
ِـ َٕٞٙٛدٞای آٔٛسضی تذریس ٘طا٘ٝ ی ر

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

حاٚی وّٕات ٌُ ٞای ٔمٛایی –اِفبا 

 را بزا ی بچٝ ٞا بخٛا٘یذ:سیز  چیستاٖایجاد اٍ٘یشٜ: پس اس سالْ ٚ احٛاِپزسی 

 ٘ٝ پطت دارٜ ٘ٝ رٚ دارٜ          ٝ وٝ بٛ دارٜ       اٖٚ چی چی

 ٞزچی باضٝ لطٍٙٝ          صذ جٛرٜ رٍ٘ارٍ٘ٝ             

 خٛ٘ٝ اش وجاست؟ تٛ ٌّذٚ٘ٝ       تٛ باغچٝ ٞٓ فزاٚٚ٘ٝ

پس اس دریافت پاسخ ٚ تطٛیك دا٘ص آٔٛساٖ، بٝ ٞز ٌزٜٚ یه واربزي بذٞیذ. ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ 

 رً٘ آٔیشی وٙٙذ.با اٍِٛیی دِخٛاٜ را بخٛاٞیذ تا آٖ 

 :ٚ ریاضیٞٙز عّْٛ، ،لزآٖتّفیك با درس وار ٌزٚٞی ٚ 

 داٚٚدی  –ٔحٕذی  –رس  –یاس  –ٔزیٓ  اس دا٘ص آٔٛساٖ بپزسیذ: ٘اْ چٙذ ٌُ را ٔی تٛا٘یذ بٍٛییذ؟

ٚ تعذاد ٌّبزي ٞا با ٞٓ ضىُ  –بٛ  –رً٘  –ٌُ ٞا با یه دیٍز چٝ تفاٚت ٞایی دار٘ذ؟ اس ٘ظز ا٘ذاسٜ 

 فزق دار٘ذ.

غذای بعضی اس حطزات ضٟذ ٌُ  -سیبایی طبیعت ٞستٙذاس ٌُ ٞا چٝ استفادٜ ٞایی ٔی ضٛد؟ باعث 

اس بعضی  -بزای درٔاٖ بعضی اس بیٕاری ٞا بٝ وار ٔی رٚ٘ذ -س٘بٛر اس ٌُ ٞا عسُ درست ٔی وٙذ -ٞاست

 رً٘ ٚ عطز تٟیٝ ٔی ضٛد.

 ٌُ ٞا بیطتز ٞستٙذ؟ بٟاردر چٝ فصّی اس ساَ 

 لٙاری -بّبُ  –چٝ جا٘ٛرا٘ی ٌُ ٞا را خیّی دٚست دار٘ذ؟ س٘بٛر 

 چٝ وسی ایٗ ٕٞٝ ٌُ ٞای رٍ٘ارً٘ ٚ ٔتفاٚت را آفزیذٜ است؟ خذای ٟٔزباٖ

اعذاد آٖ  را بطٕار٘ذ.بزي ٞای آٖ  ٚ ٌّبزي ٞای ٌُ بشريٌُ ٞای وٛچه، اس دا٘ص آٔٛساٖ بخٛاٞیذ 

ٞا را بٙٛیسٙذ ٚ با ٞٓ ٔمایسٝ وٙٙذ ٚ یا ٔفاٞیٓ جٕع ٚ تفزیك را وار وٙیذ.

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

 .داستاٖ وٛتاٞی بٍٛیٙذتصٛیز دا٘ص آٔٛساٖ با دلت در 



: اس دا٘ص آٔٛساٖ بخٛاٞیذ وّٕات ٚ ٔتٗ را با تٛجٝ بٝ ٘طا٘ٝ ٞا ابتذا فزدی وّی خٛا٘یتصٛیز خٛا٘ی ، 

  سپس ٌزٚٞی بخٛا٘ٙذ.

با تٛجٝ بٝ فّص وارت ٞای درس را بیٗ ٌزٜٚ ٞا پخص وٙیذ ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ بخٛاٞیذ ٘طا٘ٝ: آٔٛسش

 ٘طا٘ٝ ی لزٔش تٛجٝ وٙٙذ.تصٛیز وّٕات را بخٛا٘ٙذ ، با آٖ وّٕٝ جّٕٝ بساس٘ذ ٚ بٝ صذا ٚ جای 

 لزار ٌزفتٗ ٞز ٘طا٘ٝ را ٔطخص وٙیذ. جذِٚی ضبیٝ سیز رسٓ وٙیذ ٚ با عالٔتی لزاردادی ٔىاٖ

 

 را در جای خٛد لزار دٞیذ.  ِـ َوارت ٘طا٘ٝ ی در جذَٚ اِفبا 

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

 

 

 

را با ٔصٛت ٞای خٛا٘ذٜ ضذٜ تزویب وزدٜ ٚ اس دا٘ص آٔٛساٖ بخٛاٞیذ بزای ٞز وذاْ ٔثاَ ـ  ِ٘طا٘ٝ ی 

 بش٘ٙذ.

َ –اَ  آ ا

ـِ  

ٚ اٚ  ِ ـٝ ٜ–اِ  ایـ یـ ی ای       _ُاُ 

ٞز ٌزٜٚ با تٛجٝ بٝ ٔىاٖ لزار ٌزفتٗ ٘طا٘ٝ ی لزٔش فّص وارت خٛد را در جذَٚ لزار دٞذ ٚ ضبیٝ آٖ 

 را بٙٛیسذ.

. سپس آٖ ٞا فزق داردوّٕٝ ٞا  آخز َبا در اَٚ ٚ ٚسط   ِـدا٘ص آٔٛساٖ را ٞذایت وٙیذ تا دریابٙذ وٝ  

 اسٓ بٍذار٘ذ. ٞا را ٞذایت وٙیذ تا بزای ٘طا٘ٝ

اس ضعزٞای ٔزتبط بزای جذابیت بیطتز استفادٜ وٙیذ.. را بٝ درستی آٔٛسش بذٞیذ  ِـ َطزیمٝ ی ٘ٛضتٗ 



ٞز وسی یه ٌُ را بزدارد ٚ وّٕٝ ی تا آٖ ٞا  داخُ یه ٌّذاٖ لزار دٞیذحاٚی وّٕات سیز را  ٞای ٌُ

 را بخٛا٘ٙذ ٚ با بزخی جّٕٝ بساس٘ذ. رٚی آٖ 

 بزخی اس وّٕات را در جاٞای خاِی واربزي بٙٛیسٙذ.تا اس دا٘ص آٔٛساٖ بخٛاٞیذ 

ال٘ٝ   سَالْ   وِالس   سَالَٔتی   اِسالْ  الن پُطت

َِبخَٙذ   َِه َِه   پًََّٙ   بَُّٙذ   ََّٔخ

آِٛ   سَردآِٛ

پُّیس   خِیّی

ِِباس   سآِِ  الِٝ

بُّبُُ   پُُ   ٌُُ   فیُ   لَبُ   داخُِ   َٚسایُِ   

ُٔسَّٕاٖ

  


