
خـ خٕٞٙٛدٞای آٔٛسضی تذریس ٘طا٘ٝ ی ر

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

تٝ ضىُ یه ٔیٜٛ ٔثال سیةوارت وّٕات –اِفثا 

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

 ٔٗ چیستٓ وٝ تی ٔٗ د٘یا صفا ٘ذارد                    ٞز جا وٝ ٔٗ ٘ثاضٓ آب ٚ ٞٛا ٘ذارد

 اس خان در ٔی آیٓ یه تٗ ٞشارٞا دست            اٍ٘طت ٞای پایٓ تیص اس ٞشارٞا ٞست

 دستٓ تز آفتاب است         در ایٗ جٟاٖ خٛراوٓ خان ٚ ٞٛا ٚ آب استپایٓ تٝ سیٙٝ ی خان 

 ٞٓ جاٖ آدٔیشاد ٞٓ ضادی سٔیٙٓ                      تا خزٔی ٚ سثشی آتادی سٔیٙٓ

 :ٚ ریاضیٞٙز ،تّفیك تا درس عّْٛوار ٌزٚٞی ٚ 

اس دا٘ص آٔٛساٖ یه وار تزي تذٞیذ ٚ  ٌزٜٚ تٝ ٞز ٚ تطٛیك آٖ ٞا پس اس دریافت پاسخ چیستاٖ 

 تپزسیذ:

 درختاٖ ٔیٜٛ -٘خُ  –٘ارٖٚ  –تیذ  –واج  –سزٚ ؟ چٙذ درخت ٘اْ تثزیذ

 ٔیٜٛ -ٌُ  –تزي  –ضاخٝ  –تٙٝ  –ریطٝ  ؟درختاٖ چٝ لسٕت ٞایی دار٘ذ

 ٘ٛر خٛرضیذ –ٞٛای ٔٙاسة  –خان  –آب ؟ درختاٖ تزای س٘ذٜ ٔا٘ذٖ تٝ چٝ چیشٞایی ٘یاس دار٘ذ

 تزي ٌُ ٚ ٔیٜٛ ی ٞز درختی تا دیٍزی تفاٚت دارد. –تٙٝ  –درختاٖ چٝ فزق ٞایی تا ٞٓ دار٘ذ؟ ریطٝ 

اس تزي ریطٝ یا تٙٝ ی آٖ ٞا  –اس درختاٖ چٝ استفادٜ ٞایی ٔی وٙیٓ؟ اس ٔیٜٛ ٞای آٖ ٞا تزای خٛردٖ 

 استفادٜ ٔی وٙیٓ.اس چٛب آٖ ٞا تزای ساخت واغذ ٚ ٔذاد ٚ ٚسایُ چٛتی  –تزای ساخت تعضی دارٚٞا 

 وارتزي خٛد را رً٘ آٔیشی ٕ٘ایٙذ.اس دا٘ص آٔٛساٖ تخٛاٞیذ 

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

 .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

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

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

 

  

َ –اَ  آ ا

ـخ  

ٚ اٚ  ِ ـٝ ٜ–اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    

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

 را تٙٛیسذ.

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

 اسٓ تٍذار٘ذ. ٞا را ٞذایت وٙیذ تا تزای ٘طا٘ٝ

 ٚ ایٗ ٘طا٘ٝ را تا ٘طا٘ٝ ٞای ٞٓ ضىُ یعٙی چ ح ج  را تٝ درستی آٔٛسش تذٞیذ  خ خـطزیمٝ ی ٘ٛضتٗ 

 اس ضعزٞای ٔزتثط تزای جذاتیت تیطتز استفادٜ وٙیذ. .ٔمایسٝ وٙیذ

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

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

 



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

 تش٘ٙذ.

 اس وار ٞای دا٘ص آٔٛساٖ ٕ٘ایطٍاٜ درست وٙیذ

 

درختی پای تاتّٛ تىطیذ ٚ وارت وّٕات را وٝ تٝ صٛرت ٔیٜٛ است رٚی آٖ ٘صة وٙیذ ٚ اس دا٘ص 

 آٔٛساٖ تخٛاٞیذ تا چیذٖ ٕ٘ادیٗ ٔیٜٛ ٞا وّٕات رٚی آٖ را تخٛا٘ٙذ ٚ تا تزخی جّٕٝ تساس٘ذ. 

خا٘ٝ   خان   خاُ٘ٓ

خَزٌٛش   خَٙذٜ

خٛب   

خیاتاٖ   خیار 

خِزس   آخِز   ضاخٝ

خُذا   خُزٚس   خُطه

دِرَخت  دُختَز  اِستَخز ساخت  دٚخت   

ریخت   یَخ   ٔیخ   ضاخ  

 ٞز ٌزٜٚ ٘اْ لسٕت ٞای ٔختّف درخت خٛد را تٙٛیسذ ٚ جٕالت سیز وارتزي را وأُ وٙذ.

.


