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 کىم؟ تثبیت آمًزاوم داوش در را وماز یادگیری تًاوم می چگًوٍ

 

 ضذُ هطبّذُ ثسیبس. وشد تطَیك خَاًذى ًوبص ثِ ٍ آضٌب ًوبص ثب ثتذسیج سا وَدوبى ثبیذ دثستبى ًخستیي سٌیي اص

 هسبلِ ایي. وٌٌذ هی تملیذ سا ّب آى ًذىخَا ًوبص تٌْبیی ثِ یب یستٌذ ا هی هبدس ٍ پذس وٌبس دس وَدوبى وِ است

 سبیش ٍ ٍالذیي تبییذ ٍ تطَیك هَسد اگش ٍ الگَّبست سفتبس اص ،اًؼىبسی وَدن سفتبس وِ است ٍالؼیت ایي ثیبًگش

 دس ّوَاسُ هشثیبى ٍ اٍلیب است الصم دیگش سَی اص.  هیىٌذ پیذا آى اًجبم ثشای ثیطتشی ،توبیل گیشد لشاس الگْب

 اجبد دس ّب آى اثشگزاسی تب ثبضٌذ داضتِ هحجَة ٍ هٌغمی ، ػبعفی ضخصیتی ثَدُ، لذم ثتثب خَد ػولىشد

 ثشای خَضبیٌذ ٍ هتٌَع تجبسة ثب ًوبص وشدى تَام ٍ ًوبص تىشین ٍ تؼلین.  یبثذ افضایص وَدوبى دس خَة ػبدات

 .ثبضذ هَثش ًوبص ثِ آى دادى ػبدت ٍ هٌذی ػاللِ ثِ تَاًذ هی وَدوبى
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 :چکیذٌ

 :ضذ اًجبم ریل وبسّبی وِ است آهَصاى داًص دس ًوبص یبدگیشی ٍ تثجیت پژٍّی الذام ٍ هغبلؼِ ایي اص ّذف

  ٍ آهَصاى داًص ثٌذی گشٍُ هذل اص استفبدُ ثب ثؼذ ٍ ّب ثچِ هزّجی احسبسبت ٍ فغشی ّبی سیطِ پشٍسش اٍل

  خَد گشٍُ ّن ثِ وِ وسبًی تطَیك ٍ فتٌذگش یبد ًوبص وِ آهَصاى داًص تطَیك ٍ ّویبس گشٍُ تذسیس اص استفبدُ

 – داًص توبم وِ ضذ ثبػث گشفتٌذ یبد ًوبص ّب گشٍُ ثمیِ اص صٍدتش ًوبص وِ گشٍّی وبهل ٍتطَیك دادًذ یبد ًوبص

 .ضًَذ هٌذ ػاللِ جوبػت ًوبص ٍ ًوبص ثِ ًسجت ٍ ثگیشًذ یبد ًوبص پٌجن والس آهَصاى
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 : مقذمٍ

 ((ٍاًحش لشثه فصل.))اٍست ّبی ثشًؼوت ًٍذخذا اص تطىش ی ًوبصٍسیلِ

 هی تي ثِ سشًسجت ی هٌضلِ ثِ ًوبص((الجسذ هي الشاس ووَضغ الذیي هي الصالُ هَضَع:))فشهَد اسالم پیبهجش

 .ثبضذ

 .ًوبصاست سسٌذ هی اًسبى حسبة ثِ وِ چیضی ًخستیي((الصالُ الؼجذ ثِ هبیحبست اٍل:))پیبهجشفشهَد

 یذ ثیبهَص وَدوتبى ثِ سا ًوبص(الصلَُ صجیبًىن لوَاػ: )فشهبیذ هی(ع) ػلی حضشت
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 ایشاى دس خصَظ ثِ هسلوبى وطَسّبی توبهی دس ثبیذ وِ است وبسّبیی تشیي ضشٍسی تشیي ضبیستِ اص یىی ًوبص

 ٍ است دیي اصلی ًوبصسوي.است صبلحبى حىَهت ی ًطبًِ ٍ ثوشُ ًخستیي ًوبص داضتي ثشپب صیشا..گیشد صَست هب

 استجبط ًوبصثشای تشاص دایوی تشٍ هستحىن ای ٍسیلِ ّیچ ثبضذ داضتِ هشدم سادسصًذگی جبیگبُ تشیي اصلی ثبیذ

 دس آى اثش ٍ ضذُ گٌجبًیذُ آى دس وِ ّبیی دسس ٍ آى سهضّبی ٍ ًوبصٍساصّب ًیت ًَسا ًیست خذا ثب اًسبى هیبى

 خجشی ثی وِ ًیست ٌبىچ ثلىِ گفت سخي آى اص وَتبُ دسهمبلی ثطَد وِ ًیست چٌذاى جبهؼِ ٍ فشد سبختي

 هشدم وِ است آى گَین هی خَد ًبچیض هؼشفت ٍ لبصش للن ثب هي چِ آى آٍسد خجشی آى اػوبق اص ثتَاًذ هي چَى

 هٌجغ ًوبصسا ثبیذ اًذ گشفتِ دٍش ثِ سا سٌگیٌی اهبًت ثبس اوٌَى وِ هب جَاًبى خصَظ ثِ ٍ هب ی جبهؼِ ٍ هب

 ٌَّص ًوبص وِ آى ًتیجِ ٍ است ضذُ صیبدی ّبی وَتبّی ًوبص شفیهؼ وبس دس وِ است آى.ثذاًٌذ الیضال لذستی

 .است اثتذایی هؼلوبى هب دٍش ثش سٌگیي هسئَلیت ایي است ًیبٍسدُ دست ثِ سا خَد ضبیستِ جبیگبُ

 (1 شًاَذ)  مًجًد يضع تًصیف

 وِ ثشدم پی یتحصیل سبل اثتذای دس ثبضذ هی ًوبص پبیی ثش صًذگی اهَس تشیي هحَسی اص یىی وِ جبیی آى اص

 :ّستٌذ هَاجِ ًوبص دس ریل هطىالت ثب آهَاصاًن داًص

 ًوبص اروبس اص ثؼضی خَاًذى غلظ-1
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 ًوبص تشتیت سػبیت ثش تسلظ ػذم-2

 جوبػت اهبم اص صٍدتش ًوبص سسبًذى پبیبى ثِ ٍ خٌذیذى ٍ لجلِ اص ثشگطتي جوبػت ًوبص ٌّگبم دس-3

 جوبػت ًوبص دس سَسُ ٍ حوذ لشائت -4

 ًوبص هْن اهش ثِ ّب خبًَادُ اص ثؼضی الصم جِتَ ػذم-5

 ایي ی ّوِ ّستٌذ سغجت ثی سٍصاًِ ًوبصّبی خَاًذى ثِ ًسجت ضبى ّبی ثچِ وِ وشدًذ هی اظْبس اٍلیب اص ثؼضی

 خَد ّبی پبیِ دس صهیٌِ ایي دس وِ وشدم دسخَاست ّوىبساى ی ّوِ اص ٍ.  ضذ ام ًبساحتی ٍ ًگشاًی هَاسدثبػث

 ٍّوىبساى آهَصاى داًص ٍ اٍلیب اص گشفتي ووه ثب ٍ پژٍّی الذام عشیك اص گشفتن تصوین ًیض هي ٍ وٌٌذ ّوىبسی

 ّب آى اجشای ٍ اثتىبسی ٍ ػولی ساّىبسّبی یبفتي ثب ثتَاًن صهیٌِ ایي دس تحمیك ٍ هغبلؼِ ثب ٍ هحتشم هذیش ٍ

 خبلی سا هذاسس ّبی ًوبصخبًِ اهشٍص اگش وِ چشا. وٌن هٌذ ػاللِ جوبػت ًوبص ٍ ًوبص یبدگیشی ثِ سا آهَصاى داًص

 ثِ تصوین.ثجیٌین ساپشجوؼیت ًوبصجوبػت ّبی صف فشدا وِ ثبضین داضتِ اًتظبس ًجبیذ ثجیٌین جوؼیت ون یب

 وٌن؟ تثجیت آهَصاًن سداًص د ًوبصسا یبدگیشی تَاًن هی چگًَِ ػٌَاى تحت.  گشفتن پژٍّی الذام ایي اًجبم
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 :اطالعات آيری جمع َای راٌ

 ٍ ّوىبساى ٍ اٍلیب ثب جلسبت ثبًوبص هشتجظ همبالت ٍ وتت هغبلؼِ هطبّذُ هصبحجِ عشیك اص گشفتن وینتص   

 ساُ هطىل دالیل ثشسسی اص پس ٍ وٌن وست صهیٌِ ایي دس سا وبفی اعالػبت آهَصاى داًص خَد ٍ هذسسِ هذیش

 ٍ یبدگیشی ثشای ٍلت ّیچ وِ اٍلیب ٍ ّوىبساى ثب فىشی ّن ٍ صحجت..آٍسم دست ثِ اثتىبسی ٍ ػولی ّبی حل

 سبصی آهبدُ اهب. ثبضذ هی سسذ هی تىلیف ثِ ثچِ وِ ٍلتی اص ًوبص ٍجَة وِ است دسست.ًیست صٍد ًوبص آهَصش

 هی ثبصی ّب ثچِ ایي ثشای سا الگَ ًمص هؼلوبى اثتذایی دٍسُ دس ٍ هبدس ٍ پذس وَچىی اص. است لجل ّب سبل اص

 ثچِ هزّجی ٍاحسبسبت فغشی ّبی سیطِ پشٍسش ًوبص ثِ دػَت ثشای سٍش هَثشتشیي اص ّوچٌیي.وٌٌذ

 وِ ّبیی ًؼوت ضوشدى گضاسی سپبس احسبس هَسد دس گشی ستبیص احسبس گضاسی سپبس احسبس هثل.ّبست

 صثبًی یه ثب ثتَاًین هب اگش سا ّب ًؼوت ایي...... ٍ ستبسُ آسوبى هبدس پذس ًؼوت گَش چطن ًؼوت دادُ هب ثِ خذا

 هی فىش است خَة خیلی ّب ثچِ وشدى ًوبصخَاى ثشای وِ است اٍلی گبم وِ وٌن هی فىش هي ذثْوٌ ّب ثچِ وِ

 هَسد دس ّوچٌیي ٍ. ًطًَذ سست سسٌذ هی وِ دثیشستبى ثِ ّب ثچِ وِ است هحىوی سبخت صیش یه وٌن

 صیجب ًمص. ستبیین هی ثیٌین هی سا صیجبیی ٍلتی وِ ّبست آدم هب ًْبد دس احسبس یه وِ ستبیطگشی احسبس

 عشح
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 هی سا آى ٍ آیین هی دس ضؼف ثِ همبثل دس ٍ پسٌذین هی سا صیجب ضؼش صیجب فشش صیجب ثٌبی صیجب ًغك صذای صیجب

 حیَاًبت هَصُ یه ثِ ثجشین سا ّب ثجِ هثال ًیست ّن ون وِ سا خذا ّبی صیجبیی هذاسس دس ثتَاًین اگش ستبیین

 ّب پشٍاًِ ایي وِ وٌین سبصی صهیٌِ ضىلی یه ثِ ثیٌٌذ هی جب آى داسًذ سا ّب پشٍاًِ وِ عَسی ّویي هثال

 ثبیذ سا صیجبیی آفشیٌٌذُ آى ثیٌن هی سا صیجبیی ایي داسم وِ هي ٍ خذاست اش سبصًذُ آى وِ داسًذ ای سبصًذُ

 .ثطَین ًوبص آهَصش ٍاسد هب هسیش ایي ثستبین؟اص جَس چِ ثستبین

 :اجرا ي اوتخابی َای حل راٌ

 :ضذ اجشا ٍ اًتخبة ریل هَاسد ّب آى ثِ اػتجبسثخطی ٍ پیطٌْبدی بیّ حل ساُ ثشسسی اص پس

 ّب ثچِ هزّجی احسبسبت ٍ فغشی ّبی سیطِ پشٍسش-1

 دلیمِ 3یب 2 هذت ثِ والس ثِ هؼلن ٍسٍد ٌّگبم دس ًوبص اص ّشلسوت خَاًذى-2

 ًوبص دس(گشٍّی) ّویبس تذسیس سٍش اص استفبدُ -3

 ٍالذیي ٍیژُ تشثیتی ٍ آهَصضی جلسِ تطىیل-4

 آهَصضی ّبی دی سی اص استفبدُ ٍ ثضسگبى اص ًوبص ثب ساثغِ دس ّبیی داستبى ثیبى-5
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 داستبى لبلت دس ضیَا ٍ سبدُ صثبًی ثِ ّب ثچِ ثشای سا اخشٍی ّبی پبداش ٍ دًیَی ّبی ثَاة ثبیذ ّب هؼلن هب

 .وٌین ثیبى

 تطَیك اص هىشس استفبدُ-6

 تفشیح ٍ ثبصی ثب یبدگیشی وشدى ّوشاُ-7

 ًوبص آهَصش ثشای آسوبى ّبی ّذیِ ٍ لشآى ّبی صًگ دلیم15ِ یب11 اختصبظ-8

 دٌّذ هی آهَصش ًوبص دیگشاى ثِ خَد گشٍُ دس وِ اًی آهَص داًص هىشس تطَیك-9

 اًذ گشفتِ یبد ًوبص دیگش ّبی گشٍُ اص صٍدتش وِ گشٍّی وبهل تطَیك-11

 ٍسصش سبػت اص لجل جوبػت ًوبص یب ًوبص ثشگضاسی بی ًوبص یبدگیشی ثشای استشس اص دٍس ٍ ضبد هحیغی ایجبد-11

 وٌذ هی تثجیت ٍ تسْیل ثْتش سا آهَصضی اّذاف ثِ ٍصَل وِ فَتجبل صهیي دس

 خَد ی هحلِ هسجذ دس حضَس ثِ آهَصاى داًص تطَیك-
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 (2شًاَذ پژيَش در مًفقیت شًاَذ) مطلًب يضع تًصیف

 ًوبصّبی ضبى ی ّب ثچِ وِ وشدًذ هی اثشاص ٍ وشدًذ هی استمجبل ضذُ گشفتِ ثىبس ّبی سٍش اص هحتشم اٍلیبی -1

 چٌیي ٍّن وٌٌذ هی ضشوت جوبػت ًوبص دس ٍ سًٍذ هی هحلِ هسجذ ثِ ٍ خَاًٌذ هی هشتت سا خَد ی سٍصاًِ

 ضوي آهَصاى داًص اٍلیبی اص ًفش چٌذ چٌیي ّن.است ضذُ عشف ثش ّب آى سفتبسی ٍ اخاللی هطىالت اص ثسیبسی

 .وٌٌذ ثیذاس صجح ًوبص ثشای سا هب وِ گَیٌذ هی ّب آى ثِ ضبى فشصًذاى وِ وشدًذ هی اظْبس ٌذُث اص تطىش ٍ تمذیش

 ٍ سضبیت احسبس آهَصاى داًص سفتبسی ٍ اخاللی هطىالت ضذى ثشعشف اص پشٍسضی هشثی ٍ ًبظن ٍ هذیش-2

 .داضتٌذ حبلی خَش

 ٍ ضذین هی خشسٌذ ثسیبس هسجذ سد ّب آى حضَس ضَق ٍ رٍق ٍ ّب ثچِ دیذى ثب هذسسِ هذیشهحتشم ٍ هي-3

 .وشدین هی ضىش سا خذا

 

 :يالذیه ي معلمان بٍ ما ی تًصیٍ ي گیری وتیجٍ

 م توب ثبیذ هشثیبى ٍ اٍلیب وِ است هسئَلیت پش ٍ خغیش ای ٍظیفِ وَدوبى جَی خذا ٍ پبن فغشت وشدى ثیذاس

 ٍ ضیشیي ی صهیٌِ ّب ثچِ ثشای دگیشییب تشیي پبیذاس ٍ ثْتشیي.  گیشًذ وبس ثِ آى اًجبم ثشای سا خَد تَاى
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 اص پیص هؼلوبى خَد ّوچٌیي ّب ثچِ هزّجی احسبسبت ٍ فغشی ّبی سیطِ ٍپشٍسش یبدگیشی ثَدى تطَیمی

 . ثشسین خَد ّذف ثِ ثتَاًین صٍدتش تب ضًَذ حبضش هسبجذ دس هذاسس ّبی خبًِ ًوبص دس ّوِ
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 مىابع :
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