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چكيده
هـاي درك مطلـب رياضـي        تدريس متقابل در پيشرفت مهـارت      اثربخشياز پژوهش حاضر    هدف  

ي مهمـي در حـل مـسائل رياضـي     درك مطلب مرحله. باشد اول راهنمايي مي  يآموزان دختر پايه  دانش
روش تدريس متقابـل    . تر هستند در حل آن موفق   آموزاني كه مسائل رياضي را درك كنند      انشاست و د  

پژوهش حاضر يك پژوهش نيمه آزمايشي      .هاي شناختي و فراشناختي است    تدبيري براي كسب مهارت   
 اول  يپايـه آمـوزان دختـر   پـژوهش دانـش   اين   آماري   يجامعه.  پس آزمون است   -با طرح پيش آزمون   

 نفر گـروه  19( نفر 38پژوهش حاضر بر روي     . نفر بودند 2488باشند كه   شهرستان گرگان مي  راهنمايي  
.  اول راهنمايي شهرستان گرگـان اجـرا شـد    يآموزان دختر پايه  از دانش )  نفر گروه آزمايش   19كنترل و   
ون معلـم   كار رفته در اين پژوهش آزم     ه   ابزار ب  .تصادفي بود آموزان گروه آزمايش،   انتخاب دانش  يشيوه

ها از تحليـل  براي تحليل داده. ماده بود11 رياضي با يلهأهاي حل مس گيري مهارت ساخته جهت اندازه  
ي تفاوت معنادار بـين نتايج حاصل از اجراي تحليل كوواريانس نشان دهنده       .كوواريانس استفاده گرديد  

 رياضـي  يلهأهـاي حـل مـس     آموزش به روش تدريس متقابل منجر به بهبود مهـارت         .باشدگروه مي دو
 گروههاي دو نفره بهتر از گروههاي كه اين روش دراست قابل ذكر اينينكته.آموزان شده استدانش
.آموزان شد رياضي دانشيلهأهاي حل مس نفره موجب بهبود مهارت5

فراشناختشناخت،درك مطلب رياضي،تدريس متقابل،: كليدييهاواژه

masoom.dehbashi@yahoo.com)  نويسنده مسئول (شناسي عمومي دانشگاه گيالننفوق ليسانس روا*
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مقدمه

پايه و اساس خواندن    ).1،2009سن(آموزان است رين ابزار يادگيري دانش   تخواندن اساسي 

درك . )2،2001؛ بـه نقـل از البالينـر    2000انجمـن ملـي سـالمت آمريكـا،       (درك مطلب است    

گردد كه در يك متن آمده است، به عبارت ديگـر            مي شناخت و درك موضوعاتي بر    به،3مطلب

پيـشين  موجود در مـتن بـا دانـش       ق تلفيق اطالعات  معناي متن از طري   به دريافت درك مطلب 

است كه  اي  پيچيده4شناختيو راهبردهاي ها  خواننده اشاره دارد كه مستلزم به كارگيري مهارت       

). 1385پرنـد،  و   شكوهي يكتا (كند مي متن و معناي آن تعامل پيدا     ها با  آن يخواننده به واسطه  

سـفانه أمت.آمـوز اسـت  در زنـدگي يـك دانـش    ترين پيشرفت   يادگيري مهارت درك مطلب مهم    

توانند متن را به صورت روان بخوانند امـا قـادر بـه              مي كهآموزان با وجود اين   تعدادي از دانش  

عنوان نمونه در مسائل رياضـي عـواملي   به.)5،2009ويليامز و اتكينس(درك و فهم آن نيستند 

 بـه رياضـي، سـطح       اصطالحات مربـوط  ،  يشناساطالعات وابسته به زبان   ربط،قبيل اعداد بي  از

)طـوالني و پيچيـده    ي  هـا جملهودشوارهاي  به كارگيري كلمه  (6نحويهاي  لغات و پيچيدگي  

). 2004، 7گـارديرن (سازد ميمسئله را با مشكل مواجه) درك مطلب(فهم و درك، درون مسئله 

عـدم توانـايي    مـشكالت مربـوط بـه درك مطلـب و فهـم را در             )1370 (8واالس و مك فالين   

داردآمـوزان ضـرورت   چيزي كه وجودش براي كـاركرد رياضـي دانـش         داند، مي استدالل مؤثر 

شـناختي و فـرا     هاي  ، با راهبرد  )درك و فهم مطالعه   (درك مطلب   .)1370،  واالس و مك فالين   (

سازنده براي كـسب    هاي  همچون بكارگيري دانش قبلي، خالصه كردن متن و پرسش        9شناختي

اصـطالح  ).10،2009كيـسج كـي    و بـران اسـتين   اسپورر،( متن ارتباط متقابل دارد    هدف اصلي 

اطالعـات پـردازش  هـا، آناست كـه در هايي ذهني يا راه،  درونيهاي  شناخت، به معناي فرايند   

 آن اطالعـات مـورد      يوسـيله ه  است كه ب  ي  يهابه عبارت ديگر، شناخت به معناي راه      .شوندمي

1- Sen
2- Ludliner
3- Comperhension
4- cognition strategies
5- Williams & Atkins
6- syntactic complexities
7- Garderen
8- Wallace & Maclafline
9- strategies metacognitive
10- Sporer, Brunstein, & Kiesch ke
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در حافظـه ذخيـره    نهايتدروآيند مي دربه رمز ،  شوند مي شخيص داده گيرند، ت  مي توجه قرار 

اسـتفاده قـرار  موردخوانيم و ميها را از حافظه فراسازيم و هر وقت كه نياز داشته باشيم آن مي

1فراشناخت، اصطالحي است كه اولين بار توسط فالول       ). 1380سيف،  (شود مي دهيم، گفته مي

چيز مربوط شناختي و توليدات يا هر    هاي  دانش فرد را در مورد فرايند     "كار رفت تا    ه  ب)1976(

 شـناختي فعـال دارد كـه بـازبيني فعـال و      ين يك مؤلفهياين مفهوم همچن "به آن توصيف كند   

كله (شناختي مربوط به عهده داردهاي ارتباط با دادهدرها تنظيم و سازماندهي بعدي اين فرايند     

).361ص ، 21372و چان

تـر  آموزان و كـم به دانشمحتواي دانش رياضيتر بر انتقالر آموزش رياضي تاكنون بيش   د

بـه نقـل از  ،1989 و همكـاران،  3كولينزدر تأييد اين نظر،. بر عامل فراشناخت تأكيد شده است     

كـه يـك محـيط    دارنـد  ميآموزش رياضي بياناهميت فراشناخت در  با اشاره به  ) 4،1994گاي

:ايد به پنج عامل زير توجه كندخوب يادگيري ب

حـل مــسئله  هـاي   راهبـرد -2) محتـواي تخصـصي رشــته رياضـي   ( دانـش موضـوعي  -1

اعتقـادي مناسـب    هـاي    باورها يـا نظـام     -5 راهبردهاي فراشناختي  -4يادگيريهاي   راهبرد -3

زه در افزاينـد كـه امـرو   مـي در ادامه) 1994گاي به نقل از، 1989كولينز و همكاران، . يادگيري

عد سـوم  در حالي كه بتر بر عامل اول و كمي هم بر عامل دوم تأكيد شده،آموزش رياضي بيش  

.تا پنجم مورد غفلت واقع شده است

مورد پـژوهش واقـع     اي  شناختي و فراشناختي بارها به صورت جداگانه      هاي  اگرچه راهبرد 

سـاويگنير و  (ررسـي كردنـد   را ب5راهبـردي هاي ثر واقع شدن بسته ؤشدند، اما تحقيقات كمي م    

8 روشـي اسـت كـه پالينكـسار و بـراون         7براي مثـال تـدريس متقابـل      ). 6،2006مخلص گرامي 

.در راستاي افزايش درك مطلب ابداع كردند) 1984(

افزايش درك مطلب در خوانـدن     روش تدريس متقابل يك روش آموزشي است كه تنها بر         

1- Flavell
2- Cole & Chan
3- Collins
4- Gai
5- strategy package
6- Souvignier& Mokhlesgerami
7- Reciprocal teaching
8- Brown & Palincsar
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ــد ــيتأكي ــاني الزم راهب .ورزد م ــن روش مب ــناختي و اي ــاي ش ــناختي را دررده ــار فراش اختي

فهم خود وتوان دركتوانند بر ميهاآموزان با به كارگيري آن   دانشودهد مي آموزان قرار دانش

آموزان را از   درك مطلب دانش  هاي  اين روش مهارت  ).1379بحرالعلومي،(از خواندن بيفزايند  

كـه  .بخشد مي بهبود فهم و تقويت فهم،    بندي شده چهار راهبرد كنترل    طريق آموزش چارچوب  

ي هـا معـاني كلمـه و بخـش   3، روشـن كـردن  2 خالصه كردن متن،1ال كردنؤعبارت است از س  

،  و همكـاران اسـپورر (مـتن بيايـد  دركه امكان دارد بعداً  آنچه   4بيني متن و پيش   يدرهم ريخته 

شان را به موضوع ربط     نش گذشته داها بايد آنكنند، مي بينيآموزان پيش زماني كه دانش  ).2009

،5تـل (صـورت نيـاز آن را اصـالح كننـد         دروشـان را ارزيـابي،    بيني قبلي دهند همچنين پيش  

2004.(

فعاليت گروه به اين صـورت انجـام  . شود ميروش تدريس متقابل به صورت گروهي اجرا     

خوانـد بعـد    مـي دصدا براي خوآموز قسمتي از يك متن را بي دانش كه نخست معلم و   گيردمي

بيني را دربـاره  دادن و پيش )روشن كردن (توضيح  ،  خالصه كردن ال كردن، ؤسهاي  معلم راهبرد 

موضـوع را مطالعـه  شاگردان قـسمتي ديگـراز  كند سپس معلم و ميمتني كه خوانده است پياده

 الزم باشـد  اين جريان تا جايي كه.كند ميايفارانقش معلمشاگردانازيكيكنند و اين بارمي

احتمال دارد كه شاگردان در آغاز كار نتوانند به خوبي از راهبردهـاي مـورد نظـر                 .يابد مي ادامه

الزم هـاي   دادن تـشويق  وهـا راهنماييوها  نقش معلم ارائه سر نخ    استفاده كنند در اين شرايط،    

اهبردهايي كه  ر(آموزش راهبردها پيشنهاد تأثيرات نظري براي ي   يك پايه  ).1380سيف،(است

7 زيمـرمن 6الگـوي خـودتنظيم  )چگونگي تمرين راهبردها(و تدريس متقابل )شوند مي تدريس

آموزشـي  ي خودتنظيمي، سازمان يافته بودن در مدت يـك دوره     ازاين مدل منظور  است كه در  

.كند ميگذارياست كه بر سه نوع از افكار خود تنظيم سرمايه

يـك   خود نظارتي براي دقت فرد در اجـراي          -2 راهبردي؛ ريزي تنظيم اهداف و برنامه    -1

1- Question
2- Summary
3- Clarification
4- Predicting
5- Teele
6- self-regulation
7- Zimerman
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هـاي   خودارزيابي از نتايج راهبردي و اجراي تكليف؛ به همـين دليـل روش             -3راهبرد انتخابي 

 و اسـپورر (كاري خودتنظيمي توصيف شده توسـط زيمـرمن بـا تـدريس متقابـل يكـي اسـت           

).2009، همكاران

. ي كه در يادگيري رياضي مشكل دارند كمـك كنـد          آموزانبه دانش تواند مي تدريس متقابل 

رهبر، مسئله را با صداي بلنـد بـراي گـروه          ،  آموزان براي خواندن مسئله مشكل دارند     اگر دانش 

).2004گارديرن،(شود  ميسپس رويكرد اصالح شده زير از تدريس متقابل اجرا، خواندمي

جبرانـي الزم   هـاي   م به كـنش   در درك و فهم و اقدا     ها   به معناي وارسي گسستگي    :وضوح

)ديگـري يـا مراجعـه بـه فرهنـگ لغـت       كمك خواسـتن از   ،  از قبيل بازخواني  (براي درك معنا    

درك بـر فراشناختيهاي فرايندفعال ساختنكند تا با  مي آموزان كمك وضوح به دانش  .باشدمي

).1،1999جانسون وپرنت،كينگ(نظارت كنندخود

هاي الؤس.راجع به مطالب متن استهايي  الؤناي استخراج س  ال كردن به مع   ؤس: الؤ س -2

آموزان كمـك  ال كردن به دانش   ؤبنابراين س ،  ايجاد شده بايد در برگيرنده نكات اصلي متن باشد        

ال ؤگيرنـد كـه سـ    مييادآموزاندانشعالوهه ب.اصلي متن را شناسايي كنندهاي كند كه ايدهمي

، پاكـدامن سـاوجي  (كنـد  مـي  يـادآوري اطالعـات كمـك   درك مطلـب و  در،  به خواننده كردن

1378.(

درخالصه .باشد ميشرح نكات اصلي متن خالصه كردن به معناي شناسايي و      : خالصه -3

جـا كـه   تا آناصلي متن ضروري است وكه توجه به موضوعآموزان بايد بياموزندكردن دانش

.)1986، پالينكسار(است  متن بهترتروارد نشود، تلخيص هر چه بيشاي به متن اصلي لطمه

مسئله با توجـه بـه اطالعـاتي كـه          آموزان براي حل  ريزي دانش  در برنامه  :2ريزي برنامه -4

.و مسئله را حل كنندكنند راه حل مناسبي را پيدا كنند ميتالشدارند

النـه  بكارگيري راهبردهـا، فعا   درخودشان را كند مي آموزان را ترغيب  تدريس متقابل دانش  

با ارزشـي را بـراي   هاي فرصتآموزان،مشاركت دانش). 3،2002هورتسمناسلتر،(كننددرگير

بـراي  پيگيـري الزم را وتـشخيص دهـد  آموزان رادانشهاي ضعفكرد تا معلم فراهم خواهد  

1- King, Parent, & Johnson
2- Planning
3- Slater & Horstman
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).1،1989دربر و وانسومپالينكسار،(ها فراهم كندرفع آن

بـه جـاي گروههـاي يـادگيري     ،  كننده به معلـم   گروههاي كوچك كمك    تدريس متقابل در  

،كلينگـر (اندبزرگ طراحي شده  هاي  در كالس شود، مي آموزان هدايت معمولي كه توسط دانش   

).2،1998 شاوم وواجهن

تعداد زيادي تحقيق بـراي بررسـي تـدريس متقابـل     )1984(و براوناز زمان كار پلينكسار

كار گرفته  ه  مختلف ب هاي  گروههاي سني و جمعيت   ها،  روش كار براي محيط   .انجام شده است  

سه شكل متمايز از آموزش راهبرد درك مطلـب را       ) 2009(اسپورر و همكاران  :از جمله .شدند

يـك گـروه    )شامل گروههاي كوچك و دو نفره     (دو گروه مداخله تدريس متقابل      ،  در سه گروه  

اي كوچـك تـدريس متقابـل و        گروههـ نتايج نـشان داد   .آموزش سنتي مورد بررسي قرار دادند     

گرفتند نـسبت  ها تري در آزمون درك مطلب خواندن و راهبرد      بيشهاي  گروههاي دو نفره نمره   

.به گروه كنترل كه آموزش سنتي را دريافت كرده بودند

انجام گرفت اثرات تكنيـك تـدريس    )1998(3ديگر كه توسط هارت واسپيس    اي  در مطالعه 

 كه در معرض خطر شكست تحصيلي قرار داشتند مورد بررسـي            متقابل بر خواندن دانشجوياني   

ـ     اي  نتيجه. و آزمايش قرار گرفت    دسـت آمـد آن بـود كـه روش تـدريس      ه  كه از اين پژوهش ب

.متقابل موجب افزايش دانش راهبردي افراد گروه نمونه آزمايش گرديد

هـاي   كـالس  آمـوزان پژوهشي تأثير تدريس متقابل بر دانـش      در) 1994 (4كلي، مور و تاك   

كلي و همكاران به اين نتيجه دسـت يافتنـد   .مدارس ابتدايي معمولي را مورد بررسي قرار دادند   

، آموزان را قادر خواهد ساخت در عملكرد خود در آزمون درك مطلب دانش،  كه تدريس متقابل  

.بر خالف گروهي كه برنامه عادي را گذراندند پيشرفت قابل توجهي نشان دهند

يعنـي تـدريس متقابـل و       ،  يـادگيري هـاي   ثير دو روش آموزشي راهبـرد     أت،  )1384(ايزدي  

آمـوزان دختـر    خواندن مشترك راهبردي بر درك مطلب خواندن و خود پنداره تحصيلي دانـش            

تـدريس  هـاي   دست آمده نشانگر اثربخـشي روش     ه  نتايج ب . اول دبيرستان را بررسي كرد     يپايه

.آموزان بودرس خواندن دانشمتقابل و خواندن مشترك راهبردي در د

1- Wansom & Derber
2- Klingner, Vaughn, & Suhumm
3- Hart & Speece
4- Kelly, Moore, & Tuck



173هاي درك مطلب رياضي با گروههاي دو نفرهبررسي تأثير روش تدريس متقابل بر مهارت

انتخاب كردند شـامل شـش      يك گروه آزمايشي را   اي  در مطالعه ) 2003(همكاران   و 1لفور

آمـوز ديگـر بـا    آموز با مهارت رمزگشايي ضـعيف و سـه دانـش         سه دانش ،  2آموز ناهمگن دانش

يس گيـري از تـدر    نتايج بهره . ها در درك مطلب ضعيف بودند      آن يرمزگشايي خوب ولي همه   

آموزاني كه رمزگشايي ضعيف داشتند پيشرفت در راهبردهاي شناختي      متقابل نشان داد كه دانش    

هـاي اسـتاندارد و هـم    هـم در آزمـون  ها اين پيشرفت. و فراشناختي درك مطلب را نشان دادند     

.گيري شدخوبي در نگهداري و انتقال يادگيري اندازهه هاي پيشرفته پژوهشگر بآزمون

موفقيـت  . پيشرفت در درك مطلب را نشان دادند      ،   با مهارت رمزگشايي خوب    آموزاندانش

مداخله تدريس متقابل براي رمزگشايي ضعيف نشان داد كه كمـك گـرفتن از تـدريس متقابـل           

توانا ساختن خواننده ضعيف در گريز از  را براي3تواند يك شكلي از خود راه انداز شناختيمي

.رگيري معنادار در مراحل خواندن را نشان دهد خواندن و بكايشكست، در چرخه

هـاي  آموزش تـدريس متقابـل و برنامـه       اي  در مطالعه )2002( و همكاران    4همچنين الوت 

نتايج مـشخص كـرد كـه خواننـدگان آمـوزش           .آموزشي تحليل متن را مورد بررسي قرار دادند       

ه به طور مساوي موفـق  آموخته نشدهاي  آموخته شده و هم متن    هاي  تدريس متقابل هم در متن    

خواننـدگان گـروه دوم هـم،    .شدند و در انتقال يادگيري به اين روش مدارك قوي وجـود دارد  

هـاي  براي متن )توضيح معنايي متن،هاي  تحليل(تعليم داده شده    هاي  انتقال موفقي را در روش    

.ناآشنا را نشان دادند

ير آمــوزش راهبردهــاي بــه منظــور بررســي تــأث) 1376(در پژوهــشي كــه توســط متــولي 

پس از اجراي يك آزمـون  ، درك مطلب و سرعت يادگيري انجام گرفت، فراشناختي بر خواندن  

گروه اول تحـت عنـوان تـدريس        . ها به چهار گروه تصادفي تقسيم شدند      درك مطلب آزمودني  

يگروه دوم تحت عنوان بازآموزي اسنادي به شيوه   ،  متقابل راهبردهاي خواندن را تمرين كردند     

 و  قـرار دادنـد   مـورد بررسـي     آموزان را   بحث گروهي علت موفقيت و شكست تحصيلي دانش       

گروه مشترك بود كه در جلسات آموزشي هر دو گروه فوق شركت كردند و گـروه                ،  گروه سوم 

 اسـت   وي از دو آزمون درك مطلب اسـتفاده نمـوده         . چهارم به عنوان گروه گواه انتخاب شدند      

1- Lefever
2- heter ogeneous
3- Cognitive bootstrapping”
4- Lovett
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و آزمون ديگر براي بررسي تأثير متغيرهاي مـستقل  ها بندي آزمودنيبقهها براي طيكي از آزمون 

روش تـدريس متقابـل در      : نتايج حاكي از آن بود كه      .و نيز سنجش خواندن استفاده كرده است      

همچنـين  و.توانايي درك مطلب و سرعت يادگيري در گروه اول داراي اثرات مثبت بوده است           

مؤثر ولي تدريس متقابل تـوأم  اي تدريس متقابل شيوه، مطلببهبود خواندن و درك ي در زمينه 

.ثرتر و باز آموزي اسنادي به تنهايي كارايي نداشته استؤماي با بازآموزي اسنادي شيوه

پژوهشي با عنوان اثربخـشي سـه روش آمـوزش راهبردهـاي            )1377(آباديابراهيمي قوام 

نتايجي كه از ايـن پـژوهش حاصـل         . دادند آموزان دختر دوم راهنمايي انجام    يادگيري در دانش  

روش تدريس متقابل موجب افزايش درك مطلب در گـروه آزمـايش          : باشد مي شد به شرح زير   

.همچنين روش تدريس متقابل در باال بردن سرعت يادگيري فراگيران مؤثر بوده است. شد

ن آمـادگي    دانـشجو بـدو    129تعـداد ،  انجام گرفت )2010(1كه توسط يانگ  اي  در مطالعه 

هـا راهبردهـاي    آن.ثبـت نـام كردنـد     ،  داوطلبانه2تقويتي خواندن ي  برنامهقبلي براي شركت در     

ال و خالصه سازي را در فـضاي مجـازي بكـار بردنـد              ؤبيني، وضوح، س  متعددي را مانند پيش   

در )1389(دهباشـي   .آمـوزان بـود   درك مطلـب دانـش     افزايش ينتايج اين مطالعه نشان دهنده    

تـأثير  ، هاي درك مطلب رياضـي ي با عنوان اثربخشي تدريس متقابل در پيشرفت مهارت     پژوهش

نتايج نشان داد كه    وروش تدريس متقابل را به روي حل مسائل رياضي مورد آزمايش قرار داد            

.دهد مي آموزان را در حل مسائل رياضي افزايش      هاي درك مطلب دانش   مهارت،  تدريس متقابل 

در پژوهشي با پرداختن به موضوع آموزش تدريس متقابل درصدد بود           نيز)1379(بحرالعلومي  

آمـوزان پـسر كـالس دوم راهنمـايي     تا تأثيرات راهبردهاي اين آموزش را بر درك مطلب دانش  

نتايج نشان داد كه ميزان درك مطلب گروه آزمـايش كـه   .سنجش قرار دهدشهر شيراز را مورد

بت به گـروه كنتـرل كـه بـا روش سـنتي آمـوزش ديدنـد        اند نسدر معرض تدريس متقابل بوده 

تر است بيش

درك مطلـب  هـاي  پيـشرفت مهـارت    تـدريس متقابـل در      بررسي اثربخشي  هدف پژوهش 

افـزايش  مقايـسه تـأثير   ايـن پـژوهش،   هـدف ديگـر   . باشـد  مـي  رياضي در گروههاي دو نفـره     

.شدبا ميدرك مطلب رياضي در گروههاي پنج نفره و دو نفرههاي مهارت

1- Yu-Fen Yang
2- remedial reading
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آيـا تـدريس متقابـل درك مطلـب         :شـامل ايـن مـوارد اسـت        حاضـر  پژوهشهاي  الؤس

آيـا  بـرد؟ باال ميآموزان را در حل مسائل رياضي پايه اول راهنمايي در گروههاي دو نفره      دانش

.باشد مياين روش با گروههاي دو نفره بهتر از گروههاي پنج نفره

پژوهشروش

كـه ايـن پـژوهش بررسـي       بـا توجـه بـه ايـن       . ي اسـت  آزمايشنيمه   حاضر پژوهشروش

پـيش  اثربخشي تدريس متقابل در پيشرفت درك مطلـب رياضـي اسـت، لـذا طـرح پـژوهش،                 

ابتدا از گـروه آزمـايش و گـروه    ، از اين رو  .  پس آزمون همراه با يك گروه كنترل است        -آزمون

كه هـر   اي  شت جلسه يك برنامه ه  امتحان پيش آزمون گرفته شد سپس به گروه آزمايش        كنترل

 دقيقه به طول انجاميد روش تدريس متقابـل ارائـه شـد، گـروه كنتـرل هـيچ برنامـه                      90جلسه

ـ            . را در يافت نكرد   اي  مداخله دسـت آمـده    ه  سپس از هر دو گروه آزموني گرفته شد و نتـايج ب

آمـار اسـتنباطي    هاي  و انحراف استاندارد و روش    چون ميانگين آمار توصيفي هاي  توسط روش 

پيش آزمون ثابت نگه داشته شـد و دو         در اين پژوهش  .مانند تحليل كوواريانس بررسي گرديد    

.گروه، در پس آزمون مقايسه شدند

 راهنمـايي شهرسـتان گرگـان      پايـه اول  آمـوزان دختـر   پژوهش حاضر دانش  جامعه آماري 

 نفر بودند2488كه برابر با باشندمي

و گـروه كنتـرل   ، يكي از مدارس روستايي گرگانآموزان گروه آزمايشدانش:نمونه آماري 

يك بافـت   گروه از  دو .دهند مي آموزان كالس اول يكي از مدارس شهر گرگان تشكيل        را دانش 

. بودمعلم گروه كنترل.انداجتماعي و اقتصادي مشترك انتخاب شده

نتـرل و    ك گـروه . تصادفي بود ،  آموزان گروه آزمايش  شيوه انتخاب دانش  : گيريروش نمونه 

آمـوزان  دانش.با همديگر تماس نداشتند   ،  گروه آزمايش به دليل تحصيل در دو مدرسه جداگانه        

. در مدرسه گروه كنترل سه كـالس اول راهنمـايي وجـود داشـت             .نفر بودند 22گروه آزمايش   

ـ       سه كالس مذكور و   ابتدا از  نتـايج در  . عمـل آمـد   ه  كالس گروه آزمايش امتحان پيش آزمون ب

.مده استآ1جدول

 گـروه   4 و تحليل واريانس تفاوت معناداري را بين پيش آزمون           tهاي آماري اجراي آزمون 
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80/3و43/3و09/3بـه ترتيـب     3و2و1هـاي   كـالس انحراف استاندارد در  .دهدنشان نمي 

.باشد كه با كالس گروه آزمايش تفاوت معناداري ندارندمي

ار كالستحليل واريانس براي چه.  1جدول 

%95فاصله اطمينان براي ميانگين
ميانگينتعدادكالس

انحراف
استاندارد

خطاي
پايينكران  باالكراناستاندارد

كثرحداداقلح

13187/309/355/0573/2012
22871/543/364/004/738/4014
32989/480/370/034/645/3012

2254/599/385/031/777/3016آزمايش
11094/459/334/062/526/4016مجموع

2تحليل واريانس.  2جدول 

سطح معناداريFمجذور ميانگيندرجات آزاديمجموع مربعاتمنابع

/.33/60311/2058/1197بين گروهها
34/134510669/12درون گروهها
67/1405109مجموع

در ايـن آزمـايش    .تر است  به گروه آزمايشي نزديك    3و  2يفي ميانگين گروه    لحاظ توص از

بـين گروههـا   هاي و چون مجذور ميانگينانتخاب شدگروه كنترل  به عنوان  2به تصادف گروه  

نسبت اين دو واريـانس بـيش از مقـداري          توان نتيجه بگيريم   مي از درون گروهها بزرگتر است    

.نسبت دادگيرينمونهاست كه بتوان آن را به خطاي 

ابزار پژوهش

اجـراي  قبـل از كه آزمون معلـم سـاخته اسـت و   .باشد مي آزمون رياضي، ابزار اين تحقيق    

دوهرازاز اجراي برنامه آموزشي براي گروه آزمايش،      گروه و بعد  دوتدريس متقابل براي هر   

.يش يكسان بودآزماآزمون رياضي براي گروه كنترل وهاي پرسشعمل آمده گروه ب

01/0در سـطح  =87/0rپژوهش بر اساس ضريب همبستگي با       در اين تحقيق پايايي ابزار    

باشـد كـه بـر اسـاس مطالـب          مي االت امتحاني ؤمعلم ساخته مانند س   آزمون. استبودهمعنادار
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در اين پژوهش مسائلي انتخاب گرديد كه احتياج به درك مطلب و فهـم  .شود ميكتاب طراحي 

تدريس متقابل بتوانند درك مطلب خود را       اي  آموزان با روش مداخله   تا دانش سئله باشد دقيق م 

رياضـي افـزايش دهنـد و بتواننـد مـسائل رياضـي را بـا اسـتفاده از روش         هاي  نسبت به مسئله  

گذاري آزمـون بـه ايـن صـورت بـود كـه از قبـل كليـدي بـراي          نمره. حل كنند تدريس متقابل 

بـراي جلـوگيري از سـوگيري و        ،  تشريحي بودنـد  ها  جا كه سؤال  ز آن گذاري تهيه شد و ا    نمره

و پـس از آن سـؤال دوم        ها  ابتدا سؤال اول تمام آزمودني    ،  جلوگيري از اشتباه در نمره آزمودني     

 كـل  ينمره آزمودني در هر سؤال از صفر تا دو در نوسان بـود و و نمـره         .گذاري شد نمره...و

آموزان درس مربوط به آن موضوع را فـرا         كه دانش ي انتخاب شدند  و از مسائل  . بود 20ها  سؤال

هايى هستند كه معلمـان بـراى ارزشـيابى تحـصيلى     هاى معلم ساخته آزمون آزمون .گرفته بودند 

. آورنـد  آموزش يا در پايان دوره به اجـرا در مـى           يكنند و در طول دوره    شاگردان خود تهيه مى   

هـاى دقيـق آموزشـى      يين توفيق شاگردان در رسـيدن بـه هـدف         ها غالباً براى تع   اين نوع آزمون  

گيـرى بـه كـار    ها معيار و مـالك مطلـق انـدازه   شوند، و از اين رو، معموالً در آن    ريزى مى طرح

ها بايد دقت كـافى مبـذول داشـت تـا بـراى             رود؛ بنابراين، در تهيه و اجراى اين نوع آزمون        مى

ها نيـز بايـد    به همين دليل، اين آزمون    . ردار باشند گيرى آموزشى از ارزش مطلوبى برخو     تصميم

بـه  را داشـته باشـند    ) پايايي، اعتبار، و عملى بـودن     (هاى ميزان شده    هاى مطلوب آزمون  ويژگى

شـبيه امتحانـات معمـولي      آزمونهاي معلم سـاخته بيـشتر     ) 1990(1اعتقاد پينتريچ و دي گروت    

تعـداد .هـاي اسـتاندارد هـستند    از آزمـون تـر پژوهش مناسـب مدارس هستند، و به عنوان ابزار   

.ال بـوده اسـت    ؤ سـ  11در پس آزمون نيـز      ال و ؤ س 11پيش آزمون   آزمون رياضي در  سؤاالت  

االت با نظـر چنـد معلـم        ؤصوري س اعتباروكتاب طرح شده بودند   ي  اساس محتوا االت بر ؤس

.رياضي و استاد راهنما بررسي شدند

تا هشتمر جلسات اولمحتوا و رئوس مطالب ارائه شده د

.باشد ميتا هشتم به شرح زيرمحتوا و رئوس مطالب ارائه شده در جلسات اول

جلسه توجيهي؛ معرفي تدريس متقابل شرح اهـداف آمـوزش تـدريس متقابـل؛ تعهـدات؛               

 و زمان برگزاري جلسات؛ انتخـاب اعـضاي گروههـا؛ تقـسيم كـردن               يبه نحوه مطالب مربوط 

1- Pintrich & Degroot
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حـل يـك مـسئله بـه روش         در آن شرح داده شـده بـود؛       تدريس متقابل هايي كه مراحل    كارت

. آموزان توسط معلمتدريس متقابل براي الگوسازي دانش

جلـسه دوم؛ ).ب ب م(حل دو مسئله از مفهوم بزرگترين مقسوم عليه مشترك         جلسه اول؛ 

دو )ك ك م(كـوچكترين مـضرب مـشترك   مضرب مشترك دو عدد وحل دو مسئله از مفهوم    

حـل چهـار   جلـسه چهـارم؛  .حل چهار مسئله از مفهوم كسر و عدد مخلـوط  جلسه سوم؛ .ددع

تقـسيم  مفهـوم ضـرب و  حل پنج مسئله از جلسه پنجم؛ .مسئله از مفهوم جمع و تفريق كسرها      

مفهـوم  حـل پـنج مـسئله از      جلسه هفتم؛ .مفهوم نسبت حل پنج مسئله از   جلسه ششم؛ .كسرها

.حل پنج مسئله از ضرب اعشاريجلسه هشتم؛.تسهيم به نسبت

اجرا

در مرحله اول كه جلسه توجيهي بود روش تدريس متقابـل      .دو مرحله اجرا شد   برنامه طي 

يـازده گـروه  (به صورت تصادفي انتخاب شـدند   گروهها شرح داده شد و اعضايو اهداف آن

ريس متقابـل   داده شد كه در آن مراحل روش تـد        هاي  سپس به اعضاي گروهها كارت    )دو نفره 

آموزان اجـرا   را به روش تدريس متقابل براي دانش      معلم براي نمونه مسئله   . شرح داده شده بود   

دوم برنامه كه چهار هفته و هـر هفتـه دو         ي  مرحله.آموزان از آن الگوبرداري كنند    تا دانش نمود

، ال، خالصهؤوضوح، س(مراحل تدريس متقابل    و. دقيقه به طول انجاميد    90جلسه و هر جلسه     

:كهبودبه اين صورت) ريزيبرنامه

اعضاي گروه، به نوبـت رهبـر گـروه      ي  همه.ابتدا اعضاي گروه يك رهبر انتخاب كردند      -

مسئله را رهبر،خواندن مسئله مشكل داشتند   دراگرخوانند مي  اعضاي گروه مسئله را    -.شدند

و اصـطالحاتي كـه الزم بـود روشـن           رهبر لغت    -.خواند مي عضاي گروه ابا صداي بلند براي     

در صورت لزوم از    نمود مي معني لغت و اصطالح را بيان     ،  هر عضو گروه  .كرد مي شود جستجو 

.شود ميشود و يا از معلم پرسيده ميفرهنگ لغت رياضي استفاده

االتي را بـراي    ؤسرهبر-.شود مي لغات و اصطالحاتي كه روشن شد تكرار      ي  يكبار همه -

بعـد  ي  مرحلـه -.دهنـد  مي برد و اعضاي گروه پاسخ     مي مهم مسئله بكار  هاي  قسمتشناساندن  

آمـوزان بـراي حـل مـسئله     دانـش ، از خالصه كـردن  بعد-.خالصه كردن مسئله بيان شده است 

مراحل و  -.توسط يك نفر يا با همكاري هم حل شود        ممكن بود مسئله،  ،  كردند مي ريزيبرنامه
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بـراي مطمـئن شـدن از منطقـي بـودن حـل             -.شود مي ه ثبت عمليات ضروري براي حل مسئل    

.شد ميمراحل دوباره چك، مسئله

در طول اين برنامه معلم بر جريان بحث و تبادل نظر ميـان اعـضاي گـروه نظـارت دارد و                

بعد از حل يك مسئله رهبر جديد       .كند مي آموزان را براي بحث كردن و همكاري تشويق       دانش

در طي اين جلسات هشت     .له بعدي را به همين صورت به پايان برساند        شود تا مسئ   مي انتخاب

پـس از اجـراي تـدريس       درس رياضي ارائه و مسائل آن به همين روش حـل شـدند            مفهوم از 

بر اسـاس محتـواي كتـاب و        ها  الؤدر اين امتحان س   .متقابل، از هر دو گروه امتحاني بعمل آمد       

انتخاب شد كه مستلزم درك و فهم مـسئله بـود و            هاييالؤطرح گرديد و س   ،  دروس ارائه شده  

.آمده است3نتايج در جدول شماره .كتاب طرح نشده بودهاي تمرينهاي الؤمشابه س

و انحراف معيار نمرات آزمون رياضي به تفكيك دو گروه ميانگين. 3جدول 

تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه

19 15/4 78/6 كنترل

19 64/4 28/12 آزمايش

38 16/5 53/9 مجموع

اخـتالف   در جـدول بـاال و    ميانگين و انحراف استاندارد گروه كنترل و آزمايش       با توجه به  

تـوان بـه مداخلـه      مـي  مشاهده شده ميانگين و انحراف استاندارد در پيش آزمون و پس آزمـون            

ه بهايهل آماري داد  در اين پژوهش براي تجزيه و تحلي      . معنادار آموزش تدريس متقابل پي برد     

براي اثربخـشي تـدريس متقابـل در پيـشرفت درك     از پيش آزمون و پس آزمون و  ،  دست آمده 

اسـت در ايـن     الزم به ذكر  .و تحليل كواريانس استفاده شده است     از آزمون تي  ،  مطلب رياضي 

. يا كو واريت در نظر گرفته شده است متغير كمكييتحليل نمرات پيش آزمون به منزله

پژوهشهاي يافته

هـاي شـود و سـپس بـه بيـان يافتـه           مـي  توصيفي پژوهش گـزارش   هاي  اين بخش ابتدا داده   در

.پردازيمباطي ميناست

باشد و مي78/0توجه به جدول، اختالف نمرات پس آزمون و پيش آزمون در گروه كنترل        
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كـل  و به تفكيك گروهها   نمرات پيش آزمون و پس آزمون رياضي      ميانگين و انحراف معيار   .  4جدول  

نمونه

تفاوتپيش آزمونپس آزمونگروه

-78/6678/0كنترلميانگين
191919تعداد

15/459/333/5انحراف استاندارد
-2013حداقل
50/17148حداكثر

-28/1257/571/6آزمايشميانگين

ي باشد كه اين نشان دهنـده  مي7/6در گروه آزمايش اختالف نمرات پس آزمون و پيش آزمون       

در پـس آزمـون    نمـرات يو همچنين دامنه.باشد مياثربخشي تدريس متقابل در گروه آزمايش 

5/16باشد و در گروه آزمايش دامنه نمرات در پس آزمون گروه آزمـايش       ي م 5/15گروه كنترل   

قبـل از  .باشـد  مـي ش اثربخشي تدريس متقابل در گروه آزماييباشد كه اين هم نشان دهنده مي

آزمون بررسي شد و با توجـه بـه نرمـال بـودن توزيـع               هاي  تحليل كوواريانس مفروضه  ي  اجرا

5كـه نتـايج آن در جـدول شـماره    بر اساس آزمون لوين ها  و مفروضه همگني واريانس   ها  داده

.تحليل كوواريانس گزارش شد، نشان داده شده است

خطاهاي ررسي مفروضه همگني واريانس نتايج آزمون لوين براي ب. 5جدول 

Fdf1Df2سطح معناداري
082/013677/0

تـوان تحليـل     مي براي دو گروه برقرار است و     ها  توجه به جدول فرض همگني واريانس     با

.نمود زيرا پيش فرض اجراي آزمون اجرا شده استكواريانس را اجرا

پژوهشهاي تجزيه و تحليل يافته

78/0تفـاوت نمـرات پـس آزمـون و پـيش آزمـون در گـروه كنتـرل         6جدول با توجه به   

 مداخله معنـادار اثربخـشي تـدريس     يباشد كه نشان دهنده   مي7/6باشد و در گروه آزمايش      مي

هـا و نبـود برابـري       چون آزمون لوين در مورد تفاوت فرض برابـري واريـانس          .باشدمتقابل مي 
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71/3 برابر است با   01/0ت همچنين آزمون تي در سطح        معنادار نيس  01/0ها در سطح    واريانس

.توان تحليل كوواريانس را اجرا نمودپس مي

 گروه آزمايش و كنترلتفاوت نمرات پس آزمون و پيش آزمون. 6جدول 

ميانگين خطاي انحراف استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

22434/1 33676/5 7895/0- 19 كنترلتفاوت      

01977/1 44508/4 7105/6- 19 آزمايش

نتيجه نمرات پيش آزمون در گروه آزمايش.  7جدول 

توان مشاهده شده Sig F ميانگين مربعات df مجموع مربعات منابع

47/0 05/0 83/3 95/68 1 954/68 پيش آزمون

97/0 00/0 79/16 05/302 1 056/302 گروه

 اثربخـشي  يباشد كه نشان دهنده مي97/0 برابر01/0 سطح توان مشاهده شده در گروه در     

.تدريس متقابل در گروه آزمايش است

با گروههاي دو نفـره بهتـر از گروههـاي          ال دوم پژوهش اين بود كه آيا تدريس متقابل        ؤس

.باشد ميپنج نفره

باشـد و در   مـي 71/6دو نفـره   گروههـاي    پـيش آزمـون و پـس آزمـون در         چون اختالف 

، دهباشـي (باشـد  مـي 10/3پيش آزمون و پس آزمـون هاي اي پنج نفره اختالف ميانگين    گروهه

تدريس متقابل بهتـر از گروههـاي پـنج        گروههاي دو نفره  توان نتيجه گرفت در    مي پس) 1389

تـر شـبيه بـه      آمـوزان بـيش   دانـش تدريس متقابـل در گروههـاي دو نفـره        .دهد مي نفره جواب 

دهنـد و بنـابراين    مـي ها اغلب با خواندن دروس تطبيقه معلمهاي كاري آموزشي است ك   روش

آمـوزاني كـه    كه دانش ديگر اين .رود كه مورد پذيرش آموزگاران قرار بگيرد       مي تر احتمال بيش

تري براي تمرين بكارگيري راهبردهاي مطالعه دارنـد تـا       هاي بيش كنند فرصت  مي دو به دو كار   

توانـد  مـي همكاري در گروههاي دو نفـره   .كنند مي فره كار آموزاني كه در گروههاي پنج ن     دانش

. آموزان بدهدتري را به دانشبيشفرصت فعاليت



)1ي ، شماره1393، بهار و تابستان 21ي ششم، سال دوره(گاه شهيد چمران اهواز،تربيتي دانشمجله علوم 182

گيريبحث و نتيجه

روش تـدريس   ،  نفـري كوچـك دو   گروههـاي    آموزان در همان طور كه مالحظه شد دانش     

اثربخشي ي   نشان دهنده  7و نتايج جدول شماره     .متقابل را براي حل مسائل رياضي اجرا كردند       

نتـايج  .باشـد  ميآموزان پايه اول راهنماييرياضي دانشتدريس متقابل بر پيشرفت درك مطلب      

تدريس متقابـل تـأثير معنـاداري بـر درك     هاي  حاكي از آن است كه راهبرد     بعضي مطالعات نيز  

 و ، هـارت  )1994( و همكـاران   كلـي :از جملـه  آموزان و دانشجويان داشته اسـت       مطلب دانش 

الوت و همكـاران    ،)2009(اسـپورر و همكـاران    ،  )2003(همكـاران   لفـور و  ،  )1998(س  اسپي

). 1379(بحرالعلـومي   ،  )1377(آبـادي ابراهيمي قـوام  ،  )1384(ايزدي  ،  )1376(متولي  ،  )2002(

آموزان گـروه آزمـايش در حـالي        افزايش نمرات رياضي دانش   )2010(يانگ  ). 1389(دهباشي

كردنـد و سـاعت     تري را صرف يادگيري رياضي در كالس نمـي        ن بيش آموزان زما بود كه دانش  

تـوان   مـي رسد با آموزش تدريس متقابل مينظره از اين رو ب   . آموزشي آنان نيز تغيير نكرده بود     

.تـر نائـل آينـد     تر باشند و به درك بـيش      آموزان كمك كرد تا در يادگيري رياضي فعال       به دانش 

اسـتدالل  ،  در شرايطي توأم با همكاري    رسد مي  حوزه به نظر   همچنين با توجه به تحقيقات اين     

كه چگونه  رياضيات را دريابند و بياموزند    ،  هاآموزان به جاي حفظ فرمول    دانش،  و تحليل افكار  

محيط يادگيري توأم با همكاري به سبب فـراهم آوردن فرصـت بحـث و اسـتدالل                 .ياد بگيرند 

انجامـد   مي آموزانبه رشد فراشناخت در دانش    ،  گرانو كمك خواستن از دي    ها  راه حل ي  درباره

مختلـف بكـار بـرده    هاي تواند در محيط   مي تدريس متقابل هاي  رسد راهبرد  مي همچنين به نظر  

آمـوزان را بـه مقـصود       شود كه توجه دانش    مي سؤاالتي پرسيده ،  كه در راهبرد سؤال   شود و اين  

فعـال بـودن در گـشايش ابهـام        ان را براي  آموزدانش،  در راهبرد وضوح  و.كند مي اصلي جلب 

كند روي محتواي اصلي تمركز كننـد و         مي را ملزم آموزانكند و خالصه كردن، دانش     مي درگير

آمـوزان دانـش .ريزي كننـد معلوم كنند چه مهم است و چه مهم نيست و براي حل مسئله برنامه 

يادگيري خود، اسـتفاده  هاي روشتوانند از دانش فراشناختي براي نظم دادن و هدايت كردن  مي

ال دوم پژوهش ايـن بـود كـه آيـا     ؤس.شود ميآموزانكنند كه باعث افزايش خود تنظيمي دانش   

طور كه پـژوهش همان. باشد ميبا گروههاي دو نفره بهتر از گروههاي پنج نفره   تدريس متقابل 

نفره بهتر از گروههـاي     دو   گروههاي   به اين نتيجه رسيد كه نمرات     ) 2009(اسپورر و همكاران  
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. افـزايش نمـرات در گروههـاي دو نفـره بـود       ياين پژوهش هم نشان دهنده    باشد مي پنج نفره 

هـاي  راهبـرد تـري بـراي تمـرين روش      بـيش هـاي   فرصـت آموزان در گروههاي دو نفره    دانش

را تـري وقـت كـم  آمـوزان دانـش همچنين در گروههاي دو نفره تدريس متقابل دارند  ي  مطالعه

آمـوزان زمـان   گذرانند اما در گروههاي پنج نفره دانش ميكه چه كسي ابتدا رهبر شود ايني  راب

. شـود  مـي  كالسهمهمه و شلوغي  گذرانند و اين كار باعث     مي تري را براي انتخاب رهبر    بيش

و شود مشاركت در بحث    مي پنج نفره صرف   گروههاي   عالوه بر وقتي كه براي رهبر گزيني در       

دو نفـره بـسيار      گروههـاي    رسـد در   مـي  به هر يك از اعضاي گروه براي اظهار نظـر         زماني كه   

تـري  تري براي مشاركت و به طبع، انگيزه بيش  دو نفره امكان بيش   تر است و اعضاي گروه    بيش

پنج نفـره    گروههاي   گرچه از نظر نبايد دور داشت كه      .يابند مي براي شركت در فرايند يادگيري    

آمـوزان   فرايند آموزش فرصتي در جهت اجتماعي شدن در اختيار دانـش           عالوه بر مشاركت در   

ماند و در اين  مي يكي از اعضا خارج از گروه باقي      ،   در گروههاي پنج نفره    معموالً. دهد مي قرار

).1،1379ديـون، نويـل   (كننـد چنـداني پيـدا نمـي     افراد براي مشاركت فردي فرصـت     ،  هاگروه

توانند به عنوان رهبر انتخاب      مي گروهر هر جلسه همه اعضاي    همچنين در گروههاي دو نفره د     

تـري بـر ايـن روش      نفره تسلط بيش  آموزان در گروههاي دو   شود دانش  مي كه اين باعث  شوند

كمبود وقت گـاهي همـه اعـضاي گـروه     پيدا كنند اما در گروههاي پنج نفره به علتاي  مداخله

رسد كليـد اصـلي و       مي در مجموع بنظر  . اب شوند توانند در يك جلسه به عنوان رهبر انتخ       نمي

آموز در فراينـد  آميز و اثربخش بودن روش تدريس متقابل به درگير كردن دانش          اساسي موفقيت 

آمـوز از   اصل طاليي و مغفول مانده نظام تعليم و تربيـت كـه در آن دانـش               .گرددآموزش برمي 

اركت در فرايند آموزش مطالب را بهتـر   آيد و با مش    مي شنونده صرف و پذيرا بودن كامل بيرون      

شود كه اين بار او را هم به بازي گرفته است ميفرا گرفته و مشتاق به آموزشي

1- Dunne & Neville
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ائمضم
 آزمونيشاالت پؤس

2و1هـاي   خواهيم اين دو ظرف را با پيمانه       ليتر داريم و مي    10و12دو ظرف با گنجايش     -1
هـا خـالي   در ظـرف  ي محتواي هر پيمانه هـر بـار       ليتري پر كنيم به طوري كه همه      ... و3و

توانيم استفاده كنيم   مياي كه   بزرگترين پيمانه توانيم استفاده كنيم؟  ها مي از كدام پيمانه  .شوند
. )مفهوم بزرگترين مقسوم عليه مشترك(چند ليتري است؟

جهند، جهندهاي ملخـي  صورت مياند به اينهاي ملخي و خرگوشي كه از مريخ آمده      جهند-2
ي صفر شـروع    اگر هر دو از نقطه    .جهندمتر مي 6متر  6متر و جهندهاي خرگوشي     5 متر   5

چهـار مـورد آن را      .جهنـد   خورنـد و دوبـاره مـي      طي به زمين مـي    به جهش كنند، در چه نقا     
. )مفهوم مضرب مشترك دو عدد(بنويسيد؟

ي بـرق   متر يك درخـت كاشـته و اداره       3خواهد از ابتداي يك خيابان، در هر        شهرداري مي -3
اگر در ابتداي خيابان تيـر چـراغ       . متر تعين كرده است    12منطقه نيز فاصله تير چراغ برق را        

كنار تير چراغ برق  درخت قرار گرفته باشد، پس از چند متر دوباره يك درخت در           ربرق كنا 
.)ترين مضرب مشترك دو عددمفهوم كوچك(گيرد؟ قرار مي

2 )مفهوم كسر(شود؟پول نرگس چند تومان مي5 تومان پول دارد3000نرگس -4
8  عددمفهوم(شود؟  كيك كامل مييك كيك يعني چند كيك كامل و چه كسري از يك5-6

)مخلوط
41 دست آوريد؟ اختالف ه محيط مستطيل را ب22 و عرض73 مستطيلي داريم به طول-6

.)مفهوم جمع و تفريق كسرها(باشد؟برابر چند ميطول و عرض مستطيل
3 7-
7

مفهوم(گنجايش تمام ظرف چند سي سي است؟. سي سي است120گنجايش ظرفي 

.)تقسيم كسرها
23 5كشاورزي در-8

باغ خود صيفي كاري كرده است 
اين قسمت را خربزه كاشته4او

.)مفهوم ضرب كسرها(خربزه كاشته است؟ا چه كسري از باغ خود ر. است
 گرم شكر را بـا  450.شود مخلوط مي  2و7براي پختن نوعي كلوچه، آرد و شكر به نسبت          -9

. )مفهوم نسبت(چه مقدار آرد بايد مخلوط كرد؟
اي  كيلـوگرم رنـگ قهـوه   5 كيلـو رنـگ زرد را بـا       2ي رنگ كرم، هر     يك نقاش براي تهيه   -10

 كيلوگرم رنگ كرم، به چند كيلوگرم از هر رنگ احتيـاج            14ي  كند او براي تهيه   مخلوط مي 
. )مفهوم تسهيم به نسبت(دارد؟

 برگ چه قدر اسـت؟  100ضخامت يك دفتر    .متر است  ميلي 06/0ضخامت هر برگ كاغذ   -11
. )مفهوم ضرب اعشاري(
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االت پس آزمونؤس

تـوان پوشـاند؟    سانتيمتر را حداقل با چند مربع مساوي مـي         10 و عرض    35مستطيلي به طول    -1
. )مفهوم بزرگترين مقسوم عليه مشترك(

مفهـوم  (اسـت؟ 15نـدمين مـضرب     و چ  اسـت؟  10، چندمين مضرب    35دوازدهمين مضرب   -2
. )مضرب مشترك دو عدد

و الله در   دودمتر به طرف الله مي    6مريم در هر ثانيه     . متر با هم فاصله دارند     105 مريم و الله     -3
ها چه مـسافتي را بايـد طـي كنـد تـا بـه ديگـري                 دود هر يك از آن    متر به مريم مي   9هر ثانيه   
. )رك دو عددترين مضرب مشتمفهوم كوچك(برسند؟ 

11 يباقي مانده2پولش يك بلوز خريد و با4او با. هزار تومان پول دارد24فاطمه -4

.)مفهوم كسر(باشند؟چقدر مييك روسري خريد قيمت بلوز و روسريپولش هم 
11  اوبراي تزريق به.واحد خون نياز دارد3اثر تصادف زخمي شده است و به زهره در-5

.)مفهوم عدد مخلوط(.ي يك واحدي خون بايد مصرف شودبستهچند 
23 زهرا چه.آن را گوجه كاشته است5شان را سبزي وباغچه حياط خانه7زهرا -6

و چه كسري از باغچـه را غيـر از          است؟شان را سبزي كاشته      حياط خانه  يكسري از باغچه  
.)فريق كسرهامفهوم جمع و ت(سبزي و گوجه كاشته است؟

2  مريم با -7
7

 پولي تومان باشد، همه150اگر قيمت هر دفتر . دفتر خريد4 پول خود 2

.)مفهوم تقسيم كسرها(چه قدر بوده است؟مريم 
3 4 در يك كارخانه لوله هايي به طول -8

توليد اين كارخانه در .شودمتر توليد مي5
هر

.)مفهوم ضرب كسرها(شود؟متر لوله توليد مي هر روز چنددر. لوله است244روز 

1000در طول زماني كـه ايـن قطـار          .  است 3 به   36نسبت سرعت يك هواپيما به قطار، مثل        -9
. )مفهوم نسبت(تواند طي كند؟كند، اين هواپيما چه مسافتي را ميكيلومتر را طي مي

5و3و2هـاي اول، دوم و سـوم بـه نـسبت        آموزان يك مدرسـه كـالس        نفر از دانش   10-200
. )مفهوم تسهيم به نسبت(آموزان در كالس اول هستند؟چند درصد دانش.اندتقسيم شده

مـساحت  .تر اسـت   كم 79/0 برابر عرض    3طول آن از    . متر است  31/7 عرض يك مستطيل     -11
. )مفهوم ضرب اعشاري(دست آوريد ه مستطيل را ب


