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ثزای آًکِ ثتَاًیذ ریبضی را ثْتز ثخَاًیذ ،ثْتز ثفْویذ ،ثْتز یبد ثگیزیذ ٍ ثیطتز ثب آى دٍست ضَیذ ،ثیست
ًکتِ سیز را ثخَاًیذ ٍ ثِ کبر ثجزیذۺ
-۱ثِ خبعز داضتِ ثبضیذ کِ یبدگیزی درس ریبضی حتوب ثبیذ در کالس اًجبم گیزد ،سیزا یبدگیزی ایي درس ثِ
ضذت ٍاثستِ ثِ هعلن است.
 -۲ثزای یبدگزفتي ریبضیبت داضتي توزکش الشاهی است .پس ثِ ٌّگبم یبدگیزی سز تب پب گَش ثبضیذ .ثِ ٍیژُ
ایٌکِ دثیز ریبضی اس هعذٍد دثیزاى پطت ثِ کالس است ،سیزا دائوب هججَر ثِ استفبدُ اس تختِ ثزای ًَضتي
است.
 -۳ثِ تَضیحبت دثیز یب هذرس ریبضی ثبیذ کبهال دقت کٌیذ ،سیزا چکیذُ ی چٌذ سبل تجزثِ ٍ اًتقبل هغلت
ثِ ّوزاُ هٌغق ریبضیبتی درس را تَاهبً ارائِ هی کٌذ.
 -۴هزاحل هحبسجبتی ّز توزیي را ثِ سثبى خَدتبى ثزای خَدتبى ثبسگَیی کٌیذ ٍ راٌّوب ٍ خَد آهَس خبظ
خَدتبى را در ّز هجحث ثٌَیسیذ.
 -۵اس عذم تَاًبیی یب هْبرتتبى در حل توزیٌْب ٍ هسبئل ًتزسیذ ٍ دلسزد ًطَیذ ،ثلکِ ثب ضعف توبم ثب آى
ثزخَرد کٌیذ ،سیزا ثب پی ثزدى ثِ ضعف ّب ٍ ًقع ّبیتبى ًیوی اس عیت را رفع کزدُ ایذ.
 -۶ثِ ٌّگبم حل توزیي حذس ثشًیذ کِ چگًَِ سؤال یب سؤاالت هطبثْی هوکي است در اهتحبى ثیبثیذ.
 -۷در اًجبم توزیٌْبی ٌّذسِ ،درک ایي کِ قضیِ اس ضوب چِ چیشی را هی خَاّذ ،هْن استّ .ز چِ راّْبی
ثیطتز ٍ جذیذتزی ثزای ثیبى هحتَای قضبیب ،تعبریف ٍ اغَل هَضَعِ پیذا کٌیذٌّ ،ذسِ را ثْتز فْویذُ ایذ.
 -۸ریبضی سیزی پلکبًی دارد.ثٌبثزایي آهبدگی هْبرتی در اًجبم هفبّین قجال آهَختِ ضذُ ٍ درک آًْب پیص
ًیبس درک هفبّین ریبضی ثعذی است.
 -۹در کالس درس ریبضی فعبل ثبضیذ .دقت کٌیذ ،سؤال کٌیذ ،توزیي کٌیذ ،هزاحل هحبسجبتی را ثجت کٌیذ.
-۱۰هَقع یبدگیزی تالش کٌیذ سبختبر ریبضی ،ارتجبعبت ،رٍاثظ اجشاء ٍ هٌغق ریبضی حبکن ثز آى ،کبرثزدّب ٍ
سبیز ٍیژگی ّبی ًظزی هغلت را ثفْویذ.
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 -۱۱ثب خَدسٌجی در توزیي ّبی ریبضی ،ثالفبغلِ علل ًبکبهی ٍ عذم هَفقیت خَدتبى در هقبثلِ ثب توزیي را
ریطِ یبثی کٌیذ .هثال ایي ًبکبهی ًبضی اس ایي ثبضذ کِۺ
الف) در درک ٍ فْن ریبضیبتی توزیي هَرد ًظز هطکل داریذ.
ة) در حل توزیي یب توزیي ّبی هَرد ًظز هطکل داریذ.
ج) توزیي ّبیی کِ اًجبم دادُ ایذ ثِ حذ کفبیت ٍ السم ًجَدُ است.
 -۱۲توزیي ّبی ریبضی را یک ضزٍرت ٍ ًِ اججبر تلقی کٌیذ ٍ ثب داضتي ًگزش هثجت ثِ ایي تکبلیف ٍ
ّذفوٌذ ثَدى اس توزیي ّبی ریبضی استفبدُ ثیطتزی ثجزیذ.
 -۱۳فقظ ثِ توزیي ّبی هَجَد در کتبة درسی ثسٌذُ ًکٌیذ ،ثلکِ اس کتبة ّبی ٍیژُ حل توزیي یب ثِ
اغغالح کتبة کبر ّن استفبدُ کٌیذ.
 -۱۴اغل اسبسی در اًجبم توزیي ّبی ریبضی استفبدُ اس استذالل قیبسی استً .سجت ثِ ایي هسبلِ حسبس
ٍ ٍاقف ثبضیذ تب سزعت کبرتبى سیبد ضَد.
ّ -۱۵یچ گبُ ثِ ٌّگبم خستگی ثِ اداهِ توزیي ریبضی ًپزداسیذ ،سیزا خستگی ثبعث کبّص دقت ٍ توزکشتبى
ضذُ ٍ ضزیت خغبّب ٍ ًبکبهیتبى را ثبال هی ثزد.
 -۱۶ریبضی هثل ّز علن دیگزی سثبى خبظ خَدش را دارد .ایي سثبى را ثفْویذ ٍ ثیبهَسیذ تب اس ارتجبط ثب
ریبضی لذت ثیطتزی ثجزیذ .سثبى ریبضی هجوَعِ ای اس اعذاد ،عالئن ٍ ًوبدّب ،حزٍف ،اضکبل ٍ رٍاثظ ثیي
آًْبست.
 -۱۷یکی اس هَاًع درک ریبضیً ،ذاضتي تػَر ریبضیبتی هثجت اس خَد است .ایي هَاًع هوکي است در درک
ریبضی ،در توزیي ریبضی ،در اهتحبى ریبضی دادى یب در تست ریبضی سدى ثبضذ .ثب تالش ٍ توزیي سعی کٌیذ
ثز ایي هَاًع غلجِ کٌیذ.
-۱۸اغَل حل هسبلِ را یبد ثگیزیذ ٍ ثِ کبر ثجزیذ .ایي اغَل ضبهل هَارد سیز استۺ
 )۱هسبلِ را ثفْویذ .یعٌی فزؼ ّب ٍ ضزٍط هسألِ را درک کٌیذ .دادُ ّب ٍ هجَْل ّب را رٍی کبغذ ثیبٍریذ،
تزسین کٌیذ یب هجسن کٌیذ.
 )۲ارتجبط هٌغقی هیبى دادُ ّب ،ضزٍط هسألِ ٍ هجَْل را پیذا کٌیذ.
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 )۳راُ حل ّب را پیذا کٌیذ.
 )۴عولیبت را اجزا کٌیذ ٍ هحبسجبت السم را اًجبم دّیذ.
 )۵جَاثْبی ثِ دست آهذُ را ٍارسی کٌیذ ٍ اس غحت آًْب هغوئي ضَیذ.
 )۶راُ حل ّبی کَتبُ تز یب هتفبٍت را پیذا کٌیذ.
ّ -۱۹زگش قجل اس حػَل اعویٌبى اس یبدگیزی هتي ٍ جَّزُ ی درس ثِ سزاغ اًجبم توزیي ًزٍیذ ،سیزا
احتوبل ًبکبم ضذى ٍ عذم هَفقیتتبى سیبد خَاّذ ثَد.
ّ -۲۰زگش ثِ سزاغ حل الوسبئل ًزٍیذ هگز آًکِ قجالۺ
-۱کتبة درسی را خَاًذُ ثبضیذ.
-۲جشٍُ درسی تبى را دقیق هغبلعِ کزدُ ثبضیذ.
-۳اس کتبة کوک درسی یب ًَار یب سی دی آهَسضی استفبدُ کزدُ ثبضیذ.
-۴اس هعلن تبى ثزای رفع اضکبل کوک گزفتِ ثبضیذ.
-۵ثِ دٍستبًتبى یب ّوکالسی ّبی ثزتز ثزای رفع اضکبل هزاجعِ کزدُ ثبضیذ.
-۶اس اعضبء خبًَادُ یب دیگزاى کوک گزفتِ ثبضیذ.

