
دانشآموزيانجامپژوهشياارائهشيوههاي





1 ه و ارائه آن بكتابخانه ايبه صورت تحقيقانجام ـ
.  مكتوبصورت 

2 (  دهضبط شياو مكتوب)مصاحبه با افراد گوناگون ـ
جمع بنديو آن هاو ارائه نظرات تحقيقدرباره موضوع 

.  محققدانش آموزتوسط 



3- وع در ارتباط با موضداستانينوشتن
.  پژوهش

4 با كوتاهنمايشنامه اينوشتن ـ
.تحقيقمحدود درباره عنوان شخصيت هاي



5 اجرايبا استفاده از تحقيقـ
صر تعداد و مختكمبا سواالت پرسش نامه اي

(. ميدانيپژوهش )آن نتايجتحليلو 

6-و تحقيقاز موضوعات عكس برداري
نمايشگاهبرگزاري



7-در ارتباط با موضوع فيلم برداري
.ويدئوييشكلپژوهش به 

8-يكنسخه ايتكتوليدو طراحي
يقتحقدر ارتباط با موضوع نشريهمجله و 



9-ا مرتبط باحاديثو آياتگردآوري
.موضوع پژوهش

10-مرتبطضرب المثل هايگردآوري
.تحقيقبا موضوع 



11-توليدو طراحي، ماكتتهيه
درباره موضوع وسايلچارت، و ساخت 

.تحقيق
12 مربوط به مكان هاياز بازديدـ

و ارائه گزارشتهيهو تحقيقموضوع 
.شفاهييامكتوببه صورت 



13- ع درباره موضوشعرهاييسرودن
ايندركهدانش آموزانيتوسط تحقيق
.  استعداد دارندزمينه

14-بازي هاياجرايو جمع آوري
در ارتباط با موضوع محليو بومي

.پژوهش



15- كلورفول)محليتجربياتاستفاده از ،
گزارشيتهيهو ...( وآئين هاآداب و رسوم، 

.تحقيقدر ارتباط با عنوان 

16 .در هكصاحب نظرانينامه زندگيتهيه
فعاليت هاييارتباط با موضوع پژوهش 

.داشته اند



17-برنامه وو ارائه گزارش از تهيه
مراسمي خاص

18-يصاحب نظراننامه زندگيتهيه
در ارتباط با موضوع پژوهش كه

.داشته اندفعاليت هايي



19-ديدگاه هايجمع آوريو بررسي
وع متفاوت نسبت به موضفرهنگي
.پژوهش

20 .و مقررات قوانينجمع آوري
در ارتباط با موضوع كشورموجود 
.پژوهش



21- راجع به موضوع اوليااز سنجينگرش
.تحقيق

22- مرتبط با موضوع خارجيترجمه متون
براي)دانش آموزياپژوهش با انتخاب معلم و 

توانمنديخارجيدر زبان كهدانش آموزاني
(.دارند



پژوهشهايدرتأكيدموردروشهاي
دانشآموزي



:مشاهده
فزايشارا فراگيرندگاندرست بينيو تيزبينيپرورش قدرت مشاهده، 

.مي دهد



:شناسايي•
توانايي، مسئله هاتشخيصقدرت دانش آموزكهاين

و برجستگي هادادن تميزو راه حل هاشناخت 
شناساييو يكديگراز راه حل هااز يكهر كاستي هاي

.باشدخاص در هر پژوهش را دارا پيشنهاد هاي



:  دادنتوضيح
يمغيرمستقبه طور مي تواندحتيمهارت، اينپرورش 

درس هايو دانش آموزانگفتاريمهارت هايدر توسعه 
ربيعمثال براي)زبان هاسايرنيزو بوميادبياتزبان و 

.مثبت داشته باشدتأثير( انگليسيو 



: كردنيادداشت* 
، منابع در مشاهده هابرداشتن از يادداشت، مستلزم پژوهشيهر 

يادداشتاگر بر پرورش مهارت . است... و آزمايش هانتايجدسترس، 
مي شودتأكيدكردن



درتأكيدموردعمليوعلميمهارتهاي
دانشآموزيپژوهشهاي



:شاملمطالعاتيو اطالعاتيمهارت هاي( الف

موضوع و هدف پژوهش؛تعيين-1
اطالعات؛جمع آوريو بازيابي-2
؛(شدهجمع آورياطالعات كردنوجين)انتخاب اطالعات -3
س اطالعات براساكردندسته بندي)اطالعات سازمان دهي-4

؛ (پژوهشهدف هاي
اطالعات؛ ارزش يابي-5
.  نتايججمع بندي -6



؛ شاملعمليمهارت هاي( ب :

دستيصنايعو هنر -1
ويژهتجهيزاتبا كار-2
اطالعاتارائة-3



مهارت هاساير( ج

كردن؛ مانند صحبت شفاهيمهارت هاي-1

مهارت خواندن_2
نوشتنمهارت -3
نگرش هاتوسعة-4
كنجكاوي-5
استقالل-6
و مشاركت گروهيهمكاري-7


