
جـ خٕٞٙٛدٞای آٔٛسضی تذریس ٘طا٘ٝ ی ر

ِٛحٝ ی آٔٛسضی یا  -یا چٛب ٘ی  –چسة  –لیچی –یا پاستُٔذاد رٍ٘ی  – وارتزي ٚسایُ ٔٛرد ٘یاس:

ج ٚ خ وارت وّٕات –خذَٚ اِفثا  -فّص وارت  -پاٚرپٛیٙت 

را تزا ی سیز  ذ ٚ یا ضعز را پخص وٙی خٛخٝ ی طالیی فایُ صٛتیایداد اٍ٘یشٜ: پس اس سالْ ٚ احٛاِپزسی 

 تچٝ ٞا تخٛا٘یذ.

 تٙٓ ِطیفٝ ٌٛضتفٝ، پزٞای ٔٗ ظزی       ٘اس ٚ لطًٙ ٚ ضیىٓ ،ٔٗ خٛخٝ ای وٛچیىٓ

 دیٛارٜ اش س سٍٙٝ ٝ،دیذْ خایٓ تٍٙ               تٛ تخٓ خفتٝ تٛدْ، ٚلتی وٝ ٘طفٝ تٛدْ

 د٘یای تاسٜ دیذْ، اس آٖ لفس پزیذْ                    دیٛارٜ را ضىستٓ، تا سٚر ٔثُ رستٓ

 تا دضٕٙاْ ٔی خٍٙٓ ،تا ایٗ ٘ٛن لطٍٙٓ                      تا خٛخٝ ٞای دیٍز ،حاال ٔٙٓ تزاتز

 :ٚ ریاضیٞٙز ،تّفیك تا درس عّْٛٚ  دستیوار

تا وٕه ضىُ ٞای وارتزي چٝ چیشی تٝ ٞز دا٘ص آٔٛس یه وارتزي تذٞیذ ٚ اس آٖ ٞا تخٛاٞیذ تٍٛیٙذ 

 ٔی تٛا٘ٙذ درست وٙٙذ. سپس اس آٖ ٞا تپزسیذ:

 لّة 2-ٔثّث 1 –دایزٜ  2تیٙیذ؟ٔی در تصٛیز چٝ ضىُ ٞایی 

ٔثّث را ٘ار٘دی ٚ لّة ٞا را لزٔش وزدٜ، آٖ ٞا را تزش سدٜ ٚ  -اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ دایزٜ ٞا را سرد

 .تا آٖ خٛخٝ درست وٙٙذ سپس رٚی یه ٘ی یا چٛب تچسثا٘ٙذ

ٔی وٙذ. زٚس است. خیه خیه اس آٖ ٞا تپزسیذ: درتارٜ ی خٛخٝ چٝ ٔی دا٘ٙذ؟ خٛخٝ تچٝ ی ٔزغ ٚ خ

چه را ٔی خٛرد. تخٓ ٌذار ٚ حطزات وٛ ٌٙذْ ٚ خٛ ،ی تز٘ح تذ٘ص اس پز پٛضیذٜ ضذٜ است. دا٘ٝ

 است. 

ا پٙح تا خٛخٝ ٞای خٛد را تطٕار٘ذ. ٚ یا تا دا٘ص آٔٛساٖ در ٌزٜٚ ٞای پٙح تایی لزار تٍیز٘ذ ٚ پٙح ت

 خٛخٝ ٞا دستٝ ٞای دٜ تایی درست وزدٜ ٚ تعذاد خٛخٝ ٞای درست ضذٜ را تٍٛیٙذ.

 .یذارائٝ ی درس: ِٛحٝ ی درس را ٘صة وٙیذ یا اس پاٚرپٛیٙت استفادٜ وٙ

 ٚ درتارٜ ی ضاِیشار صحثت وٙٙذ. تٍٛیٙذ شٞایی را وٝ ٔی تیٙٙذ،چیتصٛیز دا٘ص آٔٛساٖ تا دلت در 



 را تا خٛا٘ذٖ ضعز سیز ا٘داْ دٞٙذ: ٕ٘ایص واضت ضاِی در ضاِیشاردا٘ص آٔٛساٖ 

  سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ                تٛی ضاِیشار وار ٔی وٙیٓ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ 

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ                 ضاِی ٔی واریٓ تٛی سٔیٗ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ                                  ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛآتص ٔی دٞیٓ 

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ                                درٚش ٔی وٙیٓ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ         تز٘ح ٚ ٔی ضٛریٓ، دْ ٔی وٙیٓ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ               تا یاد خذا اٖٚ ٚ ٔی خٛریٓ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ

 سٔیٙص ٔاَ ٔاست آتص ٔاَ ٔزدْ                             ضىزش ٔی وٙیٓ ٕٞچیٗ ٚ ٕٞچٖٛ

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

  سپس ٌزٚٞی تخٛا٘ٙذ.

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

 لزٔش تٛخٝ وٙٙذ.تصٛیز وّٕات را تخٛا٘ٙذ ، تا آٖ وّٕٝ خّٕٝ تساس٘ذ ٚ تٝ صذا ٚ خای ٘طا٘ٝ ی 

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

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

 را تٙٛیسذ.

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



 اسٓ تٍذار٘ذ. ٞا را ٞذایت وٙیذ تا تزای ٘طا٘ٝ

اس  .ٔمایسٝ وٙیذ  ی خـ خٚ ایٗ ٘طا٘ٝ را تا ٘طا٘ٝ  را تٝ درستی آٔٛسش تذٞیذ  ج ـخطزیمٝ ی ٘ٛضتٗ 

 ضعزٞای ٔزتثط تزای خذاتیت تیطتز استفادٜ وٙیذ.

 را در خای خٛد لزار دٞیذ.  جـ خ وارت ٘طا٘ٝ ی اِفثا در خذَٚ 

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

 

 

  

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

 تش٘ٙذ.

اس دا٘ص ٚ  خ داضتٝ تاضذ خـ ٝ یتٝ طٛری وٝ تعضی اس آٖ ٞا ٘طا٘ ٞز تار سٝ وارت رٚی تختٝ ٘صة وٙیذ

ٔطخص وزدٜ ٚ در دفتز  ج دارد،خـ ٚ وّٕاتی را وٝ ٘طا٘ٝ ی  آٔٛساٖ تخٛاٞیذ وارت وّٕات را تخٛا٘ٙذ

 تٙٛیسٙذ.

خٍََُٙ   خَٛاب   خَطٗ     خارٚ   خا٘ٛراٖ   اِخاسٜ

خٛخٝ   خٛراب  

خیزخیزَن   َٔدیذ

ٌُٙدِطه   پَٙدِزٜ   سِٙدِذ   َٔسدِذ

 َٔدثٛر   ٘ارِ٘ح   تِزِ٘ح   واج    پَٙح  
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