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 :ضٌاسٌاهِ فایل 7

   کتاب سٍاًطٌاسی یاصدّن اًساًیدسس سَم سؤاالت ٍ ّا جَاب فؼالیت

 کتاب ساٌّوای تذسیس هؼلن: هٌثغ

 هٌتطش ضذُ تَسط هشکض چاج ٍ ًطش کتاب دسسی

 اًساًی تَک: سایت تخصصی کتاب سضتِ ػلَم اًساًی:  گشداٍسی ٍ تذٍیي

  هشجغ هطاٍسُ ٍ هقایسِ کتاب ّای ػلَم اًساًی www.ensanibook.ir :آدسس ها

 
 سا صذاّایی ها ّوَاسُ کِ ًکتِ ایي تِ تَجِ ٍ است دسس هَضَع تشای اًگیضُ ایجاد تیطتش فؼالیت ایي

 اص اگش ٍ است دیگشی هَضَع تِ ها توشکض صیشا ًذاسین؛ تَجِ آى تِ ٍلی ضٌَین، هی خَد هحیط اص

 .تذّین تَاًین ًوی پاسخی تکٌٌذ سؤالی ها اص هحیط اص ضذُ صذای ضٌیذُ

 
 اجشا خاًِ دس سا آى قثال تخَاّذ ّا تچِ اص تَاًذ هی هؼلن کِ است هَاسدی جولِ اص ًیض فؼالیت ایي

 چطواى تش ضَد، هی ضٌیذُ آى دس صذا کوتشیي کِ اتاقی دس ٍ تگزاسًذ پٌثِ خَد تیٌی دس هثال( کٌٌذ

 ٍ هکتَب سا خَد احساس ٍ گضاسش ٍ )داسًذ ًگِ سا خَد حال ایي دس هذتی تضًٌذ ٍ تٌذ چطن یک خَد

 .ضَد تذسیس حسی هحشٍهیت اص آى، پس ٍ کٌٌذ هطشح کالس دس

 
 تذسیس آغاص اص قثل ّا تچِ اص ًفش چْاس ّوکاسی تا ٍ ًقص ایفای صَست تِ تَاًیذ هی سا فؼالیت ایي

 ّا تچِ تِ ایٌکِ تی سا قَُْ فٌجاى یک تَاًیذ هی یا .کٌیذ آغاص اساس ایي تش سا دسس ٍ اًجام دّیذ

 استطوام سا آى ٍ ضذُ آٍسدُ قَُْ کالس دس کشد احساس کِ ًفشی اٍلیي تا ٍ کالس تیاٍسیذ سش تگَییذ

 .کٌیذ آغاص سا دسس کشد،

 .کشد تکشاس ...ٍ ػطش ضیطِ یک یا الکل تا تَاى هی سا فؼالیت ایي
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 تِ ًسثت تشی کاهل هطالة ایٌتشًت دس ٍجَ جست تا آهَصاى داًص تا است ایي ّذف فؼالیت ایي دس

 کالس تِ ٍ تٌَیسٌذ ػلوی گضاسش یک قالة دس سا خَد ّای یافتِ ٍ تیاٍسًذ دست تِ جثشاى حسی

 .تیاٍسًذ

 
 فْن ضَد دسگیش تیطتش یا حس سِ طشیق اص هَضَع یک ٍقتی کِ دّذ هی ًطاى ػوالً فؼالیت ایي

 تک دسیافت اص تیطتش ّوَاسُ چٌذحسی دسیافت هحیط، اص اطالػات دسیافت دس .کٌذ هی تْتشی حاصل

 .است حسی هاًذگاس

 
 ّای پیام ضٌاختی لحاظ تِ اًساى ٍ کٌٌذ هی اسسال هغض تِ سا ّا پیام اػصاب طشیق اص آدهی حَاس

 ًطاى خَد اص دیگشی الؼول ػکس دسد، دسیافت سغن تِ تَاًذ هی ٍ کٌذ هی تشسسی سا ضذُ دسیافت

 .است هؤثش اٍ ّای الؼول ػکس ٍ آدهی سفتاس تش یؼٌی ضٌاخت .دّذ

 
 آهَصضی ّای فیلن دس کِ ًکاتی اص توشکض ایجاد تشای تَاى هی ایٌجا دس .است ضذُ هطکل دچاس توشکض

 .کشد استفادُ ضذُ گفتِ سایا دسس

است؟  جالة ضوا تشای صیش تصَیش دس هَضَع کذام ًوًَِ ػٌَاى تِ

 
 هکاى تغییش هٌاسة، ّای فیلن جالة، تصاٍیش اص است الصم آهَصاى داًص دس توشکض ایجاد تشای یؼٌی

 .جست تْشُ ...ٍ اًگیض ّیجاى صَت یک پخص دیگش، هحیط یک تِ دسس کالس اص آهَصضی

 
 ایي دس داسد دٍست داسد خَتی ًسثتاً آگاّی یا ٍ داسد تخصص هَضَػی دس اًساى کِ صهاًی تالطثغ

 .دّذ ًطاى تیطتشی تَجِ هسائل گًَِ ایي تِ یا کٌذ صحثت صهیٌِ تیطتش
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 .ضَین پیام اصل دسیافت  ٔ آهادُ تا ضَد هی تاػث کاس ایي

 

 
 ّا تچِ اص تَاى هی فؼالیت ایي تشای » ساصی آهادُ « تشای سا هَضَع تِ تَجِ تا » ساصی آهادُ 

 تِ ٍ تیاٍسًذ کالس تِ کٌذ هی فشاّن خشیذاساى هَضَع رّي کِ تصَیش دٍ یا یک کذام، ّش خَاست

 سا خَد هطلة ساصی آهادُ تا استثاط دس ٍ پخص کٌٌذ سا خاصی صذای یا .دٌّذ تَضیح ٍ ًطاى دیگشاى

 کوک فؼالیت آى ساصی صهیٌِ دٌّذ اًجام سا فؼالیتی ّش تخَاٌّذ آهَصاى داًص اگش .کٌٌذ تیاى

 .)ًسثی ثثات ٍ یکٌَاختی( تَد خَاّذ فؼالیت آى اًجام جْت اسصضوٌذی

 
 ٍ کٌٌذ تیاى سا خَد اًتخاب هَفقیت ػلل ٍ ًظشات ّا تچِ ٍ داد اًجام ضفاّی سا فؼالیت ایي تَاى هی

 .داسد قسوت ایي دس ضذُ خَاًذُ هطلة تا استثاطی چِ تگَیٌذ

 
 ّطذاس تا گیشد قشاس ٍگَ گفت ٍ تحث هَسد کالس دس فکشی تاسش سٍش تِ تَاًذ هی ًیض فؼالیت ایي

 .دسیاتٌذ تْتش ًظش تثادل ٍ تحث تا کارب سا

 سؼی یؼٌی .ًطَد ٍاقغ غفلت هَسد ای ًکتِ هثادا تا خَاًٌذ هی تیست اص فشاتش پُشتالش آهَصاى داًص

 ضَد فشاهَضطاى چیضی هثادا تا تکٌٌذ تیطتشی تَجِ است الصم کِ هَاسدی تواهی تِ کٌٌذ هی

 
 تِ تَجِ تا » صًگی تِ گَش « استشاحت است، الصم هطالة تْتش یادگیشی ٍ خستگی سفغ تشای ٍ

 فَاصل دس استشاحت تِ ًیاص تاضذ، کوتش سي چِ ّش .ضَد گشفتِ ًظش دس آهَصاى داًص هَضَع تشای

 .ضَد گشفتِ دس ًظش تایذ تش کَتاُ

 هختلف افشاد دس خستگی تشٍص صهاى .ضَد هی خستگی تاػث صًگی تِ گَش اتتذایی کَدکاى دس

 .تاضذ هتفاٍت تایذ کَدکاى تشای استشاحت جْت الصم دقایق ًتیجِ دس .یکساى ًیست
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 ٍ تیاٍسًذ ّوشاُ تِ دیگشی هٌاسة تصاٍیش تتَاًٌذ آهَصاى داًص یا هؼلن فؼالیت، ایي تشای چٌاًچِ

 .ضذ خَاّذ تش آساى هَضَع ایي یادگیشی دٌّذ، تَضیح جذیذ هَقؼیتی دس سا ٍجَ هَضَع جست

 
 اص تؼذ ّن ٍ قسوت ایي تذسیس اص قثل ّن تَاى هی سا فؼالیت ایي » تَجِ دّی ساهاى « ٍ کشد اجشا

 .کشد هطشح کالس دس سا آهذُ دست تِ تذسیس ًتایج

54 
 سا هَضَع ایي تصاٍیش، یا پاٍسپَیٌت ضکل تِ تَاًٌذ هی آًْا ٍ است جالة ّا تچِ تشای ًیض فؼالیت ایي

 .تیاٍسًذ کالس تِ ٍ کٌٌذ تشسسی هختلف دس صٍایای

 

 
 گطتالت هفَْم تا گزاضت ٍگَ گفت ٍ تحث تِ فکشی تاسش سٍش تِ کالس دس تَاى هی سا هَضَع ایي

 ّا تچِ اص ٍ داد تَضیح سا هَضَع ایي ّایی هثال  ٔ اسائِ تا تَاى هی ّوچٌیي .ضَد گشفتِ تْتش فشا

 . تضًٌذ یک هثال ًیض آًْا تا خَاست

 ًقطِ ایي اص قسوت یک دادى تَضیح تؼذ ٍ َّایی یا کلی صَست تِ ضْش یک  ٔ ًقطِ  ٔ اسائِ تا هثال

 .ضَد هی فشاگشفتِ تْتش هَضَع ایي داسین، قشاس کِ جایی اص هکاى آى تِ سفتي ٍ ػثَس ساُ تشای یافتي


