
ّـ ـْـ ـِ ٌُّوَدّای آهَسضی تذریس ًطاًِ ی ر

جذٍل  -فلص کارت  -لَحِ ی آهَسضی یا پاٍرپَیٌت  -یا پاستلهذاد رًگی  – کارتزگ ٍسایل هَرد ًیاس:

 تزای ًَضتي جولِ کارت –الفثا 

 چیستاى سیز را تزای داًص آهَساى تخَاًیذ:ایجاد اًگیشُ: پس اس سالم ٍ احَالپزسی 

 اٍى چیِ کِ سیاِّ؟      یِ تَج دارُ کِ هاِّ

 صذ تا گل ستارُ          تَ آسوَى هی کارُ

 ٍلتی تیاد هی خَاتین    ّوِ تَی رختخَاتین

 :ٍ ریاضیٌّز ،تلفیك تا درس علَمٍ  دستیکار

هی خَاّین  ذٍ تگَیی یک کارتزگ تذّیذ گزٍُتِ ّز  پس اس دریافت پاسخ ٍ تطَیك داًص آهَساى

 سپس اس آى ّا تپزسیذ: هٌظزُ ای اس ضة را ًماضی کٌین.

 اتز –ضْاب  –ستارُ ّا  –در آسواى ضة چِ چیشّایی ٍجَد دارد؟ هاُ 

 گاّی تِ ضکل دایزُ ٍ گاّی تِ ضکل ّالل است. –آیا هاُ ّویطِ تِ یک صَرت دیذُ هی ضَد؟ خیز 

 تِ ًَر هاُ چِ هی گَیٌذ؟ هْتاب

 چزا ستارگاى کَچک دیذُ هی ضًَذ؟ سیزا اس کزُ ی سهیي تسیار دٍر ّستٌذ.

 خذای خَب ٍ هْزتاىچِ کسی هاُ ٍ ستارُ ّا را آفزیذُ است؟

 هاّی 4-آَّ  1چِ جاًَراًی را در تصَیز هی تیٌیذ؟

تذًص اس هاّی  –ایي دٍ جاًَر را تا ّن همایسِ کٌیذ. هاّی در آب سًذگی هی کٌذ اها آَّ در خطکی 

کٌذ اها آَّ راُ هی رٍد ٍ هی دٍد هاّی تزای حزکت ضٌا هی  -پَلک پَضیذُ ضذُ است اها آَّ هَ دارد

هاّی تخن گذار است اها  هاّی گیاّاى ٍ هَجَدات ریش درٍى آب است اها غذای آَّ علف استغذای  –

 .آَّ تچِ ساست

 ستارُ 7 –هاُ  1 –کَُ  3ستارُ در تصَیز هی تیٌیذ؟  –هاُ  –چٌذ کَُ 



 دُ -ًِ  –تا اضافِ ضَد چٌذ تا هی ضَد؟ ّطت سِ  –تا دٍ  –اگز تِ ستارُ ّا یکی 

 اس کارّای تچِ ّا ًوایطگاُ درست کٌیذ. .ٍیز را رًگ آهیشی کٌٌذتصااس داًص آهَساى تخَاّیذ

 .یذارائِ ی درس: لَحِ ی درس را ًصة کٌیذ یا اس پاٍرپَیٌت استفادُ کٌ

تفاٍت ٍ ضثاّت آى را تا ًماضی ضاى ٍ  تگَیٌذ چیشّایی را کِ هی تیٌٌذ،تصَیز داًص آهَساى تا دلت در 

 تیاى کٌٌذ.

 : اس داًص آهَساى تخَاّیذ کلوات ٍ هتي را تا تَجِ تِ ًطاًِ ّا اتتذا فزدی تصَیز خَاًی ، کلی خَاًی

  سپس گزٍّی تخَاًٌذ.

تا تَجِ تِ فلص کارت ّای درس را تیي گزٍُ ّا پخص کٌیذ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ ًطاًِ: آهَسش

 تصَیز کلوات را تخَاًٌذ ، تا آى کلوِ جولِ تساسًذ ٍ تِ صذا ٍ جای ًطاًِ ی لزهش تَجِ کٌٌذ.

 لزار گزفتي ّز ًطاًِ را هطخص کٌیذ. جذٍلی ضثیِ سیز رسن کٌیذ ٍ تا عالهتی لزاردادی هکاى

گزٍُ تا تَجِ تِ هکاى لزار گزفتي ًطاًِ ی لزهش فلص کارت خَد را در جذٍل لزار دّذ ٍ ضثیِ آى ّز 

 را تٌَیسذ.

. سپس فزق داردکلوِ ّا  آخز ـِ ُتا ٍسط  تا ـْـدر اٍل   ـّداًص آهَساى را ّذایت کٌیذ تا دریاتٌذ کِ  

 اسن تگذارًذ. ّا را ّذایت کٌیذ تا تزای ًطاًِآى ّا 

ـِ ُ ِ –چْار ضکلی اِ ی ٍ ایي ًطاًِ را تا ًطاًِ  را تِ درستی آهَسش تذّیذ  ّـ ـْـ ـِ ُطزیمِ ی ًَضتي 

اس ضعزّای هزتثط تزای جذاتیت تیطتز  همایسِ ٍ ضثاّت ّا ٍ تفاٍت ّا را تا کوک تچِ ّا تیاى کٌیذ.

 استفادُ کٌیذ.



 را در جای خَد لزار دّیذ.  ّـ ـْـ ـِ ُ کارت ًطاًِ ی در جذٍل الفثا 

 جذٍلی هاًٌذ سیز رسن کزدُ یا در صَرت آهادُ تَدى آى را ًصة کٌیذ. : جذٍل دٍستی ّا 

 

 

  

را تا هصَت ّای خَاًذُ ضذُ تزکیة کزدُ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ تزای ّز کذام هثال ـ  ًّطاًِ ی 

 تشًٌذ.

دارد ٍ تعضی اس کلوِ ّا تا ًطاًِ ی )حـ  ـذای ّص ّنتِ داًص آهَساى تذکز تذّیذ کِ یک ًطاًِ ی دیگز

 ًَضتِ هی ضًَذ.ح( 

تٌَیسٌذ. در ایي پای تاتلَ اس تزخی اس داًص آهَساى تخَاّیذ تا کلواتی هثا آَّ هاّی رّثز دّاى را 

ًوی تَاًین استفادُ کٌین تٌاتزایي تِ ًطاًِ ّا تچسثذ اس دٍ طزف تایذ تِ دلیل ایي کِ ـْـ ٍسط اس کلوات 

  اس ّـ غیز آخز استفادُ هی کٌین.

سپس در دفتز خَد کلوات را  تٌَیسٌذ.کارتزگ خَد  هتٌاسة تا تصَیز را جوالتیاس ّز گزٍُ تخَاّیذ 

 دستِ تٌذی کزدُ ٍ تٌَیسٌذ.  ّـ ـْـ ـِ ُتز اساس ًطاًِ ی 

آَّ   هاّی   دَّاى    ََّاپیوا   َّز   َّویطِ  َّفت   َّطت   َّوزاُ هی دََّذ  َّستٌَذ  ٌِّگام   ٌِّذٍِاًِ   ُّلَ

ًاّار   رَّثَز

هَْتاب   هِْزتاى   ضَْز   تَْوَي   ضَْیذ

راُ   ًِگاُ   ضاُ    هاُ   کُالُ   سیاُ   کَُ   فُزٍضگاُ   دَُ   تَِ تَِ   ًُِ   

َ –اَ  آ ا

ـّ  

ٍ اٍ  ِ ـِ ُ–اِ  ایـ یـ ی ای      _ُاُ  


