
ُ   استثٌب–ٍ ٌّوَدّبی آهَزضی تذریس ًطبًِ ی ر

لَحِ ی آهَزضی یب  - پبٍرپَیٌت داستبى ًخَدی– یب پبستلهذاد رًگی  – کبرثرگ ٍسبیل هَرد ًیبز:

ُ استثٌب- کبرت کلوبت -فلص کبرت  -پبٍرپَیٌت 

ایجبد اًگیسُ: پس از سالم ٍ احَالپرسی 

آیب ایي ًطبًِ در کلوبت رٍی تبثلَ ّن ّویي صذا را دارد؟ خیر 

کبرت کلوبت داستبى را ثیي گرٍُ ّب تَزیغ کردُ ٍ سپس ثب 

استفبدُ از پبٍرپَیٌت داستبى ًخَدی ٍ خرٍس خَش آٍاز را ثرای داًص آهَزاى تؼریف کٌیذ. از داًص 

ن آى را رٍی آهَزاى ثخَاّیذ ٌّگبم خَاًذى داستبى ّرگبُ ثِ کلوِ ی هَرد ًظر گرٍُ آى ّب رسیذی

 تبثلَ ًصت کٌٌذ.

 در ایي کلوبت جلت کٌیذ ٍ از آى ّب ثپرسیذ: (ٍ)ًطبًِ ی ثؼذ از اتوبم داستبى تَجِ داًص آهَزاى را ثِ 

 (صذای ٍ)ٍ  (صذای اٍ) -چٌذ صذا داضت؟ دٍ صذا (ٍ)ًطبًِ ی 

 ُ هی دّذ.–صذای  –

 هی دّذ اُ استثٌب هی گَیٌذ.( ُ –)صذای  (ٍ)ثِ ایي ًطبًِ کِ در ثؼضی از کلوبت 

 ػلت ایي استثٌب را ثرای داًص آهَزاى ثب داستبى زیر ثیبى کٌیذ:

ثخَاًذ. 

یک رٍز در ضْرک الفجب جطي ثسرگی ثرگسار ضذُ ثَد. ّر کسی در ایي جطي هسئَل یک کبری ثَد ٍ 

بهِ ّبی جطي را ثِ خَثی اجرا کٌٌذ. ًطبًِ ی )ٍ( ّن کِ در ثرًّوِ سؼی داضتٌذ ثب ّوکبری ّن دیگر 

ثیي ًطبًِ ّب ثِ خَش صذایی هؼرٍف ثَد، ثِ پیطٌْبد دٍستبًص هسئَل خَاًذى ضؼر ٍ تراًِ ضذُ ثَد. 

اٍ ثب جذیت ٍ پطتکبر چٌذیي رٍز توریي کردُ ثَد ٍ ضؼرّب ٍ تراًِ ّبی زیبدی رٍ ثرای جطي آهبدُ 

ّوِ در سبلي جوغ ضذُ ثَدًذ ٍ توبم ثرًبهِ ّب آهبدُ ثَد. اهب  از )ٍ( خجری کردُ ثَد. صجح رٍز جطي 

رفتٌذ تب ثجیٌٌذ چِ اتفبقی ثرای اٍ افتبدُ است. ٍقتی ثِ خبًِ  (ٍ)ًطذ کِ ًطذ. دٍستبًص سریغ ثِ خبًِ ی 

ی )ٍ( رسیذًذ دیذًذ کِ اٍ ًبراحت ٍ غوگیي یک گَضِ ًطستِ ٍ دارد گریِ هی کٌذ. ٍقتی دٍستبًص 

فتِ است ٍ ًوی تَاًذ آٍاز ػلت را پرسیذًذ )ٍ( ثب اضبرُ ثِ گلَیص ثِ آى ّب فْوبًذ کِ صذایص گر

ُ کِ دٍست صویوی )ٍ( ثَد فَرا گفت: دٍست ػسیسم غصِ ًخَر چَى صذای هي ضجیِ تَ است –

هي ثِ جبی  ٍ کَچَلَ ّستن تَی جیت تَ پٌْبى هی ضَم ٍ هَقغ جطي تَ فقط دّبًت را ثبز ٍ ثستِ کي ٍ

 ثرًبهِ ُ خَضحبل ضذًذ ٍ سریغ ثِ جطي رفتٌذ– تَ ضؼرّب ٍ تراًِ ّب را هی خَاًن. ّوِ از ایي پیطٌْبد

 



 ُ هی دّذ ٍ ثِ آى–ّب را ثِ خَثی اجرا کردًذ. ایي طَری ضذ کِ در ثؼضی از کلوبت ًطبًِ ی )ٍ( صذای 

 اُ استثٌب هی گَیین. 

 را ثبیذ ثب اُ استثٌب ثٌَیسیذ؟  یکلوبت چَِجِ هی ضَیذ کِ از داًص آهَزاى ثپرسیذ: ضوب از کجب هت

تبکیذ کٌیذ کِ فقط در کلوبتی کِ هؼلن ثِ آى ّب هی گَیذ یب در  ،پس از دریبفت پبسخ داًص آهَزاى

کتبة یب هجالت هی ثیٌٌذ اجبزُ دارًذ از اُ استثٌب استفبدُ کٌٌذ. 

 : از داًص آهَزاى ثخَاّیذ کلوبت ٍ هتي را ثب تَجِ ثِ ًطبًِ ّب اثتذا فردی تصَیر خَاًی ، کلی خَاًی

  .ٍ کلوبت استثٌب را پیذا کٌٌذ ٍ ثب ّر کذام یک جولِ ثگَیٌذ سپس گرٍّی ثخَاًٌذ

 :ٍ ریبضیٌّر ،تلفیق ثب درس ػلَمکبردستی ٍ 

 ثپرسیذ: یک کبرثرگ ثذّیذ ٍ از آى ّب ثخَاّیذثِ ّر گرٍُ 

 رٍضي ضذى زهیي هی ضَد؟ خَرضیذ چِ چیسی ثبػث

 خَرضیذ ثِ غیر از رٍضٌبیی ثبػث چِ چیسی هی ضَد؟ گرهب

 فبًَس -آتص  –چِ چیسّبیی هثل خَرضیذ رٍضٌبیی ٍ گرهب دارًذ؟ الهپ 

خَرضیذ ثب ًَری کِ ثِ گیبّبى هی دّذ ثبػث زًذگی آى ّب خَرضیذ چِ فبیذُ ّبی دیگری دارد؟ 

 جبًَراى ٍ اًسبى هی ضَد.

 دُ تبیی 1دُ تبیی ٍ  2-تب   21ضؼبع ّبی خَرضیذ چٌذ تبست؟ چٌذ دُ تبیی ٍ چٌذ یکی دارد؟ تؼذاد 

 سبػت –هبُ سبل  21 –اهبم  21ضوب را ثِ یبد ضوب چِ چیسّبیی هی اًذازد؟  21

 چِ کسی خَرضیذ درخطبى ٍ ًَراًی را آفریذُ است؟ خذای هْرثبى

در رٍی ضؼبع ّبی خَرضیذ ثٌَیسٌذ. ًبم تصبٍیر را ًَضتِ ٍ  از داًص آهَزاى ثخَاّیذ کلوبت استثٌب را

ثب خَرضیذ یک جولِ ثسبزًذ ٍ رًگ آهیسی کٌٌذ. 


