
 به نام خداوند جان وخرد

این برگه جهت ارائه پاره ای از پیشنهادات به معلمان ریاضی دبیرسان دوره اول و مسئولین مربوطه می باشد تا بر اساس رای دانش 

ی به رشد روز افزون خود ادامه داده و دانش آموزان هم از روند کالس رضایت کافی و کامل را داشته باشند.ریاضآموزان کالس   

مناسب می باشد. یزمان دقیقه 50 رشانن کالس ریاضی مشکلی نداشتند و بنظبیشتر دانش آموزان درباره مدت زما-1  

دقیقه را انتخاب کردند. 60الی  45اغلب دانش آموزان برای مدت زمان کالس ریاضی -2  

اغلب دانش آموزان بسیار مفید بوده است.کالس ریاضی برای -3  

را انتخاب کردند. تا سوم و با انتخاب خودشان و در زنگ اول بیشتر دانش آموزان کالس هایی با زنگی ثابت در هفته-4  

گزینه را با اختالفی نا چیز انتخاب کردند که حل کتاب بیشترین و حل پلی کپی و  3 ، دانش آموزان درباره متوجه شدن بهتر درس-7

 پخش کلیپ را در رتبه دوم و همسان با هم انتخاب کردند.

اغلب دانش آموزان با بودن معلم راهنما به عنوان معلم ریاضی موافقند.-8  

موزان برای حل سواالت در بیرون از مدرسه از کتاب های کمک آموزشی استفاده می کنند.بیشتر دانش آ-9  

 دقیقه 30تا  0 را داریم که آموزانیر می کنند و با اختالفی کم دانش دقیقه ریاضی کا 60الی  30 ، بیشتر دانش آموزان در روز-10

کار می کنند. ریاضی ،روز در طول  

با اختالفی ناچیز ابتدا تا حدودی و سپس بعضی از اوقات  ن سواالت در مدت زمان کالس دانش آموزاندر موضوع پاسخ داده شد-11

بله و سپس خیر را پاسخ دادند.و سپس   

بر اساس شماره کالسی موافق بودند. اناغلب دانش آموزان با دو دسته کردن دانش آموز-12  

بیشتر دانش آموزان از کالس ریاضی خود راضی هستند.-13  

بیشتر دانش آموزان از کالس های حضوری ریاضی راضی هستند.-14  

بیشتر دانش آموزان از کالس های آنالین ریاضی راضی بودند و با اختاف ناچیزی هم بعضی از دانش آموزان نسبتاً راضی -15

دند.بو  

بیشتر دانش آموزان متوسط رو به باال از کالس های آنالین و حضوری ریاضی راضی بودند.-16  

 پیشنهادات

زنگ را خودشان انتخاب کنند و کالس هایی با زنگی ثابت و بدون تغییر را می خواهند و می خواهند که این  دانش آموزان اغلب -1

وم می دانند و عالقه ای به زنگ هایی متغیر و انتخاب های مدرسه برای س الس های ریاضی را بین زنگ اول تابهترین زمان ک

  .ندارندروز  یزنگ ریاضی در ساعات های اواسط و انتهای و بودن کالس ریاضیساعت زنگ و 

دقیقه شود. 60تا  45نباید پایین تر یا باالتر از  2مدت زمان کالس ریاضی بر اساس سوال -2  

معلمین وقت بیشتری را برای حل کتاب و مطمئن  ن در کالس ریاضی بهتر استآموزا گرفتن دانش جهت درک و راحت تر یاد-3

تعداد کلیپ های آموزشی و بازی  لی مفهومی تر کنند وتعداد پلی کپی ها را هم بیشتر و و بگذارندشدن از آموختن مطالب کتاب 

ببرند.باال  را ریاضی  



د تا دانش آموزان به سمت کتاب های نهستند پلی کپی بیشتر بده تر از دانش آموزانبرای افرادی که جلو ینبهتر است که معلم-4

ر یادگیری آنها تداخلی ایجاد شود و همچنین بهتر است که معلم ریاضی با اولیا یا دانش ث می شود که دکمک آموزشی نرفته چون باع

زشی و وخود برسند و دیگر سراغ کتاب های کمک آمسواالت  ین به جواب تمامش آموزاارتباط بهتری برقرار کند تا دان آموزان

 اولیا نروند چون معموالً باعث گیج تر شدن آنان می شود.

دقیقه ای را داریم  30تا  0دانش آموزان دقیقه ریاضی کار می کنند البته با اختالفی کم  60الی  30در کل روز  نبیشتر دانش آموزا-5

بازی  مواردی مانند د برای دانش آموزاندلیل معلمین و مسئولین مربوطه بایکه این نشان دهنده جذابیت کم ریاضی می باشد.به همین 

خود قرار دهند. و آموزشی می شود را در برنامه کاری وزانشدن دانش آم ترکه باعث مشتاقکلیپ های آموزشی را ریاضی و   

کالس جواب نمی گیرند که این نشان دهنده مدت کم کالس یا دادن مدت کم به  بیشتر دانش آموزان تمام سواالت خود را در طی-6

است که این دلیل اصلی ابهامات دانش آموزان و درنتیجه نمرات نا مطلوب در  در سر کالس دانش آموزان جهت سوال پرسیدن

 از معلم پاسخ دانش آموزانزمان کالس افزایش یافته یا مدت زمان پرسش و  ریاضی خود می شود.پس بهتر است یاکارنامه و نمره 

سته تقسیم شده و هر دسته به کالس و در که اغلب دانش آموزان هم موافق بودن دانش آموزان به دو د 12وال یا بر اساس س باال برود

،حل شده باشد.دنمی شوایان کالس از کالس خارج تا تمام سواالت و ابهامات دانش آموزی که در پ مجزا رفته عتیسا  

لی این رای می تواند نیست و مقابل آنها نیز جمعیت کمیلی جمعیت و ددانش آموزان از روند کالس های آنالین راضی نبودن باغل-7

لمه باعث از بین ریاضی توجه کند چون متوجه نشدن حتی یک ک آنالین های کالس به هر چه بیشترباید به معنی این باشد که مدرسه 

رفتن تمرکز و بدتر از آن متوجه نشدن کل مبحث و درس آن جلسه شود.تازه این رای شاید به خاطر زمان کم پاسخ دادن معلم به 

.باشدنیز آنالین ریاضی آموزان در کالس سواالت دانش   

رای  تعداد ، و به همین دلیل شده باشد لی اش که رضایت درباره کالس های آنالین استسوال آخر نیز شاید تحت تاثیر سوال قب-8

.باشدرا پایین آورده  9و  10دهندگان به عدد های   

لم روش تحقیق پایه هشتمبا تشکر از آقای مالیی مع  

س ریاضی و مدرسه برداشته امید وار است که این روش تحقیق موثر واقع شده و گامی در جهت بهبود کالحسین رسول زاده 

 باشد.

بهتر به امید کالس های ریاضی  


