثال، اگر معلم می گوید، "به یاد ربط دهد دانش قبلی   یمحتوا   به ویژه اگر معلم تالش کند تا صراحتا درس را به  —امکان دارد 
  ی ،" به این عمل یک نمره سطح متوسط داده میشود، زیرا معلم صراحتاً محتواکه الفبا یاد گرفتیم؟ امروز ما از الفبا برای تشکیل هجا استفاده می کنیم 

، و این عمل را بسیار سطحی انجام میدهد. با این حال، اگر معلم بیشتر توضیح می دهد که چگونه از  ارتباط میدهد درس قبلی  یدرس جدید را به محتوا 
ح عالی داده میشود، زیرا معلم نه تنها یادآوری می کند که در یک درس گذشته چی چیز یاد  سط  امتیاز الفبا برای تشکیل هجا استفاده می شود، این یک 

و بر محتویات گذشته متمرکز می شود تا محتوای جدید را محور قرار دهد. اگر معلم   میگردد آن به درس جدید ارجاع   ارتباطگرفته اند بلکه چگونگی  
سطح پایین داده می شود. به عنوان مثال،   امتیاز بدون ارتباط صریح با درس فعلی یادآور شود، به این   را  د گی آنچه در درس قبل یاد گرفته بودنه  به ساد 

 " .یاد می گیریم  را  اعشاری یاد گرفتیم؟ امروز ما اعداد  معلم ممکن است بگوید: "به یاد آورید که چگونه دیروز در مورد کسرها 

 یم هکه من آن را مشاهد یزمان است یساز مدل کی ان که بفهممتوانم  یمشکل دارم. چگونه م یالف( من با مدل ساز 3.4)
 دنبال کنم؟ یخاص در مدل ساز به طور دیبا را یزیچ چهکنم؟ 

. درس یا در آینده نزدیک انجام دهند  اندر  تاخواسته می شود  شاگردانفعالیت است که از  انعکاس دهنده ی یکمدل سازی یک روش یا مهارت 
مدل سازی کنند. مدل سازی شناختی و یا  به طوربلند معلمان می توانند توسط اعمال یک روش )نشان دادن چگونگی انجام یک کار( یا فکر کردن 

 با شاگردان توسط بلند فکر کردن درحین حلبه زمانی که یک معلم به صراحت یک پروسه یا راهبرد فکری را دارد " اشاره بلند "فکر کردن 
در یک متن(. هنگامی که معلم   هاآن مشخص کردننحوه  و یک مساله)به عنوان مثال، چگونگی استخراج معلومات مهم از ،بحث می کند  اه چالش

را برای یک مدل کامل یا جزئی نشان می دهد. نمایش محصول نهایی  یا برخی از مراحل یک پروسهپروسه  همهاو یک روش را اجرا می کند، 
 .که برای آن تالش کنند ارایه می کند به شاگردان یک نمونه  لزومااین  ،، اگرچهمتفاوت باشد  شته هامی تواند در میان ر

 شود؟ انجام تیفعال از قبل دیبا شهیهم یساز مدل ایآب(  3.4)

و سپس شاگردان همان  کند فکرمی  به طوربلند  دهد یا در مورد آنمی را انجام   فعالیتسازی این است که وقتی معلم یک  اگر چه اندیشه سنتی مدل
انجام می  الزم نیست مدل سازی همیشه قبل از فعالیت انجام شود. مدل سازی می تواند هر زمانی که معلم یک روش را  فعالیت را تکمیل میکنند،

مهم است  ،نکه مدل سازی انجام شود آبرای  .نکه ایا این در ابتدا یا انتهای فعالیت است صورت گیرد آدهد یا بلند فکر می کند بدون درنظر گرفتن 
شاگردان را  . اگر معلماند انجام داده قبال انتظار میرود شاگردان انجام دهند یامثل همان فعالیتی باشد که  فکر کردن بلند که کار اعمال شده یا ارائه 

. با این تواند در اخر صنف صورت گیرد درپروسه فکری در حین حل یک مساله مرحله به مرحله کمک می کند در این صورت مدل سازی می 
 .پاسخ به یک فعالیت یادگیری و یا یک مسئله ریاضی مدل سازی در نظر گرفته نمی شود  یا گفتن شکار سازیآتنها  حال،

 ست؟یدر چ یو مدل ساز یآموزش حیتوض کی نیج( تفاوت ب 3.4)

سازی نسبت   مدل تمام فعالیت را که از شاگردان خواسته تا انجام دهند را انجام دهد. باید بخشی از فعالیت و یامعلم برای شاگردان، در مدل سازی 
معلم همچنین می تواند  دادن معلم را در بر دارد. متفاوت است به خاطر اینکه مدل سازی نمایش به دادن دستورالعمل ها یا توضیح دادن فعالیت

و معلم به سادگی تعریف   استیادگیری معنای کلمات جدید در یک متن  فعالیتدهد. اگرروند تفکر خود را به عنوان بخشی از مدل سازی نشان 
دهد. یک نمونه  اما لزوما مدل سازی را تشکیل نمی ،(3.2کمک کند ) یک تشریح واضحدر  است ممکناین کند،  یک کلمه را به شاگردان فراهم

. به عنوان شود یک کلمه چگونه از سرنخ های متن استفاده  یرای پیدا کردن معنانشان دهد که بمی توانست  از مدل سازی این است که، اگر معلم
معنای  در مورد را نمی دانم )در این مورد لغت "ناگهانی"(، من جمله را دوباره میخوانم و لغتمثال، معلم ممکن است بگوید: "وقتی معنای یک 
  این یک چیزی مثل .................. بنابراین من می دانم که.اینجا خوانده ام کهمی کنم، در  کلمه با در نظر گرفتن کل جمله یا پاراگراف فکر

 " معنی می دهد. تصادفی یا غیر منتظره

کار کند. او ممکن است طول یک سانتی متر   در یک صنف ریاضی، معلم ممکن است با شاگردان خود روی برآورد طول در واحد های استاندارد 
برای  (.3.2)تدریسی او میباشد این بخشی از توضیحات  — را فراهم کند  از اشیاء رایج که یک سانتی متر طول دارند  و نمونه های را توضیح دهد 

  . به عنوان مثال، او می تواند عرض انگشت خود را تقریبیمی توانند تخمین بزنند چگونه  مدل سازی، معلم ممکن است به شاگردان نشان دهد که
 با فکر کردن در مورد )یا با اندازه گیری( را تخمین بزند  پنسل خود  تالش می کند که طول ،سانتی متر نشان دهد و با استفاده از این دانش 1حدود 

 ش در روی پنسل جا می شود. عرض انگشتاینکه چند تا از 

 است؟فید مگرید ییکدام راهنما ایا مشکل دارم. یمدل ساز صید( من هنوز هم درتشخ 3.4)

 :پرسان کنید ، سواالت ذیل را از خودتان یا خیر کرده است سازی برای تشخیص اینکه آیا معلم مدل

نشان می دهد که این  آیا معلم به شاگردان چه چیزی ازشاگردان برای انجام یا یادگیری خواسته می شود؟فعالیت یادگیری چیست؟  .1
 پروسه یا مهارت چگونه به نظر می رسد؟

 ؟ که از شاگردان خواسته شده است تا انجام دهند یک پروسه است یا یک مهارت فکری یا چیزیآ .أ

نمره  تاپروسه بلند فکر کردن را انجام دهد معلم باید  را انجام دهند،یک مهارت فکری خواسته میشود تا اگر از شاگردان  .ب
 پروسه را به شاگردان نشان دهد. تمام مراحل پروسه باشد، معلم باید  ان یکباال را به دست آورد. اگر  سطح

 کنند. می نزدیک تکمیل یک فعالیت مشابه را در آن درس یا در آینده سپس شاگردان .2
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  کېبیا کتنه د اړی  هغه څه ته چې په تېر درس کې لوستل شوي دي،  ایا  ؟ي څه شامل د کېلو سره اړیکه ورکوب( د نورو محتویاتو   3.3)
 ؟ ورکولو په مانا ده 

د بېلګې په توګه: که   .يړکورمحتویاتو سره اړیکه  روېت په واضح ډول د  درس تهکه ښوونکي هڅه وکړي چې  ځانګړې توګه په –ه ده ممکن
،" که څه هم ښوونکي په واضح ډول جوړووڅپې  سره وکارولپه د الفبا  نږالفبا زده کړه؟ نن مونږ چې مو کله يمو د ووایي، "په یاد  یښوونک
په  .ډول ده يدا اړیکه په سطح چې، ځکه کېږيورکول  هنمر ۍته منځن ېد ، خو وياړیکه ورکسره  تومحتویا وينو ته د اتویمحت وپخوانی

ځکه   ،ږيکېورکول  رهنملوړه ار ته غه ک، د کېږيجوړولو لپاره الفبا کارول  څپېنور توضیحات ورکړي چې څنګه د  کېهرصورت، که ښوون
ر  ېد ت یوازې  کې. که ښوونورکوي اړیکه سره هم اتوویمحتد درس  وين د  بلکې، درسونه په یاد راولي او هغو ته مراجعه کوير ې نه یوازې ت چې

  کېلګې په توګه، ښوونېد ب. کېږيورکول  هنمر هته ټیټ ېد  ،يورکړ اړیکهدرس سره واضح  ياوسند  چې ېپرته له د  يوکړ  ېدرس په اړه خبر
 عشاریه زده کړو. "ا موږبه نن  ؟زده کړ کسر ې موږ پرون ورځچ يد  مو وایي، "آیا په یاد 

باید  کېکولو په جریان  لډماد  ولډ يګړانځپه  نم؟ویوهغه  چېکله  به پوه شم هګنڅستونزه لرم، سره کولو  لډالف( زه ما 3.4)
 م؟ړک بیتعق یش هڅ

یی ترسره  کېیا آینده  په هغه درس چې کېږيغوښتل  زده کوونکيله  چېد فعالیت د روښانه کولو یوه پروسه یا مهارت دی  زده کړېکول د ماډل 
. ويترسره ک یا د هغه په اړه په فکر کولو سره ماډل (وښکاره کولپه کار د څرنګوالی  )د یوکولو  ېپه پل سېد یو کړنالري یا پرو کې. ښوونيکړ

 زده کوونکو باندې   ۍپه ښکاره توګه په یو فکري پروسه یا ستراتیژ یفکرکول"، هغه ته اشاره کوي کله چې یو ښوونک لوړیا " ادراکي ماډلینګ
څخه د مهمو معلوماتو ترالسه کول او په یوه متن کې ریاضی د یو سوال په ډول، د  بېلګېد )فکر کوي،  لوړننګونو په هکله  ، یا د ويک خبرې سره

کیدای شي ښیي.  لپاره ماډل ويیا جز ګامونه د مکمل ېځینټول یا د پروسې ، هغه يښییو پروسیجر  کې. کله چې ښوون(يد موضوع ټاکل د 
 . هڅې وکړي ويهغ وړاندې کوي ترڅو هبېلګ هدا په اصل کې زده کوونکو ته یوخو  ،وښودل شي  وروستی محصول په مختلفو څانګو کې

 مخه ترسره شي؟ د وله ترسره کول تیتل د فعال دیبا کولل ماډ ایب( آ  3.4)

  نکيو، او بیا زده کوويفکرک ې په لوړ غږترسره کوي او یا ورباند یوه کړنه  کېچې کله ښوونه د  سېکولو دودیزه مفکوره دا که څه هم د ماډل
ه وخت ترسره شي کله چې غه ه ده. موډل کول ممکنيش تل د فعالیت څخه وړاندې ترسره ېد ماډل کول  چېنه ده  اړینه.فعالیت بشپړوي هغه

 یا تر سره شوی فعالیتچې  دا مهمه دهوي.  ېک یا پای پیل  په فعالیت که څه هم هغه د  فکر کوي ې لوړیپه هکله  تطبیقوي یا کړنالره هیو کېښوون
په پای کې واقع  يموډلینګ د ټولګ .وي ېترسره کړ  ېیا ی يکړ  ېی  ترسره چې کېږي توقع و څخهزده کوونکد  چېڅنګه  لکه ويه عین شکل عملی

مخ بیایي او اړونده ستونزې حل کوي. په هرصورت، په  چاری پر يسدر زده کوونکو د د فکر کولو پروسې له الرې  کېی شي که ښووناد کې
 . حسابېږيماډل کول نه  ی حلمسئلد  ل یا د ریاضیویساده ډول د زده کړې فعالیت ته ځواب 

 ؟ید ېک هڅپه  ریتوپ ځترمن کولو لډما او حاتویتوض ښوونیزود  ج( 3.4)

نه یی اجرا  زده کوونکو د  چې برخې عمال ترسره کړي فعالیت یو څهیا د  فعالیتاړتیا لري چې هغه  کېماډل کولو لپاره، ښوون ته د  کوونکو زده 
ی . ښوونکي کوال يباید هغه کار عمال وکړو یا تشریح ورکولو څخه توپیرلري ځکه چې دلته ښوونکي ند نورو الرښوو ته زده کوونکو  دا غواړي.

کول زده مانا و کلمو ویپه متن کې د ن چې کېپه کوم وي فعالیت  يسدایو  رېچېشي د ماډل کولو په برخه کې د خپل فکر کولو بهیر وښیي. که 
 د ماډل مګر دا، (3.2) يسبیلګه واو تشریحد ښه دای شي کې، دا ي کړتعریف وړاندې  کلموته د  زده کوونکو او ښوونکي په ساده ډول  ويشامل 

 کلموهغه څنګه د درس او نورو معلوماتو په مرسته د  چې يوښی کې په عمل  کې. د ماډل کولو بېلګه دا ده چې ښووندایکېنشی  هبېلګکولو یو ښه 
فکر   ه ییلولم، د محتوا په اړبیا زه جمله ( "ناڅاپه")لکه نه پوهیږم  ماناپه  لغتیو ، کله چې زه د يوای یپه توګه، ښوونک بېلګې. د مانا پیدا کړه

 په معنی ده. "تصادفیا  ېد توقع نه لیر"د  چې ږم،ېپوه ماناپه  ېزه د د  او .. لولم،……کوم، دلته زه 

ی  الاټکل کړي. هغه کو هواحدوني معیار  تر څو د اندازې کار وکړي باندي ېپه د  سره زده کوونکو  ممکن د  کېټولګي کې، ښوون په يریاضد 
ح یوه ېالرښوونې د تشر ږي، دا د کېوړاندې کړي چې په سانتی متر یی طول اندازه  بېلګېروښانه کړي او د هغو شیانو متر اوږدوالی ي انتسشي د 
 ګوتې خپلي د ممکن ږي. د بېلګې په توګه، هغه کې ته وښیي چې اټکل څنګه  زده کوونکو کولو لپاره، ښوونکي ممکن  (. د ماډل3.2)هبرخه د 

 اندازه کړي.  اخستلو د پنسل اوږدوالی  کارپه څخه ګوتې ی شي د الوي وښیي، او کو متر سانتي1 تقریبا چېاوږدوالی 

 ګټوره الرښوونه شته؟ ، کومه بلهلرم ستونزهې ک کولو صیل په تشخاډد م زه اوس هم د( 3.4)

 ئ: وکړ ېنپوښت ېڅخه دا الند خپل ځان له ، ېترسره کړ جوړونه ماډل کېچې ښوون ودې لپاره چې معلومه کړ د 

ته  زده کوونکو زده کړي؟ ایا ښوونکي  ېی تر سره یې کړي یا چې کېږيغوښتل  نه څه زده کوونکو د . د زده کړې فعالیت څه شی دی؟ 1
 چې دا پروسه یا مهارت څه ډول ښکاري؟ ېڅرګنده کړ

 ؟مهارت دي که د فکر کولو هد  سهترسره یی کړی پرو چې ويل شویچې زده کونکي ته  څه ایا هغه .أ

  هنمرلوړه فکر وکړي ترڅو  لوړنه غوښتنه وشي چې د فکر کولو مهارت ترسره کړي، ښوونکي باید  زده کوونکو رې چېکه  .ب
ته په پروسه کې ټولې مرحلې ښکاره  زده کوونکو باید  کې، ښوونلريطرزالعمل پورې تړاو  پهرې کار چېترالسه کړي، که 

 کړي. 

 .ويترسره کپه نږدې راتلونکي کې ورته فعالیت یا  کېپه جریان  لوست همدغه . زده کونکي بیا د 2
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شود که  یم خواستهگردان شا، اما سپس از کندیم یسازمدل  -مثال یبرا میتقس هیعمل یبرا —راپروسه  کیاگر معلم  ه( 3.4)
 شود؟یدر نظر گرفته م یساز مدل نیا ای، آ دهند انجام میتقس هیعمل یت متفاوت برایفعال کی

می دهند به  که شاگردان انجام می تواند مدل سازی جزئی باشد. با این حال، اگر آنچهاین  پروسه را انجام دهند، قسمت هایشاگردان برخی ازاگر 
، نمی شوند. بنابراین، در حالیکه الزم نیست که فعالیت یکسان باشد  شمردهنباشد، به عنوان مدل سازی  رتبطروش های نشان داده شده توسط معلم م

 .زی به حساب بیاید مدل سازی شده باید در فعالیت گنجانده شوند تا به عنوان مدل سا پروسهبرخی یا همه  لیو

 معلم باشد؟ ید به طور کامل به رهبریبا یساز مدل ایکنند  جادیمدل را ا کیبا هم  توانند یم معلمان و شاگردان ایآو(  3.4)

دیده می شود که مدل سازی مکمل توسط برخی از موارد در  ،میدهد  ارائهفایده ی شاگردان  معلمان مدل را برای که اگر چه ما اغلباً فکر می کنیم
به منظور دستیابی به  با همدیگرو معلم  انبه عنوان مثال، شاگرد  معلم رهبری نمی شود و شاگردان ممکن است یک بخشی ازاین روند باشند.

 .ی را ایجاد می کنند انشد  توسط نمایش یک روند  محصول نهایی،

 فهم باشد؟ یبررس یبرا یتواند راه یم تیفعال یک ایآ (الف 4.1)

. با این وردن اینکه الزم است معلم سوال پرسان کند تا بررسی کند که شاگردان چقدر فهمیده اند به رهنمود توجه کنیمآبا به خاطر  این مهم است که
امتحان  . برای مثال، معلم می تواند یکاستباشد که شامل یک فعالیت  تحریری یا شفاهی توسط معلم مطرح می شود می تواند  حال، سواالتی که

امتحان و پاسخ های آنها را برای تعیین سطح فهم آنها بررسی کند. مهم است که به یاد داشته باشیم، که فقط  ه شاگردان توزیع نماید را ب تحریری
بررسی فهم شاگردان، معلم باید پاسخ های شاگردان را در طول یک بخش بررسی  منظورفهم نیست. برای محاسبه کردن به  طحس بررسی گرفتن

فهم به حساب نمی آید، مگر  سطح ( بررسی شاگردان داده شده است  کمی قبل تربه)یا کارهایی که  کردن کارهای خانگی کند. عالوه بر این، بررسی
 توای کار مربوط به درس فعلی است. اینکه مشخص شود که مح

 ؟ شود یم انجام چگونهفهم  سطحموثر  یابیارزکه  فهممتوانم ب یم چطورب(  4.1)
 ست؟یدر چ ینمره سطح متوسط و سطح عال انیبالخصوص، تفاوت م

  معلم به ،فهم  سطح شده است. در یک بررسی موثر برای طراحی این رفتار برای اندازه گیری حدود تالش های معلم برای بررسی فهم شاگردان
. به عنوان مثال، یک روش بسیار موثر برای بررسی فهم شاگردان این نشان دهند که تا چه سطحی می دانند را فراهم میکند که  یشاگرد فرصت هر 

ببیند که تا ب طبقه بندی می شود، زیرا معلم قادر است به این ترتیاین . بخواهد برای تکمیل یک مثال ریاضی روی تخته  ان راشاگرد  ه معلماست ک
این سیستم اجازه نمی دهد تا معلم بتواند معلوماتی در مورد فهم   ،چه حد هرشاگرد می تواند بفهمد و قادراست که یک فعالیت را انجام دهد. هرچند

ی  درسصنف ایا معلم در جریان  ایجاد می کند این است که وتعالی تفا شاگردان به دست آورد. چیزی که بین نمره سطح متوسط و نمره سطح اکثر
بیشتر شاگردان  فهممی تواند به عنوان مثال، یک شیوه بسیار موثر که یک معلم  یا خیر. آورد  شاگردان به دست می اکثریتفهم  معلومات در مورد 

  اگر معلم با این معلومات البردن یا پایین نگه داشتن دستشان هست.با با پرسیدن اینکه ایا انها موافق یا مخالف یک بیانیه هستند  میکند  را مشخص
 (.می شود ثبت  4.3این در رفتار و ی گردد. )م دهد این رفتار ثبت ننانجام  کاری

 صحبت نه و شودیم کیکند، اما به شاگردان نه نزد ی، معلم در اطراف صنف حرکت می/ گروپ کارمستقل نیالف( در ح 4.2)
 د؟یآ  ینظارت به حساب م نیا ای. آکندیم

اطراف صنف   حالی کهمعلم دراست فهیمده شود که ایا معلم می تواند بدون اظهار نظر فهم شاگردان را بررسی کند؛ در حین زمان مشکل ی، بل
ف درسی حرکت کند،  اطراف صن  فقط در بنابراین، اگر معلم حین کار مستقل یا گروپی کار شاگردان را زیر نظر دارد یا خیر.درسی حرکت میکند 

یا چیزی  اشاره می کند، خم میشود  به این نمره سطح متوسط داده میشود. نشانه های عینی نیز باید در نظر گرفته شود: مثال معلم به کار شاگردان
میکند، ممکن است آن را  معلم به این روش بیشتر شاگردان را نظارت می گوید که مشاهده کنندگان ممکن است نتوانند بشنوند. اگر مشاهده شود که

 نمره سطح عالی داده شود.

 نیا انجام صرف را یادی. آنها زمان زسندیخود بنو یرا در کتابچه ها خیو تار مکتبخواهد نام  یم شاگردانب( معلم از  4.2)
 د؟یآ  یم حساب به مستقل کار عنوان به نیا ایآ . کنند یم کار

است که به طور مستقل انجام می دهند. مثالهای دیگر از کار مستقل عبارتند از: کاپی   یادگیری برای شاگردان فعالیتها یک  چهبنوشتن در کتا ،یبل
توسط معلم داده شده اند )به عنوان مثال، اسم  که انجام دادن فعالیت ها به طور مستقلکردن مثال ها از روی تخته زمانی که معلم از آنها بخواهد، و

 کامل کنید و غیره(. ویر را رسم کنید، معادالت ریاضی راخاص را بنویسید، یک تص

 شاگرادن نزدیک میشود  و به فرد فرد  را به یک صدا میخوانند )مثال الفبا( و معلم در صنف درسی گردش میکند  موضوع درسیاگر شاگردان یک 
، این به عنوان کار مستقل / گروپی محسوب نمی  بنابراینمیشود. محاسبه دسته جمعی میکند، این به عنوان یک فعالیت اشتباهات شان را درست و 

 ( ثبت میشود.4.3و/ یا در تنظیم ) (5.1شود. نظریات معلم تحت فید بک )

 یگرید یها روش ایمحتوا هستند. آ  حیتشرشوند در مورد  یوفق دادن درس به صنف داده م یمثال ها که براشتری( ب4.3)
 ؟دهد وفق صنف سطح به را درس معلم بتواند کید دارد که وجو

به معنای دادن فرصت های بیشتری  تدریس  وفق دادن ،به سطح صنف وفق دهد به طور موثررا محتوا   ،با توضیح بیشتر است اگر چه معلم ممکن
مثال، معلم ممکن است زمان بیشتری را برای   بگونهبرای یادگیری است، بنابراین معلم می تواند این کار را به شیوه های دیگر نیز انجام دهد. 

یا فیدبک را  اضافی یا پیشرفته تر فراهم کند  فعالیت های رسانده اند پایان بهیک فعالیت را  که زودتر یگردانشافراهم کند، به   فعالیت تکمیل یک
فاق بیفتد، زیرا معلم می تواند در مورد کار ات وفق دادن تدریسفیدبک و  میانن است یک همپوشی یا اشتراک . گاهی اوقات ممکد ارائه ده

 محاسبه شوند.وفق دادن ؛ با این حال، همه فید بک ها نباید به عنوان هم به سطح صنف وفق دهد شاگردان نظر دهد و درس را 
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 څخه نکووزده کو د ایب رګي، مړکجوړ  لډما یولپاره  میسقت په توګه د بېلګېد  –لپاره  ېنالرړک ېوی د یوونکښه( که 3.4 )
 ي؟ږکې کتل هګستر په کولو لډته د ما ېد ایآ  ي،ړترسره ک تیفعال ېطریق ېمختلف یوېد  میسد تق چې اړيغوو

د ښوونکي   کړنې  زده کوونکو د  رې چې . په هرصورت، که يدای ش کېاډل کول ګڼل  مدا یو نامکمل   جرونه ترسره کړي، یس که زده کونکي ځینې پرو
  ،نشته اړتیا  عیني شکل ته  فعالیت د   داسې حال کې چېه ږي. نو، پ کېرل ېشم  نهجر سره تړاو نه لري، دا د ماډل کولو په توګه یس پروښودل شوي  د لخوا 

 رل شي. ېشي ترڅو د ماډل کولو لپاره د شواهدو په توګه وشم   ې ملکړنالرې باید په فعالیت کې شا( ويتوګه ترسره ش  ي)په عمل  ېل ځینې یا ټو خو

 ؟يلخوا رهبري ش وونکيښد  ولړ ډپه بشپ دیدا با ای يړک ړجو لاډم وپه ګډه ی وونکيښنکي او وشي زده کو یداکې ایو( ا 3.4)

ږي چېرته چې ماډل کول د ښوونکي کې وخت د ښوونکو لپاره د ماډل وړاندې کولو په اړه فکر کوو، ځینې قضیې را منځ ته  یډېرکه څه هم موږ 
پوهې   ېپه ګډ  کېنکي او ښوونوزده کو د پروسې یوه برخه وي. د بیلګې په توګه، زده کوونکي ه دهږي او ممکنې کلخوا په بشپړه توګه نه رهبري 

 کوي. یوځای کار  ېپه تطبیق باند جر یسد پرولپاره  د ترالسه کولو پایلو سره د وروستیو

 ؟ويالر  وهیلپاره  لومود معلو چېکد  ېپوهد  تیفعال وی یش یداکې ایآ الف(4.1 )

وکړي. په   پوښتنېلپاره لو مود معلو چېد ک چې ښوونکي اړتیا لري ترڅو د پوهی و ځکهشاساس والړ دا مهمه ده چې الرښود / منول په 
په توګه:   بېلګېي. د د شامل نه چې فعالیتو کې کومپه  یا شفاهي وي، ېلیکلدای شي کې کېږيهرصورت، هغه پوښتنې چې د ښوونکي لخوا ترسره 

. دا مهمه ده چې په یاد يوګورمعلومولو لپاره ځوابونه  چېکد پوهې د  ويې وړاندې کړي او د دښتن پو ېنکو ته لیکلوشي زده کو یالکو کېښوون
وګوري ترڅو د پوهې هم ځوابونه  زده کوونکو باید د  کې؛ ښوونيده نمعلومول  د پوهاوي ورکول ېښتنپو یوازې لیکلي نکو تهوزده کو ولرو چې

( دا د يشوي و ورکړلبرخې څخه وړاندې  د مشاهدی د دی)یا هغه کارونه چې  ني کار کتلکور  ،سربېره پر دې. يوګه حساب شلپاره د چک په ت
 . ، حسابېږيدرس سره تړاو لريروان کار د توګه روښانه  په نه شمېرل کیږي، مګر دا چېپه کتلو  چېد کپوهې 

 دي؟ډول  هڅ" چک کول زمنیلپاره "اغ ې د ارزیابی کولود پوه ېو چیږپوه هګنڅب( 4.1 )

 ؟ید ېک هڅپه  ریتوپ ځتر من ونمر ېکچړې لو اوۍ نځمن د ه،ګتوګړې انځپه 

  رتنکي د محتویاتو په اړه پوهه وهڅه کوي ترڅو وګوري چې زده کو یښوونک هحد تر کومه  يوګور دی چې یوش هطرح توګه سېداپه دا چلند 
  ويهغ چې معلومه کړي نکي ته فرصت ورکوي ترڅووزده کو  ی هر، ښوونکارزونهتوګه  هاغیزمن لپاره په یوهد پوهیدو  .او که نه السه کړی

. دا د يلپاره تختې ته راغوښتل د  د سوالو د حلد ریاضی  زده کوونکيدو لپاره یوه خورا اغیزمنه الر ېد بیلګې په توګه، د پوه .پوهیږيڅومره 
 څو د نشی کوالی ترښوونکي سره سټم یس په دي مګر، معلومه کړي.د پوهی کچه  زده کوونکو د انفرادی  کېچې ښوون دې لپاره درجه بندی شوي

زده  ډېری د  کېترمنځ توپیرونه دا دي چې ایا ښوون ونمر او لوړو ۍپه اړه معلومات ترالسه کړي. د منځن ېد کچ نکو د پوهېوزده کو د ډېری
ولو یو اغیزمنه الر  ومد معل چېنکو د پوهی د کوو زده کوډېرد ترالسه کوي او که نه. د بیلګې په توګه، ه د لوست په بهیر کې چک هینکو د پووکو

دا سلوک تر  .يکړموافق ګوته کښته  وي، که موافق یی باید ګوته پورته او که نه زده کوونکي ېی کېپه ځواب  چېڅخه پوښتنه کول دی  ويد هغ
 (.ويچلند کې تر پوښښ الندې نیول ش 4.3ښوونکي د هغه په هکله کوم کار ترسره کړي. )دا په  کههغه وخته پورې ترپوښښ الندې نه راځي 

کوي، نه  ېخبر سرهنکو وزده کود  ، امايراګرځ يګرځ کې يګولپه ټ کېوونښ کې انیکار په جر پیروګ ای د مستقل (الف 4.2)
 ؟يږېحساب کې څارنهپه  هم دا ایآ 

 کېښوون کله چېایو وو چېوي  ونه ستونزمنهوخت ځینې. کړي نکو د پوهی کچه تثبیتود زده کونظر څرګندولو له  کوالی شی پرته کېښوونهو. 
  کېټولګی په  کېښوون کېکار په جریان  ياو که نه؟ ځکه نو که د مستقل یا ګروپ يګور زده کوونکو کار ، هغه د يرا ګرځ يګرځ کې يټولګپه 

د زده  کېښوون په توګه: بېلګېد ، يونیول ش کېهم باید په نظر  کېږيلیدل  چې کړنېهغه  .کېږيورکول ه نمر ۍعمل ته منځن  ېد  يراګرځ يګرځ
د  کېښوون چېمعلومه شي  ېس، که دايورنه  ممکن هغه وا کېخو مشاهده کوون يڅه ورته وای یو ، یايږ ېور ټیټ ،کېږيکوونکو کار ته متوجه 

 .نمره ورکړل شي لوړهنظارت کوي نو ممکن  توګه سېو څخه په دانکوزده کو ډېرو

وخت  ډېر کار غهپه د ويد ،يکیول ېه کچپه کتاب هټېنوم او نښوونځي د  چې يړغوا څخه زده کوونکو له  کېوونښ( ب4.2 )
  شو؟ یالویکار ته هم مستقل  ید ایمصرفوي آ 

 د  :يپه الندې توګه د  بېلګېد مستقل کار نور . ید زده کړې عمل د  سر کار کوي یوازېپه  چې لپاره زده کوونکو هغه لیکل د  کېه چپه کتاب .هو
 )خاصپه توګه:  بېلګېد . وي ويش کړلور الخو کېد ښوون چېهغه کارونو بشپړول  و د ا کول يپکا وبېلګ تختې له مخه د  ښوونکي په غوښتنه د 

 (.نور سېاو دا يحل کړ لېعاد م يد ریاض ، يکړ ر رسم ویتص ، یوکېولینومونه 

 ويهغاود ږي کې  ېد ږته ورن  زده کوونکياوهر  يراګرځ يګرځ  کېټولګی په  کېو ښوونا)مثال الفبا(  یو شی په لوړ اواز وایی کېکه زده کوون
د  د فیډبک ېتبصر  کېد ښوون. کېږي سترګه نه کتل کار په يګروپ/يته د انفراد  ې. او د يپه توګه حسابیږد کار ګروپ دا د یوه ګډ  وياصالح ک

 . کېږي نیول الندېتر پوښښ  ګڼې (4.3د درس د عیارولو د )او  ګڼې (5.1)

 .يد په اړه حیتوض د اتووید محت چې د درس سره د سمون لپاره ورکول کېږي، بېلګې ډېرو( 4.3)
 ي؟ړک سره عیار چېنکو له کودرس د زده کو کېوونښ چېهم شته  ېالر ېنور ایآ 

د زده کړي لپاره د زیاتو  کچه برابرول، د تدریس يبرابر کړات د نورو توضیحاتو په ذریعه ویممکن په اغیزمنه توګه محت کېکه څه هم ښوون 
 د  دندې ويد یممکن  کېښوون په توګه: بېلګېد . يتر سره کړهم   ېله الر نورو طریقو کار د  کوالی شي دا کېښوون نو ،په مانا دهفرصتونو 

  .ک ورکړيیوسپاري، یا فیډب ېدند  ېسخت ېنوریا  ياضاف  ې،ترسره کړ ېی دنده چې، هغو زده کوونکو ته يکړ کولو لپاره زیات وخت ور ترسره
او  ينظر ورکړ  ېنکو په فعالیت باند ود زده کو يکوالی ش  کې، ښوونيع شقوا کېک او د تدریس تنظیمول په یو وخت یوختونه ممکن فیدب ځینې

 نه حسابیږي.  کېکوون برابر/ک تنظیمیه هم ټول فیډبڅ، که يکړ  برابر/درس تنظیم
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 ؟ستیکاف یدادن نمره سطح عال یبرا نیا ایدهد. آ یرا ارائه م یخاص اتیمورد وجود دارد که معلم نظر کی تنها( 5.1/5.2)

و معلومات مهمی در مورد آنچه یک شاگرد خوب انجام داده یا به اما این به کیفیت فید بک معلمان بستگی دارد. اگر معلم یک نظر میدهد  ،یبل
فراهم کند، می تواند به عنوان نمره سطح عالی ثبت گردد. به عنوان مثال، هنگام ارائه فیدبک به یک  توضیح سوء تفاهم ها کمک کرده است

شروع شود؟ بزرگترین یا کوچکترین؟ )پاسخ( کوچکترین. اما شما با بزرگترین   ترتیب صعودی باید  یبگوید: "با چه عدد  مکن استمعلم م ،شاگرد 
." با این حال، اگر نظر تا حدودی مبهم و یا به صورت این باید اینگونه باشد شروع کردید. ترتیب صعودی از کوچکترین شروع می شود، بنابراین 

قل کار مست در حال تکمیل یکثبت میشود. به عنوان مثال، در حالی که شاگردان به احتمال زیاد به عنوان یک نمره سطح متوسط  باشد، یک اشاره
رای کلماتی که  جا شروع کنید« یا »باینبه یک شاگرد بگوید: »انجا ننویسید، نوشتن را از است به اطراف صنف گردش کند و ، معلم ممکن هستند 

 تند.این نظرات مشخص نیس «.می نویسید کمی جا بگذارید تا نفس بکشند 

 شاگردان یجا به خودش ایدهد و  یپاسخ نم یبه شاگردان برا ی، اما فرصتکندیباز پرسان م با جواب سواالت ادتری( معلم ز6.1)
 کنم؟ یده نمره را نیا دی. چگونه بادیگو یم را پاسخ

زیادی باز  با جواب سازد، می باشد. اگر یک معلم سواالت است نمره سطح متوسط را از سطح عالی متمایز این یک مثال خوب از آنچه که ممکن
در این وقت معلم نمی تواند روی  پس  ،به شاگردان نمی دهد و یا به جای شاگردان پاسخ را می گوید  را پرسان میکند، اما فرصتی برای پاسخ دادن

باز  با جواب یا بیشتر سواالت 3معلم باید  ،این، به این نمره سطح متوسط داده میشود. برای اخذ نمره سطح عالیکند. بنابر اتکاپاسخ های شاگردان 
 استوار باشد.  اقل یکی از این سواالت باید بر پاسخهای شاگردان کند و حد  پرسان

 یچگونه م ؟دهم رانمره رفتار نیاتوانم  یکنند، چگونه م یم لیتکم( را تی)ورک ش یبرگه کار کی( اگر شاگردان 6.3/6.2)
 نه؟ ایاست  تحلیلی کار تفکر کی( شامل تی)ورک ش یبرگه کار ایتوانم بدانم که ا

 محاسبه کرد. به یاد داشته باشید، شما تنهاتحلیلی  اگر تشخیص آنچه که در صفحه کاری است غیرممکن باشد، این را نمیتوان یک وظیفه/کار تفکر
داده شده است )از طریق  برگه کاری)ورک شیت(از آنچه در  ا می شنوید نمره داده میتوانید. اگر بعضی از نشانه هایآنچه را که می بینید ی

، این کار را با توجه به محدوده های مشخص شده کیفیت در رهنمود/ کتاب راهنما، نمره را بفهمید دستورالعمل های معلم یا سواالت شاگردان( 
 دهید.

 شود؟ یشمرده م تحلیلی کار تفکر کیبه عنوان انجام  یبه سواالت فکر پاسخ ای( آ 6.3)

  تحلیلی تفکر فکری/انجام دهند، پاسخ دادن به یک سوال باز به عنوان انجام یک کار  تحلیلی  تفکر فکری/کار  یک اگر شاگردان با پاسخ خود 
شخصیت اصلی )بازیگر( پس از دست دادن  » فکر می کنید که :پرسد محاسبه می گردد. برای مثال، پس از خواندن یک داستان، معلم می تواند ب

»من فکر می کنم او ناراحت شد، زیرا او بسیار سخت کار کرد و واقعا می خواست : پاسخ دهد  شاگرد ؟« اگر یک ی داشترقابت چگونه احساس
  های . )برای مثالتحلیلی به شمارمیرود  تفکر لیت فکری/یک فعادهد به عنوان انجام می همین که شاگرد فکر خود را توضیح  «برنده رقابت شود،

  .مراجعه کنید( تحلیلی تفکر وظایف به جدول تحلیلی تفکر /بیشتر وظایف فکری

در   تحلیلی تفکر /یک وظیفه  این با تکرار دانش که آموخته اند پاسخ دهند، فقطو شاگردان  پرسان کند  بازبا جواب ال وبا این حال، اگر معلم یک س
« اگر یک ؟افتاد » بعد از اینکه شخصیت اصلی رقابت را از دست داد، چه اتفاقی  :مثال، معلم ممکن است بپرسد  رشود. به طو نظر گرفته نمی

 .معلومات را به یاد می آورد  فقطبه حساب نمی آید چون شاگرد  تحلیلی تفکر /گوید، »او گریه کرد«، این به عنوان یک وظیفه ب شاگرد 

 ؟اورد حساب بهنه انتخاب به شاگردان یتوان به عنوان فراهم کردن زم یجواب باز را م با تیفعالسوال /  کی ایالف( آ  7.1)

یک فعالیت با جواب باز می تواند به عنوان این  باز پرسان کند، این احتماال به عنوان انتخاب محسوب نمی شود.با جواب ال واگرمعلم یک س
بیانگر این باشد که او برای  رای شاگردان خود زمینه انتخاب را فراهم می کند اگر دستورالعمل های معلم به طور واضححساب شود که معلم ب

بگوید: "یکی از این موضوعات را برای مقاله خود انتخاب کنید" یا "شما  است . برای مثال، معلم ممکنشاگردان زمینه انتخاب را فراهم می کند 
 رید که کدام روش برای حل مشکل استفاده شود".می توانید تصمیم بگی 

 کنم؟ یگذارد کو را رفتار نیتوانم ا یروشن وجود نداشته باشد چطور م یکه اهداف آموزش یب( در صورت 7.1)

توان در سطح عالی نمره  ، این رفتار را نمیکرد استنباط  ی را نمی توانهدفهیچ اگر هدف یادگیری معلوم نباشد یا اگر از فعالیت های یادگیری 
 در سطح متوسط و اگر هیچ انتخاب وجود نداشته باشد، در سطح پایین نمره داده میشود.میتوان  داد. اگر یک انتخاب ارائه میشود 

 ؟شود یم حسابنشانه در مورد داوطلب شدن  کیبه عنوان  یزیالف( چه چ 7.3)

در  برای معلومات داوطلب می شوند یا فقط در حال انجام یک فعالیت آیا شاگرداناین است که  می شود آنچه تحت این رفتار در نظر گرفته 
ی که به سواالت معلم در یک حالت یا پاسخ دسته جمعی دادنو پاسخ  پرسشمعلومات در حالت  گفتن. هستند  صورت نیاز در یک وضعیت مشخص

به عنوان داوطلبی برای  صورت ایندر تمام شاگردان جواب میدهند "بلی" در صورتی که معلم می پرسد »آیا شما فهمیدین؟« توقع می رود، مثالً 
 نمی آید.  شمار به اشتراک در صنف

به سواالتی پاسخ میدهند که از آنها  شاگردانزمانی که  ،است برای داوطلب شدن مثال داده شده "باال بردن دست شاگردان"رهنمود  اگر چه در
 اگرشوند و حتی  به سواالت معلمدادن  اکثر شاگردان داوطلب برای پاسخ اگربنابراین،  را نشان می دهد. شدن داوطلب نیز جواب خواسته نشده،

جواب را می  چه کسین مثال، معلم ممکن است بپرسد: »به عنوا .این هنوز هم نمره سطح عالی را اخذ میکند ،شاگردان دست خود را باالهم نبرند 
است" وغیره...( سپس  5ئه دهند )با باال بردن دست یا بدون باال بردن دستشان( )مثال "من"، "پاسخ اهای خود را ارداند؟« اگر اکثر شاگردان پاسخ 

 نمره سطح متوسط را اخذ میکند. اگر تنها تعداد کمی از شاگردان پاسخ می دهند، پس این یکاست.  عالیسطح  امتیاز/نمره این
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 ؟ويک بسنهلپاره  نمرېړې دا د لو ای. آ لري شتون هبېلګ هوی ېیوازې تبصر ېګړانځ د کېوونښ د (5.1/5.2)

یا   تبصره ی یوهپه ښه کار کولو یا د غلطیو د اصالح په کمک کولو باند زده کوونکيفیت پورې تړاو لري. که ښوونکي د  کېمګر دا د ښوونکو د نظریاتو په  .هو

، ښوونکي شاید ووایې، "د کومې کېږيکول ک وری ته فیډب ينکوبیلګې په توګه، کله چې یو زده کو. د لرينمره و لوړه چېدای شي کې، دا يرکړمعلومات و ښه

  يد. صعوئڅخه پیل کړ ېشمیر ېویتر ټولو لد . مګر تاسو ږيکېپیل  څخه يیا کوچنی؟ له کوچن ويپیل شي؟ تر ټولو ل سلسلهشمیرې سره باید د نمرو صعودی 

نمره   ۍمنځن ممکنرې نظر یو څه مبهم وي یا د اشارې په بڼه وي، نو دا به چېوي." که څه هم، که  سېادا باید د پیلیږي اوڅخه عدد  يکوچن د تر ټولوسلسله 

  ې، له دکهیمه ل یی او ورته ووایي، "دلته يمشخص کړ یزده کوونکنکي په خپلواک ډول کار کوي نو ښوونکي شاید یو و. د بیلګې په توګه، کله چې زده کولريو

 دي.ه ن ېمشخص دا تبصرې  ."دهیږپر یاځ" یا "دخپلو خبرو کولو لپاره هړکو لیپ کلوید ل هیاځ

زده د  اجواب ورکړي ی چېنکو ته فرصت نه ورکوي وزده کو رګکوي، م ېتنښپو تشریحي/ېستیپران ېرډې وونکيښ (6.1)
 ؟مړکرنمره و هګنڅ ته ی. زه دووایي وابځ توبیپه استاز کوونکو 

فرصت   ېته د د زده کوونکو پوښتنې وکړي، مګر   ېپرانیست ډېرې کېو. که یو ښوونکړتوپیر و ونمر ودای شي د منځنۍ کچې او د لوړکېچې  هد هبېلګښه  هدا یو

  سوالونه نور پر اساس وځوابون  د نو ښوونکي نشي کولی د زده کوونکو يووایپه استازیتوب ځواب    زده کوونکو یا د  يعکس العمل وښی چې کېږينه ورکول 

پوښتنه باید   1وکړي او لږترلږه د دغو پوښتنو څخه ېپوښتن ېپرانیست ډېرېیا  3 لپاره، ښوونکي بایدرو . د لوړو نملرينمره  ۍ. په دې توګه، دا یوه منځنيکړ جوړ

 .ينور وضاحت وموم د زده کوونکو د ځوابونو پر اساس

 ؟مړورک نمره شمی کول هګنڅ چلند ته ېنو د ويمصروف  ولوړپه بشپ ڼېپا يد کار زده کوونکي یرچې( که 6.3/6.2)

 د فکر کولو دنده شامله ده که نه؟ کې ڼهپا يپه کار ېشم چ پوه هګنڅزه 

یوازې  . په یاد ولرئ، تاسو کولی شئ يرل شېپه صفت و نه شم فعالیتپاڼه کې څه شی دی، دا به د فکر کولو د  يپه کار چېپوه شو  چې ويدا ناممکنه  ېرچې که

په توګه، د ښوونکي  بېلګېپاڼې په اړه کومې نښې نښانې ترالسه کړئ )د  ي. که تاسو د کارلیدالی شياو یا یې  یدالیچې تاسو یی اور ئورکړ نمرېهغه څه ته 

 . ئورکړ نمرې، يذکر شوي د کې فیت سلسلې سره سم چې په الرښود )منول(کېته د  ېدند ېد ( نوښتنيالرښوونې یا د زده کوونکو پو

 ؟کېږيپه صفت محاسبه ې دندد د فکر کولو  لوابوځ تنوښد فکر کولو پو ای( ا6.3)

. د بیلګې په  ويلو سره ترسره کځواب ورکوپه  رې زده کونکي د فکر کولو دندهچې که  يیږحسابدندی په صفت د پوښتنې ځوابول د فکر کولو  پرانیستي/تشریحی

یو زده   او سته څه احساس وکړ؟"ود رقابت له بایللو ورکریکټر وروسته ښوونکي پوښتنه کوي، "تاسو څه فکر کوئ چې اصلي  سې د لوستلوکېتوګه، د یوې 

د  دا به د پام وړ  دا رقابت وګټی،" چېیی غوښتل  ، او واقعاً وسخت زیار ایستلی و ډېرنکي ځواب ووایي، "زما په اند هغه خپګان احساس کړ ځکه چې هغه وکو

لپاره د فکر کاري جدول ته مراجعه  وبېلګ)د ال زیاتو . کړهخپل فکر نه تشریح ور له زده کوونکيځکه چې  يش یدندې په توګه حساب کړد و فکر کول
 وکړئ(.

دا د فکر   يکړځواب ور وه،  زده کړېمخکي یي  چېه څه په اساس هغ دپه عادی توګه  کېن او زده کوو يپوښتنې وکړپرانیستي رې ښوونکي چېپه هرصورت، که 

زده که یو   "نو څه پېښ شول؟ رقابت وبایللوکریکټراصلی  چې"کله  چې يپوښتنه وکړ يښای کېنو د بیلګی په توګه ښو کولو د فعالیت په توګه نه حسابیږی.

 معلوماتو څخه یادونه کوي.  ل شوووینکي په اسانۍ سره له وږي، ځکه چې زده کوکېشمیرل  نه"هغه ژړل،" دا د فکر کولو د دندې په توګه  ووایي،   یکوونک

 و؟ړچمتو کولو په صفت محاسبه ک نهیته د انتخاب زم زده کوونکو  ېتنښپو تشریحی/ستيیپران چې ی شوکول ایالف( ا 7.1)

رې د ښوونکي الرښوونې په ښکاره ډول یو چې. که يشرل ېنه شم ود انتخاب په توګه  ممکن، نو دا يپوښتنه وکړ ېیوه پرانیست یکه ښوونک
  یلګې په توګه، ښوونکېرو. د بې وشم کار په صفت يد یو پرانیست چې شود انتخاب لپاره غوره کوي نو دا کولی  زده کوونکو پرانیستی کار د 

میتود  حل لپاره کومد چې د ستونزې  ئیا "تاسو کولی شئ پریکړه وکړ  وایي، "د دې موضوعاتو څخه د خپل ځان لپاره یوه موضوع غوره کړئ"
 ".ئ؟اده وکړڅخه استف

 شم؟ یکول ډکو هګنڅنو زه دا چلند  ،وينه واضح  موخهړې ک زده دې رچېکه  ب( 7.1)

ورکول  يلوړه نمره نه ش ته چلند  ې، نو د معلومېدای او یا موخې د زده کړې له فعالیتونو څخه نشي نه وي معلوم موخهرې د زده کړې چېکه 
 . کېږيته به ټیټه نمره ورکول  ېنو د  یورې هیڅ انتخاب نه وي وړاندې شچېنمره او که  ۍمنځن نو  وي یوش رې یو انتخاب وړاندېچې. که دایکې

 کوي؟ مرسته شواهد کوم هړکارانه کار کولو په ا د رضا الف( 7.3)

کله  چېهغه وخت یا  ويورک تمعلوما په خپله خوښه کېزده کونکي د اړتیا په وخت  چې کله کېږيپوښښ الندې نیول  تر کې دې چلند پ هغه څه
وړ حالت  ېیو د تم د ښوونکو پوښتنو ته ځواب ورکول یا په ټولیزه توګه او جواب تر السه کول پوښتنېپه انفرادی ډول د . پوښتنه وشی ورڅخه

 کېنو دا په ټولګي  "هو" په یوه اواز ځواب ورکوي زده کوونکيټول  ؟"ئو، "ایا تاسو پوه شيپوښتنه وکړ یکد بیلګې په توګه، کله چې ښوون دی،
 .ږيکېرل ېګډون په توګه نه شمخپلی خوښۍ د د 

په  پوښتنو ته    په خپله خوښهغوښتنی  ېله کوم   پرتهنکي و زده کو،  " يخپل الس پورته کړ  دی نکي و زده کو" چې  ي دا د  بېلګېکه څه هم په الرښود کې  
که څه    ،ځوابونه وړاندې کړي په خپله خوښه نکي د ښوونکي د پوښتنو په ځواب کې و زده کو  ډېرکه    له دې امله، ي.ت ورکو معلوماورکولو سره  ځواب 

که    "ږي؟ې پوه   ېباند  ځواب په څوک "، ممکن پوښتنه وکړي   يک په توګه، ښوون   بېلګې. د  لري نمره و هم لوړه  به   دانو   خپل الس پورته نه کړي، وي هم د 
  5ځواب " ،" زما!"  ) بیلګه  (،يالس پورته کولو په وا سطه یا پرته له دې چې الس پورته کړ  )د  يکړ  ې ړاند و  نکي خپل ځوابونهوزده کو  ډېر رې  چې 

 . کېږيورکول  نمره   ۍمنځن  دی تهکه یوازې ځینې زده کونکي ځواب ووایي، نو   او .لريه نمره  لوړ دا بیانو  (.....نور  سېدا او " دی!
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 دهم؟ نمره را رفتار نیدهند؟ چگونه ا یمن انجام صنف در یتالش چیگردان به نظربرسند که هشاالف( اگر  8.1)

مطرح  شاگردان را به چالش بکشد  که به نظر می رسد که را ییا سوال ههیچ وظیفمعلم کند، حتی اگر می اگر معلم هیچ گونه تالشی را تصدیق ن
را که شاگردان  فعالیت هاییمعلمان همیشه می توانند به نظر نمی رسد که تالش کنند، این هنوز هم نمره سطح پایین دارد. شاگردان یا نمی کند 

، حتی اگر به نظر می رسید که تالش انها قابل تقدیرو تصدیق باشد ( پیدا کنند، که رکارخانگی اخی انجام می دهند یا انجام داده اند )به عنوان مثال
 برای آنها آسان باشد.

 ست؟ی( چ1.2مثبت ) کالمو استفاده از ( 8.1تالش شاگردان ) قیتصد رویتقد نیب( تفاوت ب 8.1)

تصدیق تالش تقدیر ودارد. در حالی که  تمرکزکار و تالش شاگرد  ررویشامل نظراتی است که به طور خاص ب تصدیق تالش شاگردان قدیروت
تصدیق تالش تقدیر و ، لزوما نشان دهندهمثبت را نشان می دهد  کالمکه  ینظر یکمثبت محسوب شود، کالمشاگردان نیز ممکن است به عنوان 

 کالمیک نظر است که  "شاگردان نیست. به عنوان مثال، "شما پیشرفت بسیار زیادی در نوشتن داشته اید! من می توانم بگویم که تمرین کرده اید!
  رایمثبت است اما ب کالمنمونه ای از  "ید!می کند. "آفرین!! شما یک نویسنده سریع هست تقدیروتصدیقو تالش شاگردان را  به شمارمی رود مثبت 

 تالش شاگردان به حساب نمی آید. قدیرو تصدیقت

 ردد؟نگمشاهده  یاشتباه چیه راگ فهممنگرش معلم نسبت به چالش ها ب در مورد توانم یالف( چگونه م 8.2)

سه دسته قرار خواهد گرفت. هر سوال می تواند یک چالش  انتخاب پایین، متوسط و عالی است، نگرش معلم همیشه در یکی از این 3همانطور که 
. اگر معلم نگرش بی  نماید د گذاری کردن این رفتار ارائه وبرای شاگردان باشد، بنابراین مشاهده معلم درطول این بخش باید معلومات کافی برای ک

یک نمره سطح  پس این رفتارشان سرزنش یا جریمه نمی کند، شاگردان را برای اشتباهات  یا ،شود  نمی یا بی حوصله طرفی داشته باشد، عصبانی
 .استمتوسط 

 نمره دهم؟ توانمیم چگونه. دیرس یکرد، اما ناراحت به نظر م یرا سرزنش نم شاگرد کیب( معلم  8.2)

حوصله شدن را  ناراحتی و بیاست که اشکال منفی دیگر مانند الزم یک نگرش منفی به چالشها »سرزنش کردن« است، اما  یکی از نمونه های
 (1.1در نظر بگیریم. )مانند نیز را   تفاوت های فرهنگی در نظربگیریم. این مهم است که

اوسط تمام  ای رمیدر نظر بگ راداد یرو" نی"بهتر دیمن با ایشاگردان، آ  یبه چالشها نسبتبه نگرش مثبت  یج( درنمره ده 8.2)
 رم؟یبخش را در نظر بگ کی

 ار، مشاهده کننده گان باید اوسط نگرش معلم را در طول جریان یک بخش در نظر بگیرند. برای این رفت

گوید: بمعلم وقتی که یک شاگرد یک اشتباه می کند و  نشان دهد  نگرش مثبت نسبت به چالش های شاگردان مکن استبه عنوان مثال، معلم م
وهمرایشان بی   سرزنش میکند  را انمعلم همواره و به طور صریح شاگرد  ،جزاینبه «. با این حال اگرگیری هستیمیاد در حال  ، مامشکلی نیست»

همان بخش است(. با این حال، اگر هیچ نشانه تمام بسته به توازن حوادث دروا، این درنمره سطح پایین یا متوسط قرار می گیرد )حوصله می شود 
 اخذ نماید. سطح عالی  مثبت کافی است تا نمره این رفتار را به ای روشن از نگرش منفی اشکار نشود، پس یک مورد از نگرش

 و  احساسات کنترول ،یمختلف، همدرد یها دگاهید از ها تیموقع دنیدتواند  یمعلم م کی( چگونه 9.2)
 ؟بخشد تیرا تقو یحل مسائل اجتماع

او را از بازی خارج کرده  یشهمصنفی ها ی شود، زیرا کهاین است که: یک پسر ناراحت م های مختلف دیدگاه دیدن موقعیت ها از یک مثال از
دیدن  وازاین طریق در این بازی شرکت کند هد هم می خو اوهمصنفی هایش نمی دانستند که می دهد که ممکن است توضیح  به پسراست. معلم 

 خواست کند که ایا او می تواند در بازی شرکت کند. در می کند و سپس او را تشویق می کند که از آنها  قویترا ت های مختلف دیدگاه موقعیت ها از

از شاگردان یک همصنفی را اذیت می کنند، معلم همدردی را از طریق درخواست  گروپیهنگامی که یک  این است: یک مثال از همدردی کردن
 ، تقویت میکند. شدند می  اذیت انهااز یاعضاء گروه در مورد اینکه چگونه احساس خواهند کرد اگر به جای او یک

، معلم از طریق ارائه راهکارهای برای شاگرد برای مقابله با استهنگامی که یک شاگرد ناراحت  این است: کنترول احساساتیک مثال از 
 را تقویت می بخشد. کنترول احساسات، 10عواطف خود، از قبیل نفس عمیق یا شمارش تا 

 عواطف شاگردان و پیشنهاد به آنها ناختین دو شاگرد مشکل وجود دارد. معلم با تصدیق مسئله، شب یک مثال از حل مسئله اجتماعی این است:
  مهارت های ه صورت عمدی. معلم همچنین می تواند برا تقویت می کند  راه حل مشترک، حل مسئله اجتماعیفکر کردن ورسیدن به یک برای 

 .گی کرد ایستاده یا قلدری کردن  هدر مقابل رفتار ناراحت کنند  نکه چطور میتوامیتواند نشان دهد معلم  الً مث کند؛ سازی فردی را مدل

 ؟چی کار کنم سوال داشته باشم اگر من هنوز هم

 .اگر سوال شما بدون جواب باقی می ماند، از مربی خود سوال کنید  .چند بار بخوانید و این سواالت متداول را راهنما )رهنمود(  کتاب
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 ؟مړنمره ورک هګنڅچلند ته  ېنه کوي؟ زه د هڅه یڅه ېک يګولټنکي په وزده کو ېرچېکه  الف( 8.1)

نکي خپله هیڅ ویا زده کو وينکي فکر کولو ته وهڅوکوزده  چې وي ک دنده یا پوښتنې نه مههغه هیڅ کو ، حتیي د نه کړییهیڅ هڅه تا یکه ښوونک
 يپیدا کړ  يیې ترسره کوي یا ترسره کړي د  زده کوونکي چېشیان  کولی شي هغه. ښوونکي تل کېږيته ټیټه نمره ور کول  ې، نو د ويهڅه نه ک

 .هم وي لپاره اسانه ويکه دا د د  ی، حتيوستایل ش ېهڅ زده کوونکو څو د کورنی دنده(  تیرهپه توګه  بېلګې)د 

 ؟شتهریتوپ هڅ کې (1.2)لو په کارو بيژ ياو د مثبت (8.1) دیید تا وڅد ه زده کوونکو ب( د  8.1) 

زده داسې حال کې چې د ه په کار او هڅو تمرکز کوي. پ زده کوونکو توګه د  ېهغه تبصرې دي چې په ځانګړ ستایلد هڅو  زده کوونکو د 
تائید نه په  د هڅو زده کوونکو لوي نو حتمي د کېممکن د مثبتو ژبو په توګه وشمېرل شي، خو یوه تبصره چې مثبته ژبه تش ستایلد هڅو  کوونکو 

دا یوه تبصره ده چې د  .تمرین کړی دی" ډېر ی شم ووایم چې تاسوال زه کو !پرمختګ کړی دی ډېرپه توګه، "تاسو په لیکلو کې  بېلګې. د ياملیږش
، اما د ي د  بېلګې  بيژ  ېد مثبت یاست!" یکز لیکونېتایید کوي. "آفرین!! تاسو یو تد هڅو  زده کوونکو او د  يږېبحسا و په توګهژبې کارول  ېمثبت

 .کېږيد لپاره نه محاسبه ییڅو د تاهد  زده کوونکو 

 کې باره په چلند وونکيښ دې اندړو په ونوګنن د چې شمی کوال هګنڅ زه شي، دلیل ونه يغلط ولیڅ ډه رتهچېالف( که  8.2)
 م؟یووا هڅ

وي، نو د  هننګونیوه ته  زده کوونکو دای شي کېوي. هره پوښتنه  کې یوه په څخه د ښوونکي چلند به تل د دغو دریو کټګوریو لوړ، او نځنۍټیټ، م 
چلند  بې طرفه کېرې ښوونچېشو. که  یترڅو دا چلند کود کړ يترالسه شباید پوره معلومات  څخه ېمشاهد له دې برخی په جریان کې د ښوونکي 

 .ږيکېور کول  هنمر ۍته منځن  ېنه مجازات کوي، نو د  ېیا ینکي نه ډاروي وزده کو سره کولوپه  نه وي، یا د غلطیو حوصله ېبولري، قهر یا 

 ؟مړورک نمره ته ېد شم یکول هګنڅ، زه کاريدلی ښېځورخو  ليوی يته هم بد نه د يکزده کوون هوی کېوونښب(  8.2)

  ياو بې قرار احساس ۍلکه د ناراحتکارونو  منفيد نورو  چېمه دا ده مه، مګر هد  ه،" شاملځورونه" کې  ېلګېب  ېوید ننګونو په وړاندې د منفي ر
 (.1.1)لکه  يمهم د  ډېرنیول هم په پام کې  نوتوپیرو يد کلتور په پام کې ونیسو. او

 اوسط ېبرخ یوېد  ای هښېپ ""غوره دیزه با ایورکولو لپاره، ا ېته د نمر چلند مثبتې اندړو په ونوګنن د ردانوګج( د شا 8.2)
 ؟سمیون کېپه نظر 

په توګه، کله چې یو زده   بېلګېد .برخې په اوږدو کې د ښوونکي د چلند اوسط په پام کې ونیسي ېوباید د ی کېسلوک لپاره، مشاهده کووند دې 
په  ېزده کړد ، موږ ويپروا نه کوایي، "و ید ننګونو په وړاندې مثبت چلند وښیي او ښوونک زده کوونکو ممکن د  یکوي، ښوونک ينکي غلطوکو

حوصله له  کېپه مقابل  زده کوونکيیا هم د  ته بد رد وایي وزده کوونکپه ښکاره توګه  یکجال پیښې پرته ښوون ېکه څه هم، د د  ."وی کېحالت 
و ویر منفي(. که څه هم، که د سره)د برخې په اوږدو کې د پېښو د توازن په پام کې نیولو  ينمره ورکول کیږ  ه یا منځنۍټیټ ته ې، د السه ورکوي

 .کړي لوړه نمره چلند لپاره غهد د  چې  بسنه کويو یوه بیلګه وی، نو د مثبتو رنشيروښانه نښې نښانې رامنځته  هیڅ 

 وزیولنټ، او وولتنظیم احساساتود ، وکول يهمدرد ،مو درک کولویبل چا له نظره د مفاهشي د  یکول هګنڅ یوونکښ( 9.2)
 ؟ يړکو ته وده ورلکوحل  وستونز

 دا هلک ته کېږي ځکه چې د هغه ټولګیوالو هغه د لوبې څخه ګوښه کړ. ښوونکې: یو هلک خپه بېلګېدرک کولو  د  مفاهمو د  نظره له چا بلد 
نظر اخیستل هڅوي او بیا یې  د ډول سره  ېپه د  کېښوون ،ښتلچې هغه په دې لوبه کې برخه غو یدلوال نه پوهلګید هغه ټو چې ويک واضح

 .نه وکړيښتغولپاره  څخه د ګډون ويچې له د  ويهڅ

په  ېښتنغو ېد ګروپ غړو څخه د د  کې، ښوونويته مزاحمت ک یواللګو ګروپ یو ټوی زده کوونکو د  کله چې کولو یوه بیلګه: ۍد همدرد
 .ويک هویکول تق يڅنګه احساس به و کړئ، همدرد  يمزاحمت پیدا ش سېواسطه چې فکر وکړي که له تاسو څخه یوه ته همدا

ژوره ساه واخله یا د یوه " لکه، يڅخه کار اخل کړنالرو مختلفو د   ی، ښوونکويخپه  ینکوکله چې یو زده کو :هبېلګ هتنظیمولو یو د د احساساتو
 .ويک ښښولو کوتنظیم د  احساساتو نکي د وزده کو الرې د  ېد  له. "ړهحساب وک ېڅخه تر لسو پور

و او لپیژند  واحساساتد  زده کوونکو د مسلې په منلو، د  یترمنځ ستونزه شتون لري. ښوونک زده کوونکو  2د  لګه:ېد ټولنیزو ستونزو د حل یوه ب
ه هم  نمهارتو اړیکو توګه د خپلمنځي يممکن په اراد  یق کوي. ښوونکویستونزو حل تش ووړاندیز کولو سره د ټولنیز د حل لپاره ېد ستونز ګډهپه 

 .ودریږي کېپه مقابل د ځورونې  يی شکوال  چې څنګهښیي  یکړي؛ د بیلګې په توګه، ښوونک  ماډل

 ؟ مړوکباید  هڅولرم  تنهښپو هم اوسکه 

 .وکړئ پوښتنه څخه روزونکي خپل وي، پاتې ځوابه بی پوښتنې ستاسو هم بیا که ولولئ، سره واره څو په پوښتنې ېمتداول FAQs/ کې الرښود  په



  

 

  



 

 Teach”بنیاد  استفاده تخیلی از . می باشداجتماعی باالی ارزش فراهم کردن سطح عملی با امکان   در نمونه عالی از تحقیق یک
  فقط  که آن  باشد. به جای کامال انقالبی می تواند ،مشاهدات به عنوان وسیله ای برای نظارت بر آنچه واقعا در صنف درسی اتفاق می افتد

 “ نیاز به بهبود آموزش در صنف درسی، این ابتکار تحقیق و ارزیابی را به یک میکانزم بهبودی تبدیل می کند.افسوس بخوریم به  
 هانوشک  کیار

 استنفورد پوهنتونارشد، موسسه هوور، همکار  ل و ژان هانا 

 

Teach”   )که په ټولګي   چې ټولنیزو ارزښتونو ته د الس رسي امکانات په عملې بڼه را منځ ته کوي.   ه بېلګه د عالی د تحقیق یوه  )ښوونه
. د دې  وي  ی نکوکو به بشپړ بدلون رامنځته  کې په حقیقت   کې د مشاهدې لپاره د کتنې تصوري کړنالره د یوې وسیلې په توګه وکارول شي نو 

نې د پر مختګ د  وی ابتکاري بدلون به د څیړنې او ازم نې ته وده ورکړو، دا پر ځای چې یوازې زړه سوی ولرو ښه دا ده چې د ښوونځي ښوو 
 “ مکانیزم سبب شي.

 هانوشک  کیار
 ، د هوور موسسه، ستنفورد پوهنتونهمکارړی پو ړپل او ژان هانا لو

 

Teach”  در سراسر  سی جدی هستند،در صنفدر  میتوددر مورد بهبود کیفیت  که اموزش و پرورش برای مربیان کاربردی یک ابزار
در چندین کشور    درست شده وبر اساس یک پایگاه تحقیق قوی  Teach ،خاصا طراحی شده برای حضارجهانی .جهان فراهم می کند

ست، بزرگترین وعده خود را در  شده امی  آزمایش شده است. اگر چه پروتکل های مشاهده در درجه اول برای ارزیابی آموزش استفاده
. بدون  قرارمی دهد آنها  تدریس رابطه با چگونگی بهبودبه معلمان در مشخص مشترک و ارائه فید بک  تدریسی چشم اندازامکان ایجاد 

 “ .فرصت های یادگیری را برای معلمان و رهبران در سراسر جهان فراهم می سازد چنین  Teach شک
  پم گروسمن 

 سازنده پنسیلوانیا؛  پوهنتوندین و جورج و دایان وایس پروفسور، دانشکده تحصیالت، 
 (PLATOپروتکل برای نظارت بر آموزش زبان انگلیسی ) ابزار

 

Teach”  د پرمخ بیولو فیتکې میتودونو د د ټولګیو د چېکوم ښوونکو لپاره یو عملي وسیله برابروي  هغه  د نړۍ په کچه د ( ه)ښوون  
اساس جوړوي او په  د یوې پیاوړې څیړنې( ښوونه) Teach ،دی یولپاره ډیزاین ش کتونکوپه ځانګړي ډول د نړیوالو  په اړه جدي دي.

د  یی منه ه ژویږي، لکېلپاره کارول پروتوکولونه په ابتدایي توګه د تدریس ارزولو  کتنې . که څه هم د دی یشو لویو هیوادونو کې ازمډېر
 (ښوونه) Teach  کړي.ته وده ور تدریسچمتو کوي چې څنګه  کیفیدب یاو ښوونکي ته ځانګړ ،يدیو عمومي روزنیز لید رامنځته کول 

 “ او رهبرانو لپاره د زده کړې فرصتونه چمتو کوي. نکوپه ټوله نړۍ کې د ښوو
  پم گروسمن 

 د ،ځیپوهن التویتحصی لیتکم د  پروفسور، سیوا انیدا وا جورج وا نید 
  PLATOکېجادوونیاالی  پروتوکول د لپاره کوونکو مشاهده د ې ژب شيیلګ ان د  بوهنتون، ایپنسلوان 

 

 Teach”این به ما کمک میکند که سواالت  دهنده یک نوآوری بزرگ در تالش های ما برای بهبود آموزش برای همه است.  نشان
بتوانند به  که آموزش دهندمهمی مانند: چگونه معلمان می توانند یک محیط یادگیری جذاب و حمایتی ایجاد کنند؟ چگونه معلمان باید 

مستقل، انعطاف   یادگیرنده گان رت های تفکر انتقادی را توسعه دهند؟ چگونه معلمان می توانند تا مبانی محتوا و مها ،کمک کنند شاگردان
 “ !خواهد بود افزایش یادگیری در سراسر جهان  به عنوان یک کاتالیزگربرای Teachپذیر و اجتماعی را پرورش دهند؟ 

 اون سنگ تان 
 توسعه کودک، موسسه ملی آموزش و پرورش، سنگاپور مدیر مرکز تحقیقات

 

 ښوونه .ی دکې یو ستر نوښت  پایلهپه کوښښونو  د  زموږ (ښوونه) Teach  په برخه کې ورکولو ې ته د ود ېد ټولو لپاره ښوون”
(Teach) او د زده کړې    هر اړخیزه ی شي چېکوال یکد مهمو پوښتنو ځواب ورکولو کې موږ سره مرسته کوي چې څنګه یو ښوون

  ر کولوانتقادي فک او  مفهوم اخیستلو يسد درس د اسانکي وڅنګه کولی شي د زده کو یچاپېلایر را منځ ته کړي؟ ښوونک کېمرسته کوون
  Teach  ؟وروزيزده کونکي  قابل او په ټولنیزه توګه کېمنونانعطاف  شي چې د مستقل،نکي څنګه کولی و؟ ښويمهارت ته وده ورکړ

 “ !شيوبلل  ودې یو مهم عاملد په نړیواله توګه د زده کړې   ( بهښوونه)
 اون سنگ تان 

 اپورګ ملي موسسه، سن ېاو روزن ېوونښ، د رید مرکز مد قاتوید تحق ېودد ماشوم د 

 

Teach” جامع   بخاطر این ابزار نه تنها  عالی را برای مشاهده و رتبه بندی تدریس در صنف به سطح جهانی فراهم میکند.   رهنمود
که   واقعیهای  مثال تشریحو  صنف کلیدی ی روش هاینامگذار –است  تاثیرگذارآن نیز  ص بودنخا به خاطر بودن آن، بلکه همچنین

  و حتی خود معلمان مٔسولین،مکتب مدیرانابزار مفید و قابل دسترس برای یک . چگونه ان روش ها درسطوح مختلف کیفیت رخ می دهد 
 “ .میباشد

 هیدر هیل 
 (MQI ریاضی ) تدریس جروم ت. مورفی استاد آموزش و پرورش، دانشکده تحصیالت هاروارد؛ سازنده ابزار کیفیت

 

Teach”  (پهښوونه) د یوازې  له نهیسدغه و .دی ښه الرښود لپاره خورا  ۍ او درجه بند ې د تدریس د مشاهد کې  ټولګي له کچه په نړیوا
توضیح  بېلګې ېفیت مهمکېنوموي او د  کړنېد ټولګیو کلیدي  — هم اغیزمنه ده ېد مشخصوالی له مخ  بلکې درکهله  يهراړخیزوال

د ښوونځیو، د مشرانو، مدیرانو، او حتی د ښوونکو  (ښوونه)Teach .ږي کېفیت په مختلفو برخو کې اجرآت ترسره کېنګه د څ چېکوي، 
   “ .ده لهیسوړ و يسلپاره ګټوره اود السر

 هدر هیل
 کېونړ( جوMQI) آلید  تیفکېد  د تدریس یاضی؛ د رځیپوهن التویتحص یلیتکم د ډ دهاروار سور،یپروف ېروزن او یوونښد  یجروم ت. مورف
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تا این لحظه، فقدان ابزارهای باز، انعطاف پذیر و آسان برای یادگیری اندازه گیری های مشاهدات، که می تواند به طور سیستماتیک ”
نه تنها    المللی برای بهبود آموزش دیده شده است.در صنف های درس استفاده شود، به عنوان یک مانع اصلی در تالش های بین 

نه تنها این   Teachگام مهمی برای بهبود است.  این یک - تدریس میکنند معلمان چگونه بلکه، تدریس میکنندآنچه معلمان مشاهده کردن 
رت سیستماتیک استفاده شود اما قابلیت  جدا ازاندازه گیری های معمول مشاهده ای قرارمیگیرد که میتواند به صو را پر می کند، بلکه خال

با توجه به مبانی  Teachانکشاف . پروسه باشدبرای تنظیم و انطباق با تنوع فرهنگی می یدارای انعطاف پذیرتغییر پذیری دارد که 
  در  چهار قاره رد Teachنظری قوی و دهه های تحقیق تجربی، دقیق بوده است. عالوه بر این، به عنوان بخشی از کار اعتبار سنجی، 

های درس در سراسر جهان قدرت   کالسمنحصر به فرد است. معلمان در  نیرویشده است که نشان دهنده  ازمایشکشور  15بیش از 
 “ را در این ساحه ارائه می دهد.  دریچه منحصربه فردیک  آموزشآینده ما دارند. معیار  زیادی در شکل دادن

 کافمن -سارا ریمم
 پوهنتون، کاری پرورشاموزش و استاد آموزش و پرورش، مرکز مطالعات پیشرفته آموزش و یادگیری، دانشکده 

 

او  ، د مشاهدې هغه وسایل چې په اسانۍ سره د زده کړې سبب کېدای شيمنلانعطاف د ، والینو کمچې، د پرانیستو سرې اوسه پورتر ”
کوښښونو او پر مختګ په وړاندې عمده خنډونه   د ستماتیکه توګه په ښوونځیو کې ترینه کار اخیستل کېدای شي د نړیوالې ټولنېیسپه 

، د پرمختګ لپاره تر ټولو  ويتدریس ک ېڅنګه ی بلکې ويي څه تدریس کښوونک یوازېچې نه  کول مشاهده ېد د را منځ ته کړي دي.
 ی دی. دا پهځانګړ نورو عادي مشاهدو څخه د  سربېره پر دې بلکېنه یوازې دا کمښت پوره کوي  (ونهښو) Teach  .ديمهم ګام 

 ازمایښتي څېړنو . د لسګونوشيوالی سره ځان عیار ونوکلتورمختلفو  د  کبلهله  ۍ یرذانعطاف پ او د  لريوړتیا  وکارولد ستماتیکه توګه یس
نه   15له لپاره،  تر السه کولود   ره پر دې، د اعتبارېسرب . هد ېوش ډېره پاملرنه پروسه کېه( د جوړښت په ښوون) Teach د بنسټ، رپ

  ېد ټولکوله.  ېظرفیت نمایندګي ی سارېد بې  و وچوویڅلورو لنه ترسره شوې ده چې د ویازم ه(ښوون) Teach زیاتو هېوادونو کې دپه 
فرصت   سارېپه دې برخه کې یو بې  (ښوونه) Teach او رول لوبوي د ټولګیو ښوونکي زموږ د راتلونکي په جوړېدو کې ستر ۍنړ

 “ .ويبرابر
 کافمن -سارا ریم

 پوهنتون اینی، د ورجیښوونځ ي، د کری تعلیممرکز یپرمختلل ړېمطالعاتو او زده ک د  ېوونښ، د هسوریپروف ېروزن او ېوونښد 

 
را که معلمان   ی و  فید بک ها  را تحریک می کند که یادگیری برای درک آنچهی است قدرتمند، یک استراتژی صنفمشاهده معلمان در ”

برای   طراحی شده  صنف اولین ابزار مشاهدات در  —  Teach میدهد.  قرار  در اختیار  واقع شوندموثربیشتر به طوری فردی  نیاز دارند تا
  Teachهستند.  اموزش و پرورشیک منبع ضروری برای کشورهائی است که در جستجوی بهبود نتایج  — کشورهای در حال توسعه

  عاطفی -قبلی را به یک بسته ترکیب می کند که زمان معلمان را در انجام وظیفه، حمایت اجتماعی  ابزارهای بهترین ویژگی های 
  ، همه منبع باز و مشاهده کنندگان  مواد آموزشی و نرم افزاری  تحلیل می کند. را شاگردان و استفاده از شیوه های آموزش با کیفیت باال 

  Teach  کرد. آموزش ارزیابی فزون کشورهای در حال توسعه را می توان در مقایسه با تعداد روزا  Teach کاربر پسند هستند، و نتایج
 “ .گیرد  در کشورهای در حال توسعه می و پرورش کیفیت آموزش در رگیسهم بز

 باربارا برونز 
 جورج تاون پوهنتونوالش ، مکتب  جهانی و خدمات خارجی توسعهمرکز 

 
په  و لخواښوونکد یوه پیاوړې ستراتیژي ده چې زده کړې ته وده ورکوي او   هغه څه د درک لپاره  د څارنه په ټولګیو کې د ښوونکو”

د مخ پرودې هېوادونو لپاره د  )ښوونه(  Teach خپل تاثیر نور هم زیات کړي.کولی شو په واسطه  فید بکوړاندې کېدونکي  فردي ډول
  Teach . ه مهمه منبع دهډېر ،ودې په لټه کې دي يچې د تعلیمهغو هیوادونو لپاره د دا له ده. یسو لمړی ټولګي د مشاهدې طرحه شوې

د زده کوونکو څخه  ، ه مودهد ښوونکو د دندې اړوند چې د پخوانیو وسایلوغوره مشخصات په یوه بسته کې راټول کړي  )ښوونه(
مشاهده کونکو د ټریننګ کې د  Teach په . حلیلوي په لوړ کیفیت د ښوونې له الرو چارو څخه ګټه اخیستل ت او مالتړ ټولنیز-عاطفي
به د مخ پرودې هېوادونو  پایلې)ښوونه( Teach دای شی. د کېنې دي او په اسانه توګه کارول چېر ټولی پرانیستې سرویسافت  مواد او

فیت لوړولو کې خورا مهمه ونډه  کېد تعلیمي  Teach ږي. مخ پر ودې هېوادونو کېکېپه توګه استفاده  د معیار  دتعداد د زیاتېدو سره سم
 “ لري.

 باربرا برونز 
 وهنتونپ اونټ دجورج وخدماتومکتب،یوالش د بهرن ،مرکزګ پرمخت والړید ن

 

 Teach” طراحی شده است.به صورت  واضح  جهان  جنوب  های واقعیت در نظر داشت است که با  سیدر صنفیک ابزار مشاهده  
.  اطمینان حاصل می کند از درک مشترک ناظرانباعث تفسیر اسان می شود و  پرسش های متداولو  ،خوب های مثالتوضیحات روشن، 

برای بهبود بیشتر در شیوه های معلم مناسب است.   درک  ثبتبرای  خاصتا برای هدف کنترول صنف ها وهمچنینگی این ابزار هساد
Teach  می کند ثبتنرم   مهارت های  رویاست که تالش های معلمان را  صنف درسیهمچنین اولین ابزار مشاهدۀ“. 

 سارا روتو
 (PAL) یادگیریبرای مردمی مدیر شبکه اقدام 

 

Teach”  (ښوو )ترتیب نیولو سره کېپه نظر د واقعیتونو  نړۍ  يلویله ده چې په روښانه توګه د سیسکولو ومشاهده د ټولګی د  نه 
ترمنځ د   مشاهده کوونکو ر او دیسپوښتنې د آسان تف ي، او عمومبېلګې ېشو ېجوړ ېښ ،واضح تشریحاته( ښوون) Teach  د .هد ې شو

لري او همدارنګه د ښوونکو په کړنو   موخهنظارت کول په ځانګړي توګه د ټولګیو د  ساده. د وسایلو وړاندې کوياطمنیان  په هکلهتفاهم 
مهارتونو د پیاوړتیا  نرم   د د ښوونکو له ده چېیسو ۍ لمړ ې( د مشاهدښوونه) Teach  لپاره کار کوي. بصیرت او کې د ال ښه پرمختګ

 .“نیسي الندېښ تر پوښ لپاره هڅې
 سارا روتو

 ریمد  کېشب اقدام خلکو د  په هکله د يړد زده ک
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