
ي ٌـٕٞٙٛدٞای آٔٛسضی تذریس ٘طا٘ٝ ی ر

جذَٚ  -فّص وارت  -ِٛحٝ ی آٔٛسضی یا پاٚرپٛیٙت  –یا پاستُٔذاد رٍ٘ی  – وارتزي ٚسایُ ٔٛرد ٘یاس:

ٔزتٛط تٝ وارتزي وارت وّٕات وٛچه –اِفثا 

 را تزا ی تچٝ ٞا تخٛا٘یذ.ضعز سیز پس اس سالْ ٚ احٛاِپزسی ایجاد اٍ٘یشٜ: 

 جٍُٙ جٍُٙ ٞشار تا حیٖٛٚ دارٜ     جٍُٙ جٍُٙ پًّٙ ٚ ٔیٕٖٛ دارٜ

 جٍُٙ جٍُٙ درخت ٘ارٌیُ دارٜ     جٍُٙ جٍُٙ سرافٝ ٚ فیُ دارٜ

 ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ ایٗ ضعز را خٛدضاٖ تٝ صٛرت ضعز ادأٝ دٞٙذ.

 :ٚ ریاضیٞٙز ،تّفیك تا درس عّْٛوار ٌزٚٞی ٚ 

 پزسیذ:اس دا٘ص آٔٛساٖ تیه وار تزي تذٞیذ ٚ  ٌزٜٚ تٝ ٞز 

 پًّٙ –خزٌٛش  –ٌٛسٖ  –؟ ٌزي ٔی تیٙیذ ی راجا٘ٛرا٘ تصٛیز چٝ 

 درتارٜ ی ٞز جا٘ٛر چٝ اطالعاتی داریذ؟

 ٛراٖ در وجا س٘ذٌی ٔی وٙٙذ؟ در جٍُٙایٗ جا٘

 جٍُٙ چٝ جٛر جایی است؟ جایی وٝ درختاٖ سیادی دارد ٚ ٔحُ س٘ذٌی جا٘ٛراٖ ٚ ٌیاٞاٖ ٔختّف است.

. تاعث پاویشٌی ٞٛای س٘ذٌی آٖ ٞا را فزاٞٓ ٔی وٙذجٍُٙ چٝ فایذٜ ٞایی داد؟ غذای جا٘ٛراٖ ٚ ٔحُ 

سٔیٗ ٔی ضٛد. اوسیژٖ سٔیٗ را فزاٞٓ ٔی وٙذ. اس چٛب درختاٖ ٚسایُ چٛتی ٚ دفتز ٚ ٔذاد تٟیٝ ٔی 

 وٙیٓ. اس ٔیٜٛ ٞا ٚ ٌیاٞاٖ جٍّٙی استفادٜ ٔی وٙیٓ.

چٍٛ٘ٝ اس جٍُٙ ٔزالثت وٙیٓ؟ درختاٖ جٍُٙ را ٘طىٙیٓ ٚ تیٟٛدٜ لطع ٘ىٙیٓ. در جٍُٙ آتص رٚضٗ 

 جٍُٙ ستاِٝ ٘زیشیٓ. جا٘ٛراٖ جٍُٙ را ضىار ٘ىٙیٓ. ٘ىٙیٓ. در

 اتز –سًٙ  -سثشٜ  –وٕاٖ رٍ٘یٗ  –؟ وٜٛ در تصٛیز چٝ چیشٞای دیٍزی ٔی تیٙیذ

 .جٕع ٚ تفزیك را وار وٙیذ  -تیطتز –تز ٕتعذاد ٞز وذاْ ٚ ٔفاٞیٓ و

 در تصٛیز جٍُٙ چٝ چیشی ٘الص است؟ درختاٖ جٍُٙ



ٚ تصٛیز خٛد را رً٘ تش٘ٙذ. سپس اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ درختاٖ ٔختّفی را در تصٛیز ٘ماضی وزدٜ 

  آٖ تچسثا٘ٙذ.تصٛیزوارت وّٕات وٛچه را تٝ آٖ ٞا تذٞیذ تا ٘اْ ٞز تصٛیز را وٙار 

 .اس وار ٞای دا٘ص آٔٛساٖ ٕ٘ایطٍاٜ درست وٙیذ

 .یذٙیذ یا اس پاٚرپٛیٙت استفادٜ وٙارائٝ ی درس: ِٛحٝ ی درس را ٘صة و

 .داستاٖ وٛتاٞی تٍٛیٙذتصٛیز دا٘ص آٔٛساٖ تا دلت در 

: اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ وّٕات ٚ ٔتٗ را تا تٛجٝ تٝ ٘طا٘ٝ ٞا اتتذا فزدی تصٛیز خٛا٘ی ، وّی خٛا٘ی

  سپس ٌزٚٞی تخٛا٘ٙذ.

تا تٛجٝ تٝ فّص وارت ٞای درس را تیٗ ٌزٜٚ ٞا پخص وٙیذ ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ ٘طا٘ٝ: آٔٛسش

 تصٛیز وّٕات را تخٛا٘ٙذ ، تا آٖ وّٕٝ جّٕٝ تساس٘ذ ٚ تٝ صذا ٚ جای ٘طا٘ٝ ی لزٔش تٛجٝ وٙٙذ.

 لزار ٌزفتٗ ٞز ٘طا٘ٝ را ٔطخص وٙیذ. جذِٚی ضثیٝ سیز رسٓ وٙیذ ٚ تا عالٔتی لزاردادی ٔىاٖ

ٚ ضثیٝ آٖ  ٞز ٌزٜٚ تا تٛجٝ تٝ ٔىاٖ لزار ٌزفتٗ ٘طا٘ٝ ی لزٔش فّص وارت خٛد را در جذَٚ لزار دٞذ

 را تٙٛیسذ.

. سپس آٖ ٞا فزق داردوّٕٝ ٞا  آخز يتا در اَٚ ٚ ٚسط   ـٌدا٘ص آٔٛساٖ را ٞذایت وٙیذ تا دریاتٙذ وٝ  

 اسٓ تٍذار٘ذ. ٞا را ٞذایت وٙیذ تا تزای ٘طا٘ٝ

 .ایٗ ٘طا٘ٝ را تا ٘طا٘ٝ ی ن ٔمایسٝ وٙیذٚ سزوص  را تٝ درستی آٔٛسش تذٞیذ  يـ ٌطزیمٝ ی ٘ٛضتٗ 

 تیطتز استفادٜ وٙیذ. اس ضعزٞای ٔزتثط تزای جذاتیت

 را در جای خٛد لزار دٞیذ.  يـ ٌ وارت ٘طا٘ٝ ی در جذَٚ اِفثا 



 جذِٚی ٔا٘ٙذ سیز رسٓ وزدٜ یا در صٛرت آٔادٜ تٛدٖ آٖ را ٘صة وٙیذ. : جذَٚ دٚستی ٞا 

 

 

  

ٔصٛت ٞای خٛا٘ذٜ ضذٜ تزویة وزدٜ ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ تزای ٞز وذاْ ٔثاَ را تا ـ  ٌ٘طا٘ٝ ی 

 تش٘ٙذ.

٘ٛضتٝ ٚ تا آٖ ٞا تا وّٕات ٔزتثط را  اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ تا وّٕات سیز را تخٛا٘ٙذ ٚ سپس دٚ دٚ

 جّٕٝ تساس٘ذ.

ٌاٚ   آٔٛسٌار   ٌاری

ٌَٙذُْ   ٌََٛسٖ   دیٍَزاٖ   ٌَزْ   تزٌَطت   

ٌٛش   اٍَ٘ٛر   ٔی ٌٛیَذ

آتٍیز   سٍَٙیٗ   سِ٘ذٌِی

زٌِس   ٌِزأیَ٘

ٌُزي   ٌُزتٝ   ٌُزٌاٖ   اٍَُ٘طت

رًَ٘   سًَ٘   تَزي   سًَ   تُشُري

َ –اَ  آ ا

 ٌـ

ٚ اٚ  ِ ـٝ ٜ–اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    


