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 راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی دوین ت

 3پروین صمدی ، 2پروین احمدی، 1زهرا اسماعیلی 

 6/4/1401پذیرش:              5/3/1401دریافت:

 چکیده

رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحلیل محتوا رسی تلفیقی پایه اول ابتدایی است.  هدف پژوهش حاضر، تدوین راهنمای عمل برنامه د

روش نمونه گیری تمام   ابتدایی و نمونه پژوهش با جامعه یکسان بود.های درسی  و کتاب معلم پایه اول  کتاب  جامعه پژوهش، کلیهو  

انتخاب شد. مفاهیم    محور(محور و مهارتمحور )مفهومبرنامه درسی تلفیقی مضمونالگوی    ابزار پژوهش چک لیست بود.شماری و 

زمان کدگذاری صورت گرفت. کدهای مشترک در یک   از کتاب معلم استخراج شد وهم  ها از کتاب درسی واهدافو مهارت

ه حاصل  مقول  43ها  بندی آنکد اولیه بدست آمد که با طبقه  81مقوله قرار گرفته ومضامین )تم( تلفیقی برنامه درسی را تشکیل دادند.  

های آفرینش، علم وزندگی، از: سفر به گذشته، شگفتی تلفیقی شکل گرفت. مضامین بدست آمده عبارتند    مضمون  19شد ودر آخر،  

بندی، سالمت،  ما، حواس، جانوران، طبقه  مایه حیات، سرزمین مادری ما)ایران(، علم آموزی، مشاغل، کودک مسلمان، تغییر، خانواده

ای کالس)ساالنه و  ههای زندگی. طرح درس گیری، مهارت رسم شکل، مهارت شمارش، مهارت مهارت الگویابی، مهارت اندازه

ها وارد نشود به  گیرد وچنانچه مفهوم ومطلبی از محتوای کتاب در این مضمونهای مشترک شکل می روزانه( بر اساس این مضمون

   شود.همان صورت سنتی)مجزا( تدریس می

دوره ابتدایی، پایه  برنامه درسی مضمون محور) تماتیک(، راهنمای عمل، تدوین برنامه درسی، برنامه درسی تلفیقی،  ها:  کلیدواژه

 . اول ابتدایی 
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

  ، به مثابه رسهمد برند. از این رو،   حیط مدرسه بسر می از عمر خود را در م  ی مدت طوالن  ی،ونوجوان   ی کودکآموزان، دردانش  

برنامه های درسی به عنوان بخش مهم نظام آموزش و    آید. رشد وتحول آنان به شمار می   ندیدر فرآ  وتاثیرگذارحیاتی، مهم    امری

 پرورش، نقش اساسی در تعلیم و تربیت کودکان و جوانان دارند.

  یهابرنامه  ریی مستلزم تغکه    است  ی مبرم  ازین  دیجد  ی هایوظهور فناور  به تناسب رشد علم  یادگیری،  یهاافراد به مهارت  زیتجه

آموزش    نینو  یهااز روش  یریگاستاندارد وبهرهی  درس  ی، برنامه هاشرو یپ  ی واصول آموزش  ی ، مبانی واقع  یهاهدف   نیی، تبی درس

شوند    یبازنگر  قیکودکان ونوجوانان به طور مستمر ودق ،  ژهیبه و ،  جامعه  ی ازهاینید  زمان با  نی. قطعاً در ااست وپرورش در مدارس  

 در مدرسه را فراهم وقدرت  تیخالق   یالزم برا  یها نهیها وزم، فرصتتیوجامع  تیفیاز ک  ی برخوردار  با  رانیکه فراگ  یاگونهبه  

 (. 1380)مهرمحمدی واحمدی،  بهتر را دارا باشند یی ساختن فردا

مفاهیم آموزشی را در زندگی شخصی آموزان کاربرد  امروزه مشکالت نظام آموزشی ما روز به روز در حال پیشرفت است، دانش

کند. با توجه به اهمیت آموزش  خود احساس نمی کنند و سیستم آموزشی ما فرد را برای آینده و ورود به جامعه کامال آماده نمی 

ی ساختن  آموزان را براهای ملی، باید مطالب و محتوایی در برنامه درسی گنجانده شود که نیازهای دانشابتدایی در تربیت سرمایه

آموزان حرکت های دانشفردایی روشن برآورده سازد. اهداف نظام آموزشی باید از انتفال صرف معلومات به سمت رشد توانایی 

های یادگیری، هماهنگی دنیای ارتباطات، اطالعات و فناوری روز دنیا و  ی فرصتکند و باعث پرورش خالقیت، نوآوری، توسعه

فرد جانبه  همه  رشد  نهایت  می   در  مهم  این  گردد.  ابعاد  تمام  برنامهدر  سایه  در  تا حدودی  گردد تواند  فراهم  تلفیقی  درسی  های 

 ( 1393)نورآبادای، احمدی، دبیری اصفهانی، فراستخواه، 

هایی ساختگی شوند به منزله فاصلههای مختلف دانش، به شکل مجزا از یکدیگر سازماندهی می در برنامه درسی سنتی که رشته

اند، در حالی که افراد هر زمان در زندگی واقعی خود،  های خاص ایجاد کردهاست که اساتید ودانشمندان علوم مختلف برای هدف 

پرسند که چه قسمتی هنر، چه قسمتی ریاضیات وچه قسمتی علوم  شوند، از خود نمی های چند بعدی مواجه می با مسائل یا موقعیت

برای گذر از هر موقعیت وحل آن مسئله، از  تمامی منابع مختلف موجود، مهارت ودانش را به دست  کنند  وغیره است. بلکه تالش می 

شوند که کمتر با زندگی واقعی یادگیرندگان شباهت دارد. برای ربط وقطعه قطعه آموزش داده می آورند. اکثر دروس به روشی بی 

های مشخصی که  ا تلفیق ایجاد شده است که طی آن، مرزبندیهای درهم آمیختن موضوعات درسی یرهایی از این مشکالت، روش 

به وجود   1ای رشتههای جدید یادگیری به روشی متفاوت با رویکرد میانهای دانش  بوده است را کنار گذاشته وفرصتمیان حوزه

 (. 213-211 : 1384 ،ی ملکمی آید )

های فیزیکی وانسانی واز سوی دیگر،  ها در بررسی واقعیتتعدد روشهای انسان،  ابعاد مختلف پدیده های طبیعی وپیچیدگی      

الزمه منطقی پیشرفت در علوم که به اقسام موضوعی وبدون ارتباط با یکدیگر مبدل شده است، سبب گردیده که دانش سازمان یافته 

توجه به شرایط پیچیده زندگی  از این رو، با د.های موجود را بیان کنشود نتواند به خوبی واقعیتکه از آن به عنوان دیسیپلین یاد می 

آموزان ووجود  امروزی وهمچنین، ماهیت یکپارچه انسان، با پرهیز از تفکیک تصنعی موضوعات درسی، لزوم  کل نگری دانش

وارتباط مطالب   ،ییدر دوره ابتدا   ،ژهیمجزا، به و   موضوع  ی درس  برنامه  بیکاستن از معا  یبرادرسی یکپارچه ضرورت می یابد.    برنامه

موضوع مجزا   ی درسمتفاوت با برنامهی  که روند  شودی م   شنهادپی  2یق یتلف  ی برنامه درس  کردیرو درسی با زندگی واقعی دانش آموزان،  

تلفیق برنامه درسی، در هم آمیختن وارتباط دادن محتوا و فرایندهای برنامه درسی به منظور انسجام تجربیات   (.1382)احمدی،  دارد

 ( 1390یرندگان است )احمدی، یادگ

 پیشینه پژوهشی و چارچوب نظری

به تناسب به هر کدام آن پرداخته برنامه درسی تلفیقی دارای رویکردها والگوهای مختلفی است که در پژوهش های مختلف  

رویکرد مضمون محور )تماتیک( رویکرد ها یا الگوهای  رشته های موازی، چندرشته ای، میان رشته ای، فرارشته های،  شده است. 

 
1. Interdisciplinary Curriculum 
2 . Integrated Curriculum 
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در الگوی برنامه درسی مبتنی بر مضمون، از مواد درسی  . وغیره، از جمله شمار فراوان رویکردها والگوهای تلفیق برنامه درسی است

 . (1390به نقل از احمدی،  1995مختلف برای بررسی جوانب آن مضمون بهره گرفته می شود ) اریکسون،

(، تاثیر برنامه درسی تلفیقی 1399اند. پژوهش فهیما )مه درسی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی را تایید کرده هایی تاثیر برناپژوهش 

دهد که برنامه (، نشان می 1397های متین فر )کند. یافتهآموزان پایه چهارم ابتدایی را تایید می هنر وعلوم تجربی بر خالقیت دانش

آموزان پایه ششم ابتدایی اثر مثبت دارد. به لحاظ اهمیت برنامه درسی تلفیقی از بعد اسناد درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی دانش

دارند  تاکید  ابتدایی  دوره  در  تلفیقی  درسی  برنامه  اجرای  بر  ملی  درسی  وبرنامه  وپرورش  آموزش  بنیادین  تحول  سند  باالدستی، 

بق تاریخی اجرای برنامه درسی تلفیقی واهمیت استفاده از آن  (، به بررسی سوا2020)  1(. پژوهش دریک ورید1393مسنی،  )رستمی 

تلفیق درسی امکان  دهد که از منظر معلمان ابتدایی ومتخصصان برنامهنشان می (  1395رضوی )  پژوهشپردازد.  در اسناد مختلف می 

 دروس در اجرا وجود دارد.

های اجرای برنامه درسی تلفیقی را عدم آگاهی  از چالش (، یکی2020هایی نیز در زمینه اجرا وجود دارد. دریک ورید )چالش

بیان می معلم (، نشان 2020وهمکاران )   4، ماهتاری 3، عمران2پژوهش اکیبهای  همچنین، یافته کنند.  ها از سوابق تاریخی اجرایی آن 

ها با رویکرد تلفیقی ندارند. زیرا، طراحی وتدوین طرح درس دهد که بسیاری از معلمان در اجرای برنامه درسی تلفیقی آمادگی ذهنی  می 

(، عدم مهارت کافی معلمان در پیدا کردن ارتباط 2008)  5فزایش بارکاری معلمان را در پیش دارد. پارک انیازمند خالقیت است و 

عدم تشویق معلمان برای اجرای این رویکرد در   (،2000)  6داند. همچنین ویلباخربین دروس مختلف را از نقطه ضعف اصلی می 

 است.  های درس ومشکل کمبود زمان را از مشکالت اجرای برنامه درسی تلفیقی عنوان کردهکالس

(، 1397فر )(، تلفیق درس علوم وهنر، متین 1399های مختلف وسعت تلفیق دروس متفاوت است. پژوهش فهیما )  در پژوهش

هایی را برای  علوم وریاضی، تالش(،  1393(، رویکرد تلفیقی در درس هنر، غیاث آبادی فرهانی )1397هنر ومطالعات، پرویزی شاد )

 اند. تلفیق دروس مختلف با هم انجام داده

در همین  را پوشش دهد.  یک پایه  ای نبوده است که تمام دروس  رویکرد تلفیقی به گونهپزوهش های انجام شده در زمینه  اما   

محتوای   تفضیلی  به صورت  که  است  تلفیقی  برنامه درسی  اجرای  برای  راهنمای عمل  به یک  نیاز  پژوهش،  این  راستا، ضرورت 

یک راهنمای عمل تلفیقی برای اجرا  و   داده استهم پیوند  ه  ب  (7تم )یک مضمون    طریقواز  های درسی را به دقت بررسی کرده  کتاب 

های عملی برای  خواهند نمونه هایی که می این پژوهش، برای کالس درس وبرای معلم  .  ارائه نموده استبرای معلمان  اول  پایه    رد

برنامه بهدرسی داشته  تلفیق  بود. پژوهش  مفید وکاربردی خواهد  تلفیق  باشند،  اول  پایه  برنامه درسی   لحاظ تدوین راهنمای عمل 

 ابتدایی دارای نوآوری است.

توان به مثابه اقدام یا فرایندی هدفمند تعریف کرد که هدف آن ایجاد تغییرات سودمند در برنامه  برنامه درسی  را می   8تدوین"   

ترجمه مدنی:   1398، 10و ویلیس  9)مارش "دهد درس رخ می های  درسی است. تغییر حقیقی حاصل از تدوین برنامه درسی در کالس 

256 . ) 

به معنای برنامه      " Action plan "مقصود از راهنمای عمل تعریفی است که واژه نامه مطالعات برنامه ریزی درسی معادل  

 (. 12: 1394 )مظاهری، بیاضیان و عظیمی  "کار در نظر گرفته استعملیات، برنامه کار و دستور 

های عملیاتی با کند. برنامه، ذکر می نیاز استکه جزئیات تمام آنچه را که برای انجام یک کار  است    ایبرنامهبرنامه عملیاتی،  

پس از شناسایی نیازهای آموزشی معلمان   11است.جهت تحقق اهداف بزرگتر    در  تصمیماتی ، در واقع،  روی کارهای کوچک  تمرکز
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استفاده    د(، از یک برنامه عملی برای توسعه اهداف آموزشی نیا پشتیبانی بیشتری نیاز داشته باش  )در جایی که ممکن است به آموزش

درسی ریزی یک برنامهدر حال برنامه   معلمانکه    استهنگامی شود  شود. از جمله مواردی که از یک راهنمای عمل استفاده می می 

برای کل کالس خود یا گروه   دتوانمی   معلمنیستند و مواردی وجود دارد که    برنامه انفرادیهای عمل لزوماً  رنامهب  ند.جدید هست

اول ابتدایی، با شناسایی   در این پژوهش، راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه  1.دنآموزان برنامه عملیاتی تنظیم ککوچکی از دانش

ای راهبردی برای عمل تدریس پردازد تا نمونهرد نظر در پایه اول ابتدایی به تدوین دروس تلفیقی می ها و مضامین مومفاهیم و مهارت 

. مثل  مشترک  ی و انتزاع   مفهوم  کیچتر   ریمحتوا ز  ی دهسازمان "عبارت است از    ،ی تلفیقی درس  برنامهمنظور از  معلمان ابتدایی باشد.

  مضمون   کیدر ارتباط با    ی مفهوم مورد بررس  ترهر چه روشن  یحتشر  ،ی قیتلف  ی های درسکشمکش، هدف برنامه  ای  تعارض  ی وابستگ

  ب یکند، ترکی م  لیتحل را اطالعات یادگیرندهکه  ی وقت مانند. استتفکر  ندیفرا تری کاربرد سطوح عال بامهم  مسالهیا )تم(، موضوع 

 . (1390احمدی، به نقل از .  1995 کسون،ی)ار "دهدمی  میکند و تعمی م

نمود اما با توجه به   ی پوشچشم  توانی نم  ی قیتلف  یدرسبرنامه  یایمزا  یکه از اجرا  دهدیمطالعات مذکور نشان م  ی طور کلبه

چند درس محدود   ایدو درس    قیتلفبه  برنامه درسی تلفیقی    برای  یها تالش  وجود دارد،  ی قیتلف  ی برنامه درس  یاجرا  یبراکه    ی موانع

  تاکنون . دروس استفاده شده است  ریبا سا  شتریب  یریپذانعطاف  لیبه دل  یا علوم تجربی   از درس هنر  قیتلف  ی برای  موارددر    ایشده  

  ) مدارمضمون  ی برنامه درس  قیتلف  کردیرو   ،نینگرفته است. بنابرا  صورت  ی لیتحص  هیپا  کیهمه دروس در    قیتلف  یبرا  ی تالش جد

  حاضر  بگستراند. شباهت پژوهشیک پایه    ی درس  یهاهمه کتاب  نیرا ب  ی درس  برنامه  قیچتر تلف  تواندی م(  مدارمحتوامدار و مهارت

  ردیگی برم در را  اول هیپا ی درس یهاکتاب  همه قیتلف نیاما وسعت ا .دروس مختلف است قیدر تلف نیشیپ یهابا پژوهش

 زیر است:چارچوب مفهومی پژوهش به صورت  

 

 

 

 

 
 پژوهش  یچارچوب مفهوم.1شکل 

 سوال پژوهشی : 

 درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی کدام است؟ های( برنامهمضامین )تم  -1

 پایه اول ابتدایی چگونه است؟تدوین برنامه درسی تلفیقی  -2

 روش پژوهش

  (کیفی )  2محتوا   تحلیل  از  پژوهش   های پرسش  به    پاسخ  برایو   است  ی فیککاربردی ورویکرد آن    قاتیپژوهش حاضر از نوع تحق

  بندیطبقه   فرایندهای   طریق  از  متنی   هایداده  محتوایی   ذهنی   تفسیر  برای  تحقیقی   روش  کیفی،  محتوای  تحلیل.  است  شده  استفاده

  یا  هاوتم  رودمی   متون  عینی   محتوای  یا   کلمات  از  فراسویی   به.  است  شده  شناخته  الگوهای  طراحی   یا  سازیوتم  بندیکد   مند،نظام

های درسی  (. جامعه پژوهش، تمام کتاب1390آزماید )ایمان،می   آشکار   صورت محتوای  به  هستند   پنهان  یا  آشکار  که  را  الگوهایی 

ابتدایی است.   تمام کتابهای    .تمام شماری صورت گرفته است.  نمونه با جامعه همپوشی دارد.  وراهنماهای تدریس معلم پایه اول 

ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته و تمام مفاهیم ومهارت هایی که در این کتابها   درسی وکتاب معلم )راهنمای تدریس( پایه اول 

 . (1جدول) در فرایند تشکیل مضامین مورد استفاده قرار گرفته استمشخص واستخراج شده، 

 

 

 
1 . https://study.com/academy/lesson/action-plan-template-for-teachers. Html # lesson  
2 . Content Analysis 

 مضامین تلفیقی 

ها و مفاهیم( )مهارت  

 مفاهیم کتاب درسی 

کتاب درسی های مهارت  

https://study.com/academy/lesson/action-plan-template-for-teachers.%20Html# lesson
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 مشخصات جامعه و نمونه پژوهش. 1جدول  

 ها تعداد درس سال انتشار  عنوان کتاب 

 درس  6 1399 قرآن

 درس  25 1399 ریاضی

 درس  13 1399 علوم تجربی 

 درس  21 1399 فارسی و نگارش 

 فصل)کلیات و راهنمای تدریس(  2 1391 معلم قرآن اول ابتدایی راهنمای 

 فصل)کلیات و راهنمای تدریس(  2 1391 راهنمای معلم ریاضی اول ابتدایی 

 فصل)کلیات و راهنمای تدریس(  2 1390 راهنمای معلم علوم اول ابتدایی 

 تدریس( فصل)کلیات و راهنمای   2 1391 راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی

معلمان   ویژه  ابتدایی  دوره  بدنی  تربیت 

 اولپایه 

 فصل  2 1392

 

های  راهنمای درس هنر برای معلمان پایه

 اول،دوم و سوم 

 فصل)آشنایی با برنامه درسی هنر دوره ابتدایی، محتوای برنامه، اجرای برنامه(  3 1391

 

های هر  های راهنمای تدریس معلم و فعالیتدارد. اهداف از کتاب هایی ها وفعالیتهای درسی هدفهر درس یا فصل از کتاب

های درسی به تفکیک در  اهداف، فعالیت ومهارت هر درس از کتاب   های درسی پایه اول شناسایی واستخراج شد.درس هم ازکتاب

های شیوه استقرایی از دادهجدول محقق ساخته مرتب شدند. سپس، به هر هدف، مهارت یا فعالیت کد اختصاص یافت. کدها هم به 

ها )مقوله( شکل گرفتند واز بهم پیوستن  اند. پس از کدگذاری، کدهای با زمینه مشابه با هم تلفیق شدند؛ طبقهخام استخراج شده 

 ها، مضامین پدید آمدند. طبقه

تعیین واحدهای -1کند:  ن می های درسی را در چهار مرحله بیا(، فرایند کدگذاری در تحلیل محتوای کیفی کتاب1398نوریان )

 ها(. ها )درونمایهتعیین مضمون -4بندی کدها طبقه  -3کدگذاری واحدهای معنایی -2معنایی 

های درسی به تفکیک هر درس  هایی است که در کتاب راهنمای معلم وکتاب واحدهای معنایی در این پژوهش، اهداف وفعالیت 

های هر درس یا ها، مهارت پس از استخراج مفاهیم، هدف .هستند   ی اهداف مفهومی آورده شده است. بعضی از اهداف مهارتی وبرخ

درسی با توجه به ماهیتش کدی اختصاص داده شد. پس از کدگذاری تمام  های  فصل از کتاب درسی، به هر درس یا فصل کتاب 

تری از در واقع، طبقه مفهوم کلی   گرفتند.  واحدهای معنایی، کدهایی که شبیه هم بودند یا وجه اشتراک داشتند در یک طبقه قرار

م پیوند بخورند ویک ه درسی بهتوانستند از منظر رویکرد تلفیقی برنامههایی که می ها، مقولهکد است. پس از مشخص کردن مقوله

سازماندهی راهنمای    )محور(های بدست آمده، مرکزمضمون هدفدار، معنادار وقابل اجرا را ایجاد کنند، کنار هم قرار گرفتند. مضمون

 عمل تلفیقی پژوهش حاضر هستند.  

یک مضمون تلفیقی   1نظران در حوزه تلفیق برنامه درسی توجه شد. به نظر پرکینز گذاری مضامین به نظرات صاحب برای انتخاب ونام 

  "بیشتر یک هنر است تا علم انتخاب یک مضمون خوب،  "های موضوعی کاربرد داشته باشد و خوب است که در طیف وسیعی از حوزه 

 (.  1390)احمدی،  

اند این موضوع  یوجودر جست  ی خوبها وفرایند تحلیل بهقابلیت اعتبار به تمرکز روی تحقیق واطمینان از این موضوع که داده  

دربار پرسش  نخستین  است.  چگونگ  ه وابسته  از  وشرکت  ی اعتبار،  مضمون  انتخاب  تحقیق،  روی  تمرکز  در  ما  ندگان  کنتصمیم 

 .(1390و نوشاد،  مانیا) شودی م ی ها ناشداده یآورورویکرد جمع

های درسی است که در  های درسی پایه اول ابتدایی است. واحد معنا اهداف هر درس یا فصل از کتابها شامل تمام کتابنمونه

آورده شده که از جنس مفهوم یا مهارت های راهنمای معلم همان درس آورده شده است. واحد معنا، در قالب یک عبارت  کتاب

های خام استخراج وبدون داشتن پیشینه نظری کدگذاری  ها نیز استقرایی است. چون کدها از داده آوری دادهاست. رویکرد جمع

 
1 . Perkins 
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قابل درکی وجود داشته استهای مجزا تفاوتاند. از آنجا که عناصر هر مضمون شباهت معنایی داشته ومیان مضمون شده ،  های 

گذاری مضامین  بندی کدها ونامها توافق درباره شیوه طبقهوگو با آنآموزگار بررسی شده است. پس از گفت  8مضامین توسط  

 بدست آمد. 

 هایافته

 (3و 2درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی کدام است؟)جدول  ها( برنامهمضامین )تم  -1
 مضامین مفهوم محور  . 2جدول 

 هاکتاب ها درس عنوان مضمون 

 

 

 

 

 سفر به گذشته

7قرآن درس  پیامبران خدا  

20فارسی درس  خاطرات انقالب   

22فارسی درس  پیامبر مهربان  

ی پر آب ما زمین خانه 6علوم درس    

ی خاکی ما زمین خانه 9علوم درس    

11علوم درس  دنیای سرد و گرم   

12علوم درس  از خانه تا مدرسه   

آیندهاز گذشته تا  14علوم درس    

های مساجد کاری کاشی 22ریاضی درس    

 

 

 

 های آفرینش شگفتی

های خدا نعمت 2قرآن درس    

2علوم درس  سالم به من نگاه کن   

ی پر آب ما زمین خانه 6علوم درس    

11علوم درس  دنیای سرد و گرم   

10ریاضی درس  حیاط مدرسه   

 راهنمای تدریس هنر  کامل کردن نقاشی نا تمام 

 

 

 مایه حیات )آب( 

ی پر آب ما زمین خانه 6علوم درس    

1فارسی درس  آب  

8فارسی درس  دریا   

17فارسی درس  صدای موج   

2راهنمای تدریس هنر فصل  نمایش چرخه آب   

 

 

 

 علم و زندگی 

2علوم درس  سالم به من نگاه کن   

4علوم درس  دنیای جانوران   

پر آب ما ی زمین خانه 6علوم درس    

خواهم بسازم؟ چه می 8علوم درس    

10علوم درس  در اطراف ما هوا وجود دارد  

11علوم درس  دنیای سرد و گرم   

12علوم درس  از خانه تا مدرسه   

ربای من آهن 13علوم درس    

14علوم درس  از گذشته تا آینده  

های مساجد کاشی کاری 22ریاضی درس    

24ریاضی درس  فرش   

 

 سرزمین مادری ما، ایران

6فارسی درس  ایران   

20فارسی درس  خاطرات انقالب   
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خوانی فارسی، روان میهن ما   

11علوم درس  دنیای سرد و گرم   

2راهنمای تدریس هنر فصل  نقاشی با موضوع آزاد  

های مختلف نمایش گویش  3راهنمای تدریس هنر فصل    

 

 علم آموزی

6قرآن درس  مدرسه ما  

3فارسی درس  مدرسه و کالس   

خوانی کتاب 15فارسی درس    

18فارسی درس  علی و معصومه   

16فارسی درس    در بازار  

 

 مشاغل 
 

6علوم درس  ی پر آب ما زمین خانه   

8علوم درس  خواهم بسازم؟ چه می    

9علوم درس  ی خاکی ما زمین خانه   

11علوم درس  سرد و گرم دنیای    

3راهنمای تدریس هنر فصل   نمایش مشاغل 

1قرآن درس    به نام خدا، بسم اهلل 

 

 

 

 کودک مسلمان 

5قرآن درس   کودک مسمان  

7قرآن درس   پیامبران خدا  

2فارسی درس  تر از مادرمهربان   

20فارسی درس   رضا 

22فارسی درس   پیامبر مهربان 

8ریاضی درس   نماز 

15ریاضی درس   مسجد 

20ریاضی درس   عزاداری عاشورا  

5علوم درس    دنیای گیاهان  

 

 

 

 تغییر

12علوم درس   از خانه تا مدرسه  

14علوم درس   از گذشته تا آینده  

11فارسی درس   روز برفی 

16فارسی درس   در بازار  

خوانیفارسی، روان  چهارفصل  

18فارسی درس   مثل خورشید  

17ریاضی درس  ی پدربزرگ و مادربزرگخانه   

2راهنمای تدریس هنر فصل  ها( نقاشی با موضوع معین)فصل   

3قرآن درس    خانه ما 

 

 خانواده ما 

5فارسی درس   مادر 

12فارسی درس   همکاری  

15فارسی درس  خوانیکتاب   

17ریاضی درس   خانه پدربزرگ و مادربزرگ  
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 مضمون مهارت محور  . 3جدول 

هاکتاب  ها درس   مضمون  

1ریاضی درس    آشپزخانه 

 

 الگویابی 

 
 

2ریاضی درس   خارج از خانه  

3ریاضی درس   رفتن به مدرسه  

6ریاضی درس   بازی دوستان 

18ریاضی درس   خرید از بقالی 

2راهنمای تدریس هنر فصل   چاپ انگشتی الگو 

8ریاضی درس  55نماز، صفحه     

7فارسی درس  شنواگوش     

 

 حواس 

17فارسی درس   صدای موج  

2علوم درس   سالم به من نگاه کن  

7ریاضی درس   تولد دوقلوها 

2راهنمای تدریس هنر فصل  نقاشی با موضوع معین)اعضای  

 بدن(

4علوم درس    دنیای جانوران  

 

 

 

 جانوران 

8فارسی درس   اردک 

9فارسی درس   لک لک 

10فارسی درس   جنگل  

13فارسی درس   خروس خوش آواز 

14فارسی درس   چشمه و چراگاه 

19فارسی درس   حلزون  

21فارسی درس  ها الک پشت و مرغابی    

2راهنمای تدریس هنر فصل   نقاشی با موضوع معین)جانوران(  

4علوم درس    دنیای جانوران  

 

 طبقه بندی 

5علوم درس   دنیای گیاهان  

7علوم درس  ی سنگی ما خانهزمین    

13علوم درس  ربای من آهن   

5قرآن درس    کودک مسلمان  

 

 

 

 سالمت 

9فارسی درس   ورزش 

18فارسی درس   علی و معصومه  

3علوم درس   سالم باش و شاداب باش  

5علوم درس  ی پرآب ما زمین خانه   

6علوم درس   دنیای گیاهان  

ایمنی در ورزشنکات  راهنمای تدریس تربیت بدنی   

 بهداشت ورزشی  راهنمای تدریس تربیت بدنی 
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10ریاضی درس  66حیاط مدرسه، صفحه     

 

 

گیری مهارت اندازه  

14ریاضی درس  96همسایگان، صفحه    

16ریاضی درس  112مدرسه، صفحه    

21ریاضی درس  145کتابخانه، صفحه    

21ریاضی درس  146کتابخانه،    

21ریاضی درس  147کتابخانه،    

24ریاضی درس  164فرش،    

11علوم درس   دنیای سرد و گرم )دما(  

12علوم درس   از خانه تا مدرسه )سرعت( 

2ریاضی درس  10خارج از خانه، صفحه     

 

 

 

 

 

 مهارت رسم شکل 

2ریاضی درس  13خارج از خانه، صفحه    

3ریاضی درس  17رفتن به مدرسه، صفحه    

3ریاضی درس  21رفتن به مدرسه، صفحه    

5ریاضی درس  32پیک نیک، صفحه    

5ریاضی درس  35پیک نیک، صفحه    

6ریاضی درس  42بازی دوستان، صفحه    

8ریاضی درس  56نماز، صفحه    

9ریاضی درس  60کالس درس، صفحه     

10ریاضی درس  68حیاط مدرسه، صفحه    

17ریاضی درس  پدربزرگ و مادربزرگ،  خانه  

117صفحه   

19ریاضی درس  166صف نانوایی، صفحه    

12علوم درس   از خانه تا مدرسه )نقشه(  

2راهنمای تدریس هنر فصل   رسم شکل برای قصه  

2راهنمای تدریس هنر فصل   کامل کردن نقاشی ناتمام 

 

هاکتاب  ها درس   مضمون  

1ریاضی درس  2آشپزخانه، صفحه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ریاضی درس  14خارج از خانه، صفحه    

3ریاضی درس  17رفتن به مدرسه، صفحه    

4ریاضی درس  24رفتن به مهمانی، صفحه    

4ریاضی درس  28رفتن به مهمانی، صفحه    

7ریاضی درس  45تولد دوقلوها، صفحه    

7ریاضی درس  47تولد دوقلوها، صفحه    

8ریاضی درس  52نماز، صفحه    

8ریاضی درس  54نماز، صفحه    

9ریاضی درس  59کالس درس، صفحه     
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9ریاضی درس  62کالس درس،    مهارت شمارش  

10ریاضی درس  67حیاط مدرسه، صفحه    

10ریاضی درس  69حیاط مدرسه، صفحه    

11ریاضی درس  74تعطیل شدن مدرسه، صفحه    

12ریاضی درس  80رفتن به بوستان، صفحه    

12ریاضی درس  81رفتن به بوستان، صفحه    

13ریاضی درس  88رفتن به رستوران، صفحه    

16ریاضی درس  108حیاط مدرسه، صفحه    

16ریاضی درس  112حیاط مدرسه، صفحه    

18ریاضی درس  121خرید از بقالی، صفحه    

20ریاضی درس  138عزاداری عاشورا، صفحه    

20ریاضی درس  (99تا  19عزاداری عاشورا )اعداد    

23ریاضی درس  160شب هنگام، صفحه    

25ریاضی درس  171آینه، صفحه    

 نوشتن اعداد به حروف  فارسی 

1قرآن درس    به نام خدا، بسم اهلل )سالم کردن(  

 

 

 

 

های زندگی مهارت   

3قرآن درس  ما )احترام به بزرگترها(  خانه   

3فارسی درس  )احترام به معلم(کالس    

6فارسی درس   سرباز)ایثار(  

12فارسی درس   همکاری  

15فارسی درس  خوانی )احترام خواهر و کتاب 

 برادر( 

18فارسی درس   علی و معصومه )ادب(  

21فارسی درس  الک پشت و مرغابی)سخن به  

 موقع( 

3علوم درس  سالم به من نگاه کن )رعایت   

 بهداشت(

5علوم درس   دنیای گیاهان )حفظ محیط زیست( 

6علوم درس  جویی(زمین خانه پر آب ما )صرفه   

12علوم درس   از خانه تا مدرسه )معلولین( 

17ریاضی درس  خانه پدربزرگ و مادربزرگ   

 )احترام( 

19ریاضی درس   صف نانوایی )نظم و حق تقدم(  

های گروهی و محلی بازی راهنمای تدریس تربیت بدنی   

 تدوین برنامه درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی چگونه است؟ -2

طبقه )مقوله( حاصل شد. سپس، با    43بندی بعضی از کدها  کد بدست آمد. که با طبقه  81در این پژوهش در کدگذاری اولیه  

ن هدفمند و تقریبا جامع بودیم،  مضمون )تم( تلفیقی بدست آمد. برای اینکه در پی دست یافتن به مضامی  19ها )مقوله(  بندی طبقهدسته
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های درسی مرجع  کد در زیر چتر مضامین تلفیقی قرار نگرفت وبه صورت مجزا اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه محتوای کتاب  15

  های درسی دهی تقدم دارد. بدین معنا که در کتابهای یادگیری کالس درس هستند؛ انتخاب محتوا بر شیوه سازماناجرا در طرح

کشور ما )ایران( محتوا به صورت تفضیلی بیان شده ورویکرد مناسب تلفیقی برای این پایه، مضمون مدار است. پس برای تدوین  

های هر درس از  به مفاهیم ومهارت  ،های درسی و کتاب معلم( بررسی و تحلیل شد. سپسیک درس تلفیقی، برنامه درسی )کتاب

ر کتاب معلم برای آن بیان شده است، کدی اختصاص داده شد. کدهایی که زمینه مناسب های درسی با توجه به هدفی که دکتاب

م نزدیک بودند، یک مضمون مناسب  ه  برای تلفیق دارند کنار هم قرار گرفتند وطبقات را به وجود آوردند. برای طبقاتی که به

های مختلف کنار هم هستند. در  های مختلف از کتابانتخاب شد. این مضامین پیوند دهنده ) تلفیق کننده و ارتباط دهنده( درس 

 (یک نمونه از تدوین مضمون تلفیقی)سالمت( آورده شده است: 4جدول)
 "سالمت "تدوین طرح درس مضمون  . 4جدول 

                            نام و نام خانوادگی معلم:                                                                                        

 مضمون)تم(: سالمت 

                              نام مدرسه:                                                                                                     

 دقیقه   45پیشنهادی: 

                                                                                                        پایه اول ابتدایی                                 

 تاریخ:    /     / 

 انتظارات و اهداف آموزشی:

 با عوامل موثر بر سالمتی آشنا شود. 

 های رعایت بهداشت فردی و اجتماعی آشنا شود. با شیوه

 رعایت موارد ایمنی. تقویت روحیه خود مراقبتی و 

 پذیری در حفظ محیط زیست.تقویت روحیه مسئولیت

 آشنایی با چگونگی استفاده از امکانات بهداشت عمومی. 

 های ورزشی.مندی به انجام حرکتعالقه

 رود که فراگیران بتوانند:انتظار می انتظارات پایانی: 

 هرکدام در حد دو جمله توضیح دهد. مورد از عوامل موثر بر سالمتی را بیان کرده و برای  3

 آموز بتواند در مدرسه کارهای مربوط به نظافت شخصی را انجام دهد. دانش

 ای از فهرست غذاهای سالم و ناسالم را نام ببرد. نمونه

 مورد از کارهایی که جزء نظافت شخصی هستند را نام ببرید.  3

 ام ببرد. هایی که بچه مرتب و تمیز دارد را نمورد از ویژگی  4

 های ورزشی را نام ببرد.نمونه از رشته 5

 اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با سالمتی توضیح دهد.  جمله درباره 2

 ها:کلید واژه

 چاقی و افزایش وزن –ایمنی  –بهداشت   –محیط زیست  –خواب و استراحت  –تغذیه   –ورزش  - سالمت

 عنوان : شرح فرآیند یاددهی یادگیری

های  کند)تلفیق محتوای دروس مختلف با هم(. سپس برگهنقش مفهومی مضمون )تم( سالمت را روی تخته نصب می معلم  

های دو یا به گروه (،1KWLاند )خواهند بدانند و آنچه که آموختهدانند، آنچه را می آموزان می شامل آنچه دانش  هابازیابی داده

ی عوامل موثر بر پرسد که دربارهها می ها کار کنند. معلم از آنخواهد که روی برگه دهد و می آموزی می ی دانشچند نفره

آموزان  نویسد و از دانشی بزرگ می ی سالمت را در اندازهها را یادداشت کنند. سپس روی تخته کلمهدانند، آن سالمتی چه می 

 
1 . Know ،What ،Learn 
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سازی ذهنی( آموزان  به بارش مغزی )سیال باشیم. دانش  شود که ما سالم و سالمتپرسد که به نظر شما چه عواملی باعث می می 

کنند و معلم نظرات را روی تخته در اطراف مضمون پردازند و به نوبت نظرات خود را اعالم می در مورد مضمون سالمت می 

نی که تمامی  دهد تا زما آموزان جهت می نویسد. در صورت نیاز معلم به کمی به افکار دانشسالمت به صورت شاخه شاخه می 

ی عوامل مرتبط با سالمتی بدانند، خواهند دربارهآموزان در مورد آنچه می موارد مربوط به سالمتی نوشته شود. در این زمان دانش

کند )بهداشت، ایمنی، تغذیه، ورزش، خواب  نویسند. معلم هر گروه را نام گذاری می های خود می کنند و روی برگه صحبت می 

دهد و میخواهد که با هم مشورت کنند و اطالعات  ی، محیط زیست(. به هر گروه تعدادی عکس و وسیله می و استراحت و چاق 

نیاز گروه افزایش دهند. در صورت  را  مثال گروه  ها می خود  به طور  بپردازند  نظر  تبادل  به  با هم  های با گروه  "چاقی "توانند 

های خود را در دو با افزایش وزن صحبت کنند. در نهایت هر گروه یافتهی ارتباط این  درباره  "استراحت"و    "خواب"و    "تغذیه"

 دهد. کالس ارائه می 

ی دهند و مختصری دربارههای مختلف را در کالس به صورت پانتومیم نمایش می چند نمونه از ورزش   "ورزش"گروه  

 دهند. فواید ورزش کردن توضیح می 

ها  کنند و آن های را به دو دسته تقسیم می کشند و عکسمفید و غیرمفید را می های  روی تخته جدول خوراکی   "تغذیه"گروه  

 کنند.آموزان معرفی می را به سایر دانش

ی صحیح هر کدام  دهد و شیوهخطرات دویدن و بد نشستن و همچنین عبور صحیح از خیابان را توضیح می   "ایمنی "گروه  

 دهند. را آموزش می 

ما اشاره می با    "بهداشت"گروه   بهداشت در حفظ سالمتی  اهمیت  به  بیماری کرونا  به  به  اشاره  را  و وسایل شخص  کنند 

خواند و به اهمیت اسالم به  ی پاکیزگی و نظافت را می کتاب قرآن درباره 5کنند. معلم پیام قرآنی درس آموزان معرفی می دانش

 کند. بهداشت فردی تاکید می 

الب گروه تغذیه و ورزش به اهمیت این دو در کنترل ورزن و خطرات ناشی از افزایش وزن  ضمن اشاره به مط   "چاقی "گروه  

 کنند. اشاره می 

کنند.  به اهمیت گیاهان در پاکیزکی هوا و همچنین تغذیه سالم و نیاز ما به آب برای بهداشت اشاره می   "محیط زیست"گروه  

-ها و مصرف بهینه توضیح می آب   ها، جلوگیری از آلودگی افت زبالههای حافظت از محیط زیست و درختان، بازیی راهدرباره

 دهند.  

های درست خوابیدن ی کارهایی که قبل از خواب باید انجام دهیم، زمان خواب و عادت درباره "خواب و استراحت"گروه 

 دهند. توضیح می 

 کنند. ( یادداشت می KWLچه آموختن را روی برگه )آموزان آندر نهایت دانش

 سنجش از یادگیری: 

 کند. آموزان را در گروه و در ارائه کالسی بررسی و ثبت می معلم با در دست داشتن چک لیست ارزشیابی، عملکرد دانش

 پرسد.ها می کند و در صورت نیاز سواالتی از آنآموز مطالعه می ( را در حضور دانشKWLهای )همچنین معلم برگه

 ی تکلیف:ارائه

آموزان با افزایش اطالعات خود از طریق مشورت با افراد بزرگتر خانواده از طریق اجرای نمایش،  بعدی دانشی  در جلسه

ها یا روزنامه دیوارهایی از تمامی کارهایی که ما باید برای حفظ سالمتی خود انجام داد را در نمایشگاه سالمتی به نمایش  ماکت

 گذارند.می 

 شامل زمان خواب و رعایت مسائل بهداشتی، مسواک زدن و غیره.  ریزی روزانهنوشتن جدول برنامه

 های مکمل پیشنهادی: فعالیت

 ها آموزش داده شود. خوری و شستن دست بهای بهداشتی و آشیوه صحیح استفاده از سرویس

 موضوعات درس به عنوان موضوعات نقاشی داده شود.

 ود.های آموزش بهداشت به کودکان نمایش داده شانیمیشن
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 آموزان داده شود.های وسایل شخصی بهداشتی مانند لیوان و صابون و غیره به دانشدر صورت امکان بسته 

 آموزان دعوت شود. از یک پزشک یا پرستار و یا مربی بهداشت مدرسه برای حضور در کالس و آموزش به دانش

 ( 1390، به نقل از احمدی، 1997« )پست،KWL»سازی ذهنی به شیوه سیال  .5جدول  

 "سالمت"

 Lچه آموختم آن  Wخواهم بدانمچه می آن Kدانم چه می آن

 

 

 

 

 

 

 

  

 
نقشه مفهومی مضمون)تم( سالمت  .  2شکل   

ارتباط محتوای درس های فارسی، قرآن، علوم و تربیت بدنی به طور معنا دار با هم و تدریس    "سالمت  "، مضمون  2مطابق شکل  

آنها را نشان می دهد. عالوه بر محتوای درسی، در سیال سازی ذهنی به تجربیات زندگی و محتوا از سایر منابع اطالعاتی نیز  همزمان 

 توجه می شود. 

 

 بحث و نتیجه گیری

ابتدایی       در پژوهش حاضر، با توجه به خال موجود در منابع آموزشی، یک راهنمای عمل تلفیقی از برنامه درسی پایه اول 

محور( است. محتوا در برنامه درسی تلفیقی تمتیک مدار) مضمونوین شده است. رویکرد تلفیقی در این راهنمای عمل، مضمونتد

ها در قالب مضامین  شوند. در این رویکرد، ارتباط مفاهیم و مهارت محور تنظیم می محور یا مهارتمدار( به صورت مفهوم)مضمون

 در این پژوهش، مضامین برگزیده پس از بررسی اشتراک دروس مختلف شکل گرفتند.  شود. ارزشمند ومفید انجام می 
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های آن، از روش تحلیل محتوا )کیفی( استفاده کرد تا از طریق آن،  در این راستا، پژوهشگر به تناسب موضوع پژوهش و پرسش

استخراج کرده و در تدوین مضمون تلفیقی مورد استفاده  های موجود در کتاب های درسی اول ابتدایی را شناسایی و  مفاهیم و مهارت

های  شگفتی "،  "سفر به گذشته"،  "کودک مسلمان"،  "سالمت"مضمون تلفیقی تدوین شد. مضامین    19قرار دهد. بدین ترتیب،  

ایران "،  "آفرینش ما،  مادری  آموزی"،  "ما  خانواده"،  "تغییر"،  "مایه حیات"،  "سرزمین  و   "،  "حواس"،  "علم    "،  "زندگی   علم 

و   "بندیطبقه"،  "الگویابی "،  "شمارش"،  "گیریاندازه"،  "رسم شکل"در برگیرنده مفاهیم هستند. مضامین    "مشاغل  "و  "جانوران

 های این راهنمای عمل تلفیقی هستند. مهارت  "های زندگی مهارت"

لهی، تغییرات تکنولوژی در گذشته، وسایل  گیرد. داستان پیامبران ا، نکات تاریخی را در بر می "سفر به گذشته"مضمون       

ها را به انسان  ای از تاریخ معاصر ایران وانقالب در این مضمون آورده شده است. قرآنحمل و نقل و روشنایی در گذشته و گوشه

.  رسدی ل مهزار سا  نیآن به چند  ی است و قدمت تمدن  ی طوالن  اریبس  ی خ یتار  یدارا  رانیکشور امطالعهی تاریخ دعوت کرده است. 

  ی آثار  یکه دارا  افتی  توانی را نم  نیسرزم  نیاز ا  یی متنوع و فراوان است. جا  اریتمدن پرشکوه بس  نیبه جا مانده از ا ی  خ یآثار تار

 ش،یراندی.  )خطلبدی را م قیمستمر و عم ی تیترب و  میگسترده آموزش و تعل یایدن نینباشد. شناخت ا ی خ ی و آثار تار ایاش ه،یاعم از ابن

1379  :2 ) 

  ی فرهنگ  راثیدارد. »آموزش م  دی تأک  ی فرهنگ  راثیپرورش در م  و   بر نقش آموزش  س،یدر سوئ   ونسکوی  1992کنفرانس    امیپ     

به هو  نه وپشت  ی فرهنگ  تیتنها  م   ی بانیمردمان  ب  یی بلکه موجب شناسا  شود،ی از آن منجر    ن ی ب  یهاها ومشابهتتفاوت  شتریهر چه 

دست    ی تمدن جهان  ایبه سعادت همگان    دنی رس  یبرا  یاز همکار   ی به درک درست  هاسانسبب شود ان  تواندی وم  گرددی م  ی فرهنگ

 (. 6:  1391 نسب، ی)تقو« ابندی

های آب و های خلقت خداوند است. پوشش متفاوت حیوانات در اقلیم، در برگیرنده شگفتی "های آفرینششگفتی "مضمون  

 های آورده شده در این مضمون است. ها نمونهقارن در بال پروانههوایی مختلف، چرخه آب و وجود ت

شود که بتوانیم آن را در پردازد. سودمندی دانش زمانی نمایان می مضمون علم و زندگی به کاربرد علم در زندگی واقعی می

زندگی اشاره شده است. به باور احمدی و  زندگی روزمره به کار ببریم. در این مضمون به ارتباط علم با مشاغل و وسایل روزمره  

 (، هنگامی محتوای یک برنامه درسی اثر بخش خواهد بود که با زندگی در ارتباط باشد. 1394همکاران )

شود، چه آموزش داده می آموزان بتوانند برای آنآموزان آموزش دهیم اگر دانش زمانی که قرار است مفهومی را به دانش     

آموزان نیست بلکه یادگیرندگان بزرگسال گیرد. البته این امر خاص دانشتر صورت می یابند یادگیری بسیار راحتدلیل و معنایی ب

( 2010آموزند دلیلی در ارتباط با زندگی و محیط روزمره بیابند. در این رابطه هالبروک)چه می گیرند که برای آن نیز زمانی بهتر یاد می 

آموزد دلیل و واند در خال اتفاق افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آن چه مخاطب می تدارد که آموزش نمی اظهار می 

تواند به محیط زندگی  ها و مفاهیمی است که می ی وی پیدا شود. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوعجایی در زندگی روزمره

گیرد ها به کار می های اصلی و واقعی آنکه مفاهیم و موضوعات را در موقعیتهایی  یادگیرنده انتقال داده شود. این شیوه کار از ایده

 (. 1390آموزان شود ) به نقل از احمدی، امانی طهرانی، حسینی و همکاران، تواند موجب بالندگی دانشکند و می استفاده می 

کند.  علم و مهارت جویی اشاره می صرفه  به تمامی مسائل مربوط به آب مانند بهداشت و کاربرد و   "مایه حیات )آب(  "مضمون

تواند بستری برای تغییر رفتار به عنوان مصرف ها نسبت به مقوله مهمی همچون آب و مسائل آن می آموزان و جلب توجه آندانش

وند. در این مضمون  های خود در حفظ منابع آبی موثر واقع شکنندگان فراهم کرده و یا حداقل به عنوان انتقال دهنده پیام به خانواده

های شیرین اشاره های جلوگیری از آلودگی آبجویی در مصرف آب و راهآب، صرفه  های آب در طبیعت، چرخهبه انواع شکل

 شده است. 

دانش آموزان در   ی اسیو س  ی اجتماع  تیششگانه را ترب  یها آموزش و پرورش در ساحت  نیادیاز اهداف سند تحول بن  ی کی     

سرزمین  "در مضمون    .اموزندیانتقاد قانونمند و احترام به حقوق عموم را ب  ، یمطالبه گر  ندیآموزان فرآتا دانش  دهد   ی م  ل یمدارس تشک

 های ایران اشاره شده است.به مفاهیم هویت ملی، عشق به وطن، تاریخ ایران و اقلیم "مادری ما، ایران

ها هایی است که میراث متمایز ملتها و سنتها، نهادها، خاطرات، اسطورهتفسیر دایمی الگوی ارزشهویت ملی باز تولید و باز  

 (.  1383اش )انصاری، دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و با عناصر فرهنگی را تشکیل می 
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های گوناگون دانش  بتدای خلقت تا به امروز که از راهها از همان اشود. انسانتاریخ بشر با آموختن و تعلیم و تربیت آغاز می      

 م یعظ   امبریکه بر پ  ی اتیآ  نینخستبرده بودند.  آورد بر اهمیت و نقش علم و دانش در زندگی خود پی و اطالعات خود را بدست می 

علم بالقلم. علم االنسان ما لم    یالذ  .  و تعلم در اسالم است  م یتعل  ژهیو   گاهیو جا  تیبر اهم  لی دل  نی)ص( نازل شد، بهتر  الشأن اسالم

، در  "علم آموزی"مضمون    (5  و 4  ات ی، آعلقداد. )  ادی  دانست،ی آنچه را نم  نمود و به انسان  میقلم تعل  لهیبه وس  ی . همان کسعلمی

 ی است. های آموزشخوانی و محیطبجویی در دین اسالم، کتابرگیرنده اهمیت دانش افزایی و دانش 

کودک در هر زمان و موقعیتی که بخواهد شغل آینده خود را برگزیند باید استعداد کافی برای آن شغل داشته و اطالعات و      

تمایل و عالقه به آن شغل در وی موجود باشد. بهترین زمان برای آنکه کودک درباره مشاغل مختلف اطالعات کسب کند و متوجه  

به  معرفی    "مشاغل  "ها را دارد یا نه،  دوران کودکی است. در مضمونیا خیر و استعداد انجام آنمند است  ها عالقهشود که به آن 

 های گوناگون و ارتباط موضوعات درسی با مشاغل مختلف اشاره شده است. شغل 

ان بعثت و دعوت  نماز خواندن، داست گانه،یباور به خداوند گیرد. های اسالمی را در برمی ، آموزه "کودک مسلمان"مضمون      

انسان    تیدر ترب ینقش اساس صاحب ،ی ط یاسالم عوامل مح  دگاهیاز ددر این مضمون آورده شده است. وضو گرفتن  ،ی اله امبرانیپ

 ی رسم  انیجر  ی نهاد مدرسه که متول  ان،یم  نیکرد. در ا میتوان به سه نهاد خانواده، جامعه و مدرسه تقسی را م  ی ط یهستند. عوامل مح 

عملکرد مدارس در بعد تربیت دینی متاثر   (.1386)پاک سرشت،    کند  فای تواند ای باره م  نیرا در ا  ی لیبد  ی است نقش ب  تیبو تر  میتعل

 (1376گیرد)قربانزاده،از فلسفه آموزش و پرورش کشور است و فلسفه تعلیم و تربیت نیز از تعالیم عالیه اسالم نشئت می 

ها است  ها، تغییر و چرخهیکی از منابع انتخاب مضمون مناسب برای برنامه درسی تلفیقی، مفاهیم فرایند محور مانند سیستم     

ها و طبیعت، تغییر در تکنولوژی در این پژوهش نیز، به همین علت انتخاب شده است. تغییر در فصل  "تغییر"(. مضمون 1393، 1)بین 

های مختلف این  کنند، مفاهیم تغییری هستند که در کتاب با گذشت زمان و تغییراتی که مشاغل مختلف روی مواد اولیه ایجاد می 

 است. پایه آمده 

مهم      از  یکی  شکلخانواده  و  جامعه  نهادهای  و   دهندهترین  کیفیت  رضایت، خشنودی،  مطلوبیت،  است.  آدمی  شخصیت 

 (. 1958، 2خانواده، عامل بسیار تاثیرگذاری در شکوفایی، رشد و پیشرفت اعضای خانواده است )الک و ویلیامسون کارکرد بهینه

(. با توجه به جایگاه و نقش مهم خانواده  1393داند)قائمی،  ترین واحدهای اجتماعی می ن و اساسی تریاسالم خانواده را از مهم     

(. در  1392شود )فالحیان، در اجتماع و در اسالم و تاکید برنامه درسی ملی بر آن، ضرورت آموزش کارکردهای خانواده نمایان می 

 پدربزرگ و احترام به والدین اشاره شده است. مضمون خانواده به اعضای خانواده، مادربزرگ و 

هر کدام از این حواس به یکی از اعضای  و    شناخته شده   یی و چشا  یی نایب  ،یی ایالمسه، بو  ،یی شنوا  شاملانسان    گانه  پنجحواس       

 ها اشاره شده است. به آن "حواس"شود مانند چشم، گوش، بینی، پوست و دهان که در مضمون  بدن مربوط می 

ها در ، در برگیرنده نکاتی در رابطه با جانوران است. معرفی، محل زندگی، تغذیه، نوع حرکت و فواید آن"جانوران"مضمون  

 این مضمون آورده شده است. 

کنند. به اعتقاد  های ظاهری، خواص و فواید و غیره را تمرین می بندی کردن براساس ویژگی آموزان طبقهدر درس علوم دانش

(. مطابق نظریه گشتالت، چگونگی ادراک 1390دهد )احمدی،  ها را نشان می ها و تفاوت(، مضمون خوب، شباهت1989جیکوبز )

قانون شباهت است. مطالب مشابه بهتر ادراک می ها از پدیدهانسان قانون استوار است. یکی از قوانین،  شوند و با هم به  ها بر چند 

 شود.بندی انجام می ها در مضمون طبقه(. این فعالیت1398، آیند )سیفصورت اجزای یکپارچه در می 

آب    تیاهمی،  بر سالمت  هیخواب و تغذ  ریبهداشت، تاث  تیرعاگیرد.  ، عوامل موثر بر سالمتی را دربرمی "سالمت"مضمون       

و همچنین تاثیر ورزش بر حفظ    عتیکاغذ به منظور حفظ طب  ژه وی  به  هازباله  افتیو باز  هوا  ی زگ یدر پاک  اهانیگ، نقش  در بهداشت

کمیسیون دوره پیش دبستانی و    1373سالمتی بدن در این مضمون آورده شده است. از اصول آموزش و پرورش ابتدایی مصوبه  

 (. 52:  1386)صافی، "توجه به ایجاد عادات بهداشتی است. باید نکات ایمنی و بهداشتی را به کودک آموخت"دبستانی، 
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آموزش محیط زیست نیازمند   ( بیان می کنند،1397محمدی استادکالیه ، زندی، حاتمی و شبیری ) همسو با پژوهش حاضر،       

یک برنامه جامع و مدون تلفیقی است که معلمان در اختیار داشته باشند. در برنامه درسی سنتی منابع و زمان محدود است، برای  

موانع   با سایر دروس،  تلفیق آموزش محیط زیست  اما  نیست؛  فرصتی  افزودن رشته درسی جدید )آموزش محیط زیست( چندان 

ها معیارهای محیط زیستی دخیل باشد. همچنین،  گیریشود در تمام تصمیم کند و این تلفیق سبب می ا برطرف می آموزش سنتی ر

 برای حل مسائل زیست محیطی به کاربرد مباحث علوم دیگر نیز نیاز است.

را    یعدد ید و آن الگورا نیز بسااااز  یمتنااظر عدد یرا ادامه دهد و الگو  ی دانش آموز باید بتواند الگویدر کتااب ریاضااای      

. الگوهای عدد و هندسای قسامت بسایار مهمی از کتاب ریاضای را تشاکیل  ساپس بدون کمک شاکل بساازد  و   ابتدا با کمک شاکل

توان توان گفت که این درس مساتقیما با درس هنر در ارتباط اسات. می الگوها می آمیزی و رسام شاکل دردهند. با توجه به رنگمی 

 قرار داد. "مهارت الگویابی  "ها با الگوی مشخص در مضمونها و نشانهتکرار کلمهدرس فارسی را با 

های ریاضی و علوم مفاهیمی هستند که به  زمان، سرعت حرکت ، طول و دما در درس  "گیریمهارت اندازه"در مضمون        

آمیز توان تلفیق موفقیتای است که می ، حوزهشوند. یادگیری مبتنی بر مسئلهگیری می صورت تقریبی و بدون ابزار مخصوص اندازه

توان دست کم  ریاضیات و علوم را انجام داد. نقش مهم ریاضیات در درک روابط بین مفاهیم علمی به ویژه، در علوم فیزیکی را نمی 

 (. 1،2007گرفت )فورنر و کومار 

ارن، تکمیل جدول ماتریس و به عنوان  در کتاب ریاضی برای الگویابی، حل جدول شگفت انگیز، تق  "رسم شکل"مهارت  

شود. در درس هنر نیز مهارت رسم  راهبردی برای حل مسئله کاربرد دارد. در کتاب علوم نقشه ساده از مدرسه تا خانه کشیده می 

وزه به نقاشی با موضوع معین و نقاشی برای قصه استفاده کرد. یکی از اهداف ح   توانشکل در نقاشی مشهود است که از آن می 

باشد )رادپور، شاپوریان، شریف زاده و همکاران، های حرکتی برای کار با ابزار و رسم شکل می مهارت در درس هنر، توسعه مهارت 

دهد که برای حل مسایل کالمی، ترسیم شکل متناسب با صورت مسئله بر درک (، نشان می 1398(. پژوهش گویا و حق وردی )1391

سیم شکل یک راهبرد برای حل مسئله ریاضی است که در ریاضی پایه اول برای حل مسائل جمع و کند. مهارت تر مسئله کمک می 

 شود.تفریق از این راهبرد استفاده می 

ای است. برای شمارش به یادگیری اعداد نیاز  های میان برنامه(، اذعان می دارد که مهارت شمارش یکی از مهارت2002)  2رگ

قرار گرفتند. در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی نمایش مختلف   "مهارت شمارش"مقوله زیر چتر مضمون  است. از این رو، این دو  

شود. شمارش چند  به مرور تا انتهای کتاب آموزش داده می   100تا   1عدد با چینه وچوب خط و پس از آن شمارش و نوشتن اعداد 

توانند اعداد را به  های فارسی می آموزان با فراگیری نشانهاب است. دانشتا چند تا رو به عقب و جلو هم از مفاهیم موجود در این کت

 حروف نیز بنویسند.

کند. اجماع و اتفاق نظر قطعی در مورد هایی است که به انسان برای زندگی بهتر کمک می مهارت  3های زندگی مهارت       

های این  زندگی ضروری دانست وجود ندارد. از مولفه  مهارت  های زندگی و اینکه چه چیزهایی را باید به عنوانتفهرست مهار

ترین رفتارهای اجتماعی محسوب توان به سازگاری اجتماعی اشاره کرد. در فرهنگ ما ادب و احترام به بزرگترها از مهممهارت می 

کردن، همکاری و احساس مسئولیت معلم، حق تقدم، درست و به جا صحبت   شود. در نتیجه سالم کردن، ادب، احترام به بزرگتر و می 

های مختلف پایه اول از جمله قرآن، فارسی، های زندگی استفاده شده است. در کتابنسبت به محیط اطراف در مضمون مهارت

 ها اشاره شده است. علوم، ریاضی و درس تربیت بدنی به این مهارت

ابتدایی از این راهنمای عمل که چگونگی انجام تلفیق دروس   اولشود، معلم های پایه  پیشنهاد می   بر أساس یافته های پژوهش

برای اجرای  مختلف را ارائه کرده است استفاده نمایند وسعی در گسترش مضامین تلفیقی با خالقیت و ابتکار عمل خود داشته باشند.

شود قبل از آموزش هر مضمون،  ان در کالس درس، پیشنهاد می این راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی، توسط معلم

شود برای دانش آموزان پایه نقشه مفهومی آن در کالس نصب شود تا از جریان و جهت آموزش آگاه شوند. همچنین، توصیه می 
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ها ریس، ارزشیابی، کاربرگاول ابتدایی که هنوز سواد کافی ندارند، از نقشه مصور استفاده شود. در تعیین اهداف، انتخاب روش تد

 گردند.اند به صورت موضوع مجزا تدریس می هایی که در این مضامین قرار نگرفتهو تکالیف به مضامین توجه شود. درس 

آموزگار قبل از سال تحصیلی یک طرح درس ساالنه تهیه کرده و همچنین، طرح درس روزانه خود را با توجه به طرح درس 

 عمل تلفیقی هماهنگ کند. چنانچه در طول سال تحصیلی بتواند محتوایی )مفهوم و مهارتی( را اضافه نماید  ساالنه و این راهنمای

انعطاف الزم را داشته باشد. هدف این راهنمای عمل این نیست که تنها بر مضامین تلفیقی تدوین شده تکیه کند و از بقیه محتوای 

اند به صورت موضوع مجزا و خارج از این  ها و مضامین قرار نگرفتهاین تم  هایی که درهای درسی چشم پوشی گردد. درسکتاب

 گردند. بدین ترتیب، تمام مطالب و محتوای درسی پوشش داده می شود.مضامین تدریس می 
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 منابع
اثربخش سازی محتوای تأکید بر    ای برنامه درسی باا  سازماندهی میان رشته  (.1394نژاد، م و امیری،م.)احمدی، پ، سبحانی 
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سمیعی، د، طاهری، ح، عمرانی، ع، فرنوش، ب،  احمدی، آ، امانی طهرانی، م، انصاری، م، حسینی، ع، حسینی، ا، رستگار، ط،  

 های درسی .تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتابکتاب معلم علوم تجربی اول دبستان(.1390نیکنام، ز، مهربان، ز و نوری، ع.)

وهشی دانشور دو ماهنامه علمی پژ(. الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران.  1382احمدی، پ. )
 12-3(،3)10، رفتار

پور  اکبری شلدره، ف، حاجیان، ف، ذوالفقاری، ح، رحمان دوست، م، سنگری، م، صفارپور، ع، عمرانی، غ، فرهادی، گ، قاسم

 تهران: شرکت افست.  فارسی اول دبستان.(.1398زاده، ش.)مقدم، ح، نعمت

کتاب معلم  (.  1391پور مقدم، ح.)عمرانی، غ، فرهادی، گ و قاسماکبری شلدره، ف، ذوالفقاری، ح، سنگری، م، صفارپور، ع،  
 های درسی .تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتابفارسی اول دبستان

الوندی، ح، امانی طهرانی، م، انصاری، م، حسینی، ا، حسینی، ع، سمیعی، د، طاهری، ح، عمرانی، ع، فرنوش، ب، مهربان، ز،  

 .تهران: شرکت افستعلوم تجربی اول دبستان(.1399زاده، ش.)م، نعمت نوری، ع، نیکنام، ز، دانشگر، 

و راصد، س.) م  تربیت دینی در دوره(.  1390اعتصامی،  و  تعلیم  و نشر    ابتدایی.  مبانی و روش تدریس  تهران: شرکت چاپ 

 های درسی ایران.کتاب

کتاب معلم آموزش قرآن اول (.  1391رضا و وکیل، م .)  پور، ا، تهرانی، م، ستوده، ا، سرشور خراسانی، غ، سیف، م، نباتی،انوشه
 های درسی تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتابدبستان.

 . 44.– 15(، 2)3، پژوهشمحتوای کیفی.  لیل(. تح 1390نوشادی، م. )و ایمانی، م.، 

 . تهران: دیدارهای تحقیق کیفی و آمیختهای بر روش مقدمه(. 1397بازرگان، ع.)

پروین احمدی و غالمرضا خوی    ریزی هسته اصلی آموزش و پرورش آزادمنشانه.تلفیق برنامه درسی: طرح  (.2009جیمز)بین،  

 (.تهران:آییژ. 1393نژاد )

مطالعات تطبیقی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا )ایالت انتاریو( و جایگاه رویکرد تلفیق در  (. 1397پرویزی شاد،ا.)
 نامه(. دانشگاه الزهرا. تهران، ایران .)پایانآن

 . تهران: شرکت افستریاضی اول دبستان(. 1399داودی، خ، رستگار، آ، عالمیان، و.)

 های درسی تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب  کتاب معلم ریاضی اول دبستان.(. 1391داودی، خ، رستگار، آ، و عالمیان، و.) 

-راهنمای درس هنر برای معلمان پایه(. 1391رادپور،ف،شاپوریان،ف،شریف زاده، ع،مرزبان،ه،مهدوی،ر و نواب صفوی،م)
 آموزشی مواد توزیع و  نشر بر نظارت  کل  ە ادارتهران:  ای اول،دوم و سوم.ه

 پایان نامه(. دانشگاه بیرجند، ایران.امکان اجرای برنامه درسی تلفیقی درپایه دوم ابتدایی مطالعه موردی.) (. 1395رضوی، ع.)

(. مطالعه پدیدار شناختی تجارب و ادراک معلمان ابتدایی از برنامه درسی 1398طهماسب شیخالر،د، فتحی آذر، ا و صنیعی، م.)

 . 139 -113(،1)9، های برنامه درسی پژوهشعلوم تلفیقی. 

های چندپایه دوره ابتدایی به روش تلفیقی و مجزا  آموزان کالسمقایسه عملکرد تحصیلی دانش(.  1393آبادی فراهانی، ا.)غیاث
 نامه(.دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.تهران، ایران.)پایاندر دو درس ریاضی و علوم در شهرستان تفرش

درسی  (.  1399فهیما،ن.) برنامه  دانشتاثیر  خالقیت  بر  تجربی  علوم  و  هنر  دبستانتلفیقی  چهارم  پایه  دختر  -.)پایانآموزان 

 نورخمین.مرکزی، ایرانامه(.دانشگاه پیامن

آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه اثربخشی اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانش(.1397فر،ن.)متین
 رزمی. تهران، ایران نامه(. دانشگاه خوا)پایانششم.

طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط   (.1397محمدی استادکالیه،م، زندی، ب، حاتمی، ج و شبیری، م)



 ...راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اولدوین ت __________________________________________________________________

 . 126-115(. 3)7فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار.زیست برای کودکان پیش از دبستان. 
 . تهران: مدرسه نامه مطالعات برنامه ریزی درسی  واژه(. 1394ف.) مظاهری،ح،عظیمی،م و بیاضیان سرکندی،

پ.) احمدی،  و  م  برنامه(.برنامه1380مهرمحمدی،  با  متفاوت  رویکردی  تلفیقی،  درسی  موضوع های  درسی  های 

 . 218-39، 199پژوهشی علوم انسانی الزهرا)س(،  –محوری/دیسیپلینی.فصلنامه علمی 

م.) فراستخواه،  و  دبیری اصفهانی، ع  نظام  1393نورآبادی، س، احمدی، پ،  برنامه درسی مصوب  تغییر  امکان  و  (. ضرورت 

ارزشیابی  آموزش عالی ایران به برنامه درسی تلفیقی )مطالعه موردی: گرایش مدیریت آموزشی، دوره کارشناسی(. فصلنامه آموزش و  

7 (25 :)122-101 . 
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