
 
  

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

http://raveshtadris.com/ 

 TMTDتدریس اعضای گروه   روش 

 این مقاله رایگان است 

این است کهو شرط استفاده از آن   

با یک نفر به اشتراک بگذارید را آن  

http://raveshtadris.com/ 
@raveshtadris 
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:گروهروش تدریس اعضای   
 (The Team Member Teaching Design) (TMTD) 

.سازد می را گروه اعضای تدریس طرح اساس فرضیه دو  

 از متفاوتی قسمت گروه اعضای از یک هر که است این فرضیه اولین 

 .کندمی مطالعه بگیرند یاد همه است قرار که را درسی موضوع

 بنابراین. بدهد درس گروهش اعضای به تواندمی فراگیر هر کهآن دوم 

 .کندمی عمل شاگرد عنوانبه هم معلم عنوانبه هم عضو هر

 

: گروه اعضای روش تدریس مراحل   
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 :گروه تشکیل.1
 تقسیم محتوا )درس(  به چند قسمت تقریبا مساوی 

 گروه بندی به این صورت که تعداد اعضای هر گروه باید با تعداد قسمت های درس 

 .باشند نفرِ 5 باید هاگروه ایدکرده قسمت 5 به را درس شما اگربرابر باشد. مثال 

 برای بخواهید گروه افراد از یا و کنید گذارینام درس موضوع با متناسب را هاگروه 

 .کنند انتخاب نامی خود گروه
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 تقسیم درس ها در گروه ها .2
  دهیم، به نفر دوم قسمت دوم محتوا و به نفر اول هر گروه قسمت اول محتوا را می

... 

 بردارییادداشت و کندمی مطالعه را خود به مربوط قسمت تنهاییبه فردی هر 

 ...  و کشدمی چارت ،کندمی خالصه ،کندمی
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 :تخصصی گروه تشکیل .3
 اندنموده مطالعه را درس اول قسمت خود گروه در که افرادی همه مرحله این در، 

 و نمایند رفع را احتمالی اشکاالت و کنند نظرتبادل و بحث باهم تا آیندمی هم گرد

 .کنندمی ابهام رفع

 یک که افرادی صورت همین به و باهم اندکرده مطالعه را دوم قسمت که افرادی 

 از بعضی) .دهندمی تشکیل تخصصی گروه اندنموده مطالعه را مشترک قسمت

 ( کنندمین اجرا را مرحله این وقت کمبود خاطر به معلمین
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:گروه اعضای برای تدریس و گروه به برگشت .4  
 بهتر. کنندمی آغاز خود گروه برای را تدریس و گردندبازمی خود گروه به افراد همه 

 به و دوم قسمت بعد کند، تدریس نموده مطالعه را اول قسمت که کسی اول است

 قسمت آخرین تا ترتیب همین

 به توانندمی هاآن باشندنمی متن به مراجعه به مجاز افراد تدریس هنگام در 

 . کنند مراجعه خود هایخالصه و هایادداشت
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فردی صورتبه آزمون اجرای .5  
 

 هر درس، از قسمت 5 از مثالً ،کندمی طرح سؤال مساوی تعدادی به قسمت هر از معلم

.نمره 20 شودمی نمره، 1 سؤال هر و سؤال 4 قسمت  
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مدرس جواب سواالت را می گوید. .6  
در این مرحله مدرس کلید سواالت را در اختیار شاگردان قرار می دهد. اگر قرار باشد خود 

مدرس برگه ها را تصحیح کند این کار طوالنی می شود و نمی توان کار را در یک جلسه تمام 

جلسه ی بعد موکول کرد.  کرد. )البته می توان برگه ها را جمع آوری کرد و ادامه ی کار را به

 البته این کار توصیه نمی شود(

:فردی هایپاسخ گذارینمره .7  

شود. ثبت جداگانه اشنمره قسمت هر است الزم. دهدمی نمره را خود آزمون یبرگه فرد هر   

:به این صورت است علی نمرات مثالً   

 4 قسمت اول  

 3 قسمت دوم 

 4  قسمت سوم  

 2قسمت چهارم 

 3 قسمت پنجم 
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 جدول تکمیلترسیم و .8
کار توسط دانش آموزان صورت می گیرد. این   

 لجدو در را خود نمرات عضو هر روی تخته می کشیم و سپسجدولی مانند جدول زیر ابتدا 

. کندمی وارد  

از تخته ی هوشمند یا پاورپوینت استفاده می کنید کار شما راحت تر خواهد بود.اگر   

:تیمی و فردی هایفعالیت ارزیابی و جدول تفسیر .10  
 بهترین بعد مرحله در. شوندمی تشویق اندنموده کسب باالتری نمرات که ییهاگروه ابتدا 

.گیردمی قرار تشویق مورد گروه هر در معلم  

 
 گروه سه گروه دو گروه یک نام گروه
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 عضوشماره         

 جمع 5 4 3 2 1 جمع 5 4 3 2 1 جمع 5 4 3 2 1      درسعنوان 

نمره ی قسمت 

 اول
4 3 2 4 4 17 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 

قسمت نمره ی 

 دوم
2 4 3 3 4 16 2 3 1 3 4 13 2 3 4 1 4 14 

نمره ی قسمت 

 سوم
3 1 1 2 1 8 4 4 3 2 4 17 3 4 4 4 4 19 

نمره ی قسمت 

 چهارم
2 2 1 2 1 8 3 4 4 4 4 19 4 3 2 4 2 15 

نمره ی قسمت 

 پنجم
4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 4 18 3 4 3 3 4 17 

 84 18 15 17 18 16 86 20 16 15 19 16 68 14 14 11 14 15 جمع

 16.8 17.2 13.6 میانگین نمره

 2 1 3 رتبه
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 ممنون که این مقاله را خواندید

 ادامه ی دوستی هابرای 

 را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

 های صوتی به همراه کتابفایل 

 
 به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

 و دانلود فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید عضویتبرای 
http://raveshtadris.com 

 

 

 
 باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید به جمع هزاران عضو
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