
 

 

 

 

 تکلیف ترکیبی چالشی 

تعیین می کنیم و هدف ما از  ما معلم ها در طول هفته تکالیف مختلف درسی را برای دانش آموزان خود       

رت پیدا کردن دانش آموزانمان در انجام مباحث آموخته شده  اتعیین این تکالیف، تثبیت آموخته ها و مه

دلزدگی دانش آموزان از انجام تکالیف را به دنبال  است. اما تکراری بودن و تعدد این تکالیف می تواند  

 داشته باشد.  

تواند        یا عالیق دانش  راه حل چه می  متعادل خودداری کرد؟  ارائه تکالیف درسی  از  باید  آیا  باشد؟ 

اوال از    هدف یادگیری را مد نظر قرار داد؟ در این تکلیف سعی شده استفقط  آموزان را نادیده گرفت و  

روحیه چالش پذیری دانش آموزان استفاده شود و یک تکلیف چالشی و معماگونه طراحی گردد تا دانش  

آن را انجام دهند و از انجام دادن تکلیف لذت ببرند و دوما با توجه به اینکه این تکلیف    با انگیزه  ، آموزان

ترکیبی  از مباحث مختلف هنر، ریاضی و برخی مفاهیم درس فارسی را شامل می شود می تواند به تنهایی  

.  نیاز به ارائه تکالیف متعدد نباشدو   بسیاری از اهداف معلمین را بویژه در مرور مطالب درسی  پوشش دهد

. بعنوان مثال در این تکلیف عالوه بر خلق یک اثر هنری،  ارائه شودپیک پایان هفته ی بسیار جالب بعنوان و 

تقارن و    تقریب، عمل اصلی در اعداد اعشاری و اعداد کسری، مقادیر مساوی،  4محاسبات مختلف یعنی   

و هم دانش آموزان در استفاده از راهنمای نقشه که    نجانده شده استگ  و کنایه   کلمات هم خانواده  ، قرینه

 مربوط به درس مطالعات می شود مهارت پیدا می کنند.

در پایان تشویق دانش آموزان می تواند موجب تقویت مثبت تالش آنان شود و همچنین وجود دیدگاه مثبت  

 و درگیر شدن در یادگیری موجب تثبیت آموخته ها خواهد شد.

 

 

 

 به نام خالق دانایی 

 طراحی تکلیف ترکیبی دروس هنر، ریاضی و فارسی پایه ششم 

آموزگار پایه ششم      مدرسه شهیدان ابراهیمی تنکابن  -طراح تکلیف: نصیبه کمال زاده   



 رح تکلیف ش

 دانشمندان کوچک من. سالم 

 حاضرید بریم یک چالش جالب انجام بدیم. هر کی معما و چالش دوست داره، با ما همراه باشه.

 باید تصویر زیر را رنگ آمیزی کنید. برای انجام این معما شما

 

 

 کار راحتیه؟؟؟؟؟   

 باید از هفت خان رستم بگذرید.اینطوری هم نیست. شما برای رنگ کردن این شکل 

 

 



البته مطمئنم برای شما دانش آموزان پرتالشم کار بسیار راحتی هست. برای اینکه بدونی هر قسمت این شکل  

 زیبا را چه رنگی بزنی مراحل زیر را بخوان.

در گلبرگ های درشت و اصلی این گل، عددهایی نوشته شده اند که دو به دو با هم برابرند و شما   -1

 اید هر دو گلبرگی که عددهای مساوی در آن هست را پیدا کنی و هر دو را یک رنگ بزنی.ب

خوب حاال به قسمت های بعدی گل نگاه کن، در هر کدوم یک محاسبات ریاضی نوشته شده که   -2

اول باید جواب هر عبارت را بدست بیاوری. بعد که جواب را به دست آوردی بر اساس جدول  

 ا رنگ کن.راهنمای زیر آنها ر

 رنگ  پاسخ محاسبات

  نزدیکتر است  1اگر بطور تقریبی به 

  نزدیکتر است  2اگر بطور تقریبی به 

  نزدیکتر است  3اگر بطور تقریبی به 

  نزدیکتر است  4اگر بطور تقریبی به 

  نزدیکتر است  5اگر بطور تقریبی به 

  نزدیکتر است  6اگر بطور تقریبی به 

  گ لغات فارسی هم در حاشیه شکل نوشته شده که آنها را هم باید بر اساس جدول زیر رنیکسری -3

 کنی 

 بزن   را   ظلمهم خانواده های   بزن    را     علمهم خانواده های  

 بزن را   عملهم خانواده های   بزن را    عابرهم خانواده های  

 

آیا تناسبی بین رنگ های این شکل می بینی؟  خوب. حاال که انقدر تالش کردی، به شکل زیبایت نگاه کن. 

 اگر تمام مراحل را به درستی رفته باشی در بین رنگ های  شکل خود یک ............................ .خواهی دید.

حاال که انقدر خوب پاسخ دادی این کارت آفرین برای توست . آن را بردار و در مرکز  

  شکلت قرار بده.



 قرار دارد؟................................از شکل حاال کارت آفرین تو در چه نقطه ای 

 آفرین و احسنت به تو دانش آموز عزیزم که انقدر اهل تالش هستی و پشتکار داری 

حاال عکسی از کار تحسین آمیزت بگیر و برای من ارسال کن تا من هم با دیدن کار زیبایت، خوشحال  

 شوم.
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     ضرب ،تقسیم، جمع و تفریق اعداد کسری را به خوبی انجام می دهد

     ضرب ،تقسیم، جمع و تفریق اعداد اعشاری را به خوبی انجام می دهد 

     مقادیر مساوی را به خوبی تشخیص می دهد 

     زدن اعداد را به خوبی انجام می دهد. تقریب 

     تقارن و مرکز تقارن را به خوبی درک کرده است

     کلمات هم خانواده را خوب می شناسد 

     در رنگ کردن شکل ها هماهنگی و نظم مشاهده می شود 

 خود سنجی: 

 

 

 

 

 

 

 نظر ولی محترم دانش آموز 

.......... .............................................................................از انجام این فعالیت آموختم که....  

 

.... ................................................................ برای انجام بهتر این فعالیت سعی می کنم که.......  


