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اشاره
 در شماره�هاى قبل به معرفـى نـظـريـه�ى
گـاردنــر و بــررســى كــاربــرد آن در آمــوزش
پرداختيم. همان�طور كه اشاره شد، گاردنر در
نظريه هوش�هاى چندگانه�ى خود مدلى براى
آمــوزش و بــرنــامــه درســى ارائــه نــداد امــا
آموزشگران از اين نظريـه بـسـيـار اسـتـقـبـال
كردند و آن را به روش�هاى مختل5 در آموزش
دانش�آمـوزان بـه كـار بـردنـد كـه بـه مـعـرفـى
پاره�اى از روش�هاى ابداعى آن�ها و مـدارس

MI،پرداختيم. در اين شماره سعى مى�شود 
مثالى عملى كه برپايه�ى نـظـريـه هـوش�هـاى
چندگانـه طـراحـى شـده اسـت را بـراى درس

> پاره�خط ارائه>< خاصيت عمودمنص5<رياضى
دهيم. براى اين منظور، سه طرح درس ارائه
مى�دهيم كه هر يـك مـى�تـوانـد در زنـگ�هـاى

مختل5 درسى ارائه شود.

سوسن بالغى�زاده
كارشناس ارشد تحقيقات آموزشى

فعاليت ١: عمودمنص5 پاره�خط
آشنائى با خواص عمودمنص� هدف كلى: 

١ـ دانش�آموزان با استفاده اهداف ويژه: 
از كــاغــذ وتــا (اريـــگـــامـــى) يـــك مـــثـــلـــث
متساوى�الساقين مـى�سـازنـد و درمـى�يـابـنـد كـه
نيمساز، ميانه و عمودمنص� وارد بـر قـاعـده آن

برهم منطبق�اند.
 ٢ـ دانش�آموزان با استفاده از اين مثلـث و

با كمك خط�كش درمى�يابند كه هر نقـطـه روى
عمودمنص� پاره�خط، از دو سـر آن پـاره�خـط بـه

يك فاصله است.
هوش�هاى به كار گرفته شده

 ١ـ هوش بدنى ـ جنبشى ٢ـ هوش بصرى
ـ فضايى ٣ـ هوش ميان فردى ٤ـ هوش درون
فردى �٥ـ هوش مـنـطـقـى ـ ريـاضـى ٦ـ هـوش

كالمى ـ زبانى.

 خط�كش، كاغذ مـربـعوسايل مورد نـيـاز:
شكل رنگى، وسايل تحرير، قيچى و چسب مايع

كالس رياضىمكان اجرا: 
 از دانش�آموزان بخواهيد يكروش اجرا: 

برگ كاغذ مربع شكل رنگـى مـطـابـق شـكـل ١
ًآماده كنند و آن را از قطر تا بزنند (مى�توانيد قبال
از دانش�آموزان بخواهيـد ايـن وسـايـل را آمـاده
كنند تا با مشكل كمبود وقـت مـواجـه نـشـويـد.)

)٣كاربرد هوش�هاى چندگانه در كالس درس (

چيست؟ گانهدچن هاى�هوش
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 (مانند شكل�هاى ٢ و ٣) پس از اين مرحله تا بزنيد.AC را تا لبه�ى D و Bسپس رأس�هاى 
 را جدا كنند. تا شكلEFC مثلث EFبايد با برش 

٤ حاصل شود. براى آن�كه شكل بهتر مشخص
شود، دانش�آموزان مى�توانـنـد پـس از تـاكـردن

 آن�ها را با چسب بچسـبـانـنـد.D و Bرأس�هاى 

AEFازدانش�آموز بپرسيد: مثلث 
∆

 چه نوع مثلثى
است؟ چرا؟ دانش�آموزان بايد بتوانند با تاكردن

 دريابند كـهAE و AFو منطبق ساختن اضـالع 
اين مثلث متساوى�الساقين است. دوباره سوال

 چه خطـى اسـت؟ آيـاAHكنيد: فكر مـى�كـنـيـد 
قاعده را نص� مى�كند؟

 آيــا ايــن خــط ارتــفــاع نــيــز مــى�بــاشــد؟
دانش�آموزان مى�توانند با استفاده از نقاله و گونيا
دريابند كه اين خط عالوه بر آن�كه ميانه اسـت،
ارتـفـاع و نــيــم�ســاز نــيــز مــى�بــاشــد. حــال از
دانش�آموزان بخـواهـيـد روى مـيـانـه نـقـطـه�اى

E و Fدلخواه را به دو رأس مجاور قاعده، يعنى 

وصل كـنـنـد. سـپـس از آن�هـا بـخـواهـيـد طـول
پاره�خـط�هـا را انـدازه بـگـيـرنـد. آيـا بـرابـرنـد؟ از
دانش�آموزان بخواهيد نقـاطـى ديـگـر روى ايـن
خط در نظر بگيرند و همين عمل را تكرار كننـد.
به چه نتيجه�اى مى�رسند؟ با اين تمرين، كودكان

؛ عمودمنص� و ميانه و نيمسازًدرمى�يابند كه اوال
وارد بر قاعده در مثلث متساوى�الساقيـن بـرهـم

؛ هر نقطه روى عمودمـنـصـ�ًمنطبق�اند. ثـانـيـا
پاره�خط، از دو سر آن به يك فاصله است. پـس
از اين تـمـريـن مـى�تـوانـيـد از آن�هـا بـخـواهـيـد
عمودمنص� يك پاره�خط دلخواه را رسم كنند و
عـمـل انـدازه�گـيـرى را انـجـام دهـنــد. از آن�هــا

بپرسيد، آيا به همين نتيجه مى�رسند؟

فعاليت ٢: عمودمنص5 پاره�خط
 آشنايى با خواص عمودمنص�هدف كلى:

اهداف ويژه:
 ١ـ در پايان درس دانش�آموزان با جنبش و
ورزش درمى�يابند كه هر نقطه روى عمودمنص�

پاره�خط، از دو سر آن به يك فاصله است.
ىارب �صنمدومع تيصاخ زا نازومآ�شنادـ ٢ 

.دننك�ىم هدافتسا ىزاب پوت ماگنه هلصاف ميظنت
هوش�هاى به كار گرفته شده:

 ١ـ هوش بدنى ـ جنبشى ٢ـ هوش بصرى
ـ فضايى ٣ـ هوش منطقى ـ رياضـى ٤ـ هـوش
كالمى ـ زبانى ٥ـ هوش ميان فردى ٦ـ هوش

درون فردى
توپ ـ گچ ـ طناب وسايل مورد نياز: 

 حياط مدرسه (زنگ ورزش)مكان اجرا:
روش اجرا:

 از دانش�آموزان بخواهيـد بـا كـمـك گـچ و
طناب عمودمنص� يك پاره�خط را رسـم كـنـنـد.
(مى�توانند در صورت امكان از خط�كشـى�هـايـى
كه براى بازى واليبال و يا بسكتبال در حياط رسم

شده است نيز استفاده كنند). شكل (٥)
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 حال از يكى از دانش�آموزان بخـواهـيـد در
 واقع در عمود منص� بايستد و باOنقطه دلخواه 

 را بپيمايد (قدم�هـا بـايـدBقدم�هايش تا نـقـطـه 
بدون فاصله برداشته شود) سپس همين عمل را

 انجام دهد. آيا تعداد قدم�ها يكسانAتا نقطه�ى 
Pاست؟ دانش�آموزى ديگر مى�تواند از نقطه�ى 

بايستد و همين عمل را انجام دهد. چه نتيجه�اى
حاصل مى�شود؟

؛ً حال به دانش�آموزان بـگـويـيـد اگـر مـثـال
 بايـسـتـنـد و زهـراB و Aمريم و گـلـى در نـقـاط 

بخواهد با توپ به آن�ها پاس بدهد به�طورى كه
فاصله�اش از مريم و گلى يكسان باشـد بـايـد در

كدام نقطه بايستد؟
 سپس به آن�ها بگوييد، اگر بخواهيم فاصله
خود را با دو بازيكـن طـورى تـنـظـيـم كـنـيـم كـه
مـسـافـت مـا از آن دو، بـرابـر بـاشــد بــايــد روى
عمودمنص� پاره�خطـى كـه نـقـاط ايـسـتـادن دو

بازيكن را به يكديگر وصل مى�كند، بايستيم.

)١ شكل (

)٢ شكل (

)٣ شكل (

)٤ شكل (

)٥ شكل (
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فعاليت ٣: عمودمنص5 پاره�خط
 آشنايى با خواص عمودمنص� هدف كلى:

با فعاليت هنرى
اهداف ويژه:

 ١ـ از ايـن مـسـألــه كــه هــر نــقــطــه روى
عمودمنص� پاره�خط از دو سر آن به يك فاصله
است استفاده و مثلث�هايى برابر ايجاد مى�كنيم.

بخواهيد يكى از مثلث�ها را طورى تا بـزنـنـد كـه
) بر هـمBC و ABاضالع مسـاوى آن (يـعـنـى 

)٧ ظاهر شود. (شكل BHمنطبق شود و خط 

 چه خـطـىAH از دانش�آمـوزان بـپـرسـيـد 

 

ABC
∆

= ABD
∆

PRQ
∆

= PQS
∆

EGF
∆

= EFK
∆

 (چون هر نقطه روى عمودمنص� پاره�خط،
از دو سر آن به يك فاصله بوده است.)

 مى�توانيد از كودكان بخواهيد پاره�خط�هاى
AB و NQ و EF.را ببرند تا مثلث�ها جدا شوند 

سپس از آن�ها بخواهيد بـا كـنـار هـم قـرار دادن
قطعات و استفاده از رنگ�هـا اشـكـال مـتـنـوعـى

)١٠ايجاد كنند. (شكل 

منبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رال5 والدو امرسون (١٨٨٢-١٨٠٣)     
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ـ هوشهوش�هاى به كار گرفته شده: ١ 
بصرى ـ فضايى ٢ـ هوش بدنـى ـ جـنـبـشـى ٣ـ
ـ زبانى ـ هوش كالمى� ـ رياضى ٤ هوش منطقى 

٥ـ هوش ميان فردى ٦ـ هوش درون فردى
كاغذ مربع شكل رنگىوسايل مورد نياز: 

(يك طرف آن سفيد و طرف ديگر رنگى باشـد)
قيچى، چسب و خط�كش

 كالس هنرمكان اجرا:
 روش اجرا:

 از كودكان بخواهيد كاغذ مربع شكل رنگى
كه يك طرف آن سفيد است را از قطر تا بزننـد.

ببرنـد. دوAC) و آن را از محل قـطـر ٦(شكـل 
مثلث ايجاد مى�شود. از دانش�آموزان بپرسـيـد،
آن�ها چه نوع مثلث�هايى هستند؟ بايد اشاره كنند
كه هريك از آن دو مثلث، متساوى�السـاقـيـن و
قائم�الـزاويـه هـسـتـنـد. حـال از فـراگـيـرنـدگـان

است؟

A B

CDبا توجه به تمرينى كه در زنگ رياضى انجام 
داده�اند بايد دريابند كه اين خـط عـمـودمـنـصـ�

 است. حال از آن�ها بخواهيد دوبارهACپاره�خط 
 برهـمC و Aمثلث را طورى تا بـزنـنـد تـا نـقـاط 

 وMمنطبق شوند در اين حال دو نقطه دلخـواه 
N را روى عمودمنص� پاره�خـط ACانتخاب و 

 وصل كنند. (پاره�خط�هاىCبا خط�كش به نقطه 
MC و NC سپس آن�ها را ببرنـد و٨ در شكل (

)٩از محل برش، باز كنند. (شكل 
 در ايـن صـورت دانـش�آمـوزان بـا تـجــربــه

درمى�يابند كه:

)٦ شكل (

)٨ شكل (

)٩ شكل (

)١٠ شكل (

١ـ حاجى حسين�نژاد، غالمـرضـا و بـالـغـى�زاده، سـوسـن.
نظريه هوش�هاى چندگانه�ى گاردنر و كاربرد آن در آموزش،
تهران، انتشارات جهاد دانشگاهى تربيت معلم، ١٣٨١.

)٧ شكل (


