
 چگًَِ جذٍل ضشب سا یاد تگیشین؟

تاضذ. ضایذ آهَختي  تشیي هفاّین دسسی دس پایِ سَم هفَْم جذٍل ضشب هی یکی اص هْن

جذٍل ضشب تشای خیلی اص داًص آهَصاى سخت تِ ًظش آیذ، اها اگش تاکوی دقت ٍ ػالقِ تِ عَس 

تَاًٌذ هسائل پیچیذُ سیاضی سا حل کٌٌذ ػوقی تِ ایي هفَْم پی تثشًذ، دس آیٌذُ تِ ساحتی هی . 
  

تاضذ. دس صَستی کِ داًص  تشیي هفاّین دسسی دس پایِ سَم هفَْم جذٍل ضشب هی ْنیکی اص ه

تَاًٌذ هسائل پیچیذُ سیاضی  آهَصاى تِ عَس ػوقی تِ ایي هفَْم پی تثشًذ، دس آیٌذُ تِ ساحتی هی

ّا لزت تثشًذ. تشای آهَصش صحیح جذٍل ضشب سػایت ًکات صیش  سا حل کشدُ ٍ اص دسیافت پاسخ

 .الضاهی است
  

 .قثل اص ّش چیض داًص آهَص تایذ هفَْم دستِ تٌذی ٍ تؼذاد اػضای ّش دستِ سا تطٌاسذ     -1

صدگی تِ ضذت  الصم است دس آهَصش جذٍل ضشب اصل تذسیجی سا سػایت ًوَد ٍ اص ضتاب    -2

 .پشّیض کشد

 جذٍل صحیح یادگیشی دس هْوی ػاهل ّوکاسی ٍالذیي ٍ افضایص ػالقِ کَدک تِ یادگیشی    -3

تاضذ هی ضشب . 

تش جذٍل ضشب  تٌَع علثی دس آهَصش، استفادُ اص تاصی دس سیاضی ًیض تِ یادگیشی سشیغ    -4

کٌذ کوک هی . 

 .پشّیض اص تٌذ خَیی، تٌثیِ ٍ پشخاضگشی اثش هغلَتی خَاّذ داضت    -5
  

ّای آهَصش سٍش  .ّش هؼلوی هوکي است تا سٍش خاظ خَد جذٍل ضشب سا تذسیس کٌذ :

  

 کٌین: ها دس ایي جا تِ چٌذ سٍش هتذاٍل تشای آهَصش ایي هفَْم اضاسُ هی

تَج سا تِ عَس هساٍی  6خَاّذ  آٍسد ٍ اص داًص آهَصاى هی هؼلن سِ حلقِ پالستیکی هی    

ّا خَد داًص آهَصاى  اى تِ حیاط هذسسِ سفت ٍ تِ جای تَجتَ دس ایي سِ حلقِ قشاس دٌّذ. )هی

ّا قشاس تگیشًذ دس حلقِ ) 
  

پشسذ چٌذ دستِ داسین؟.......دس ّش دستِ چٌذ تَج قشاس داسد؟ چٌذ تاس تؼذاد  هؼلن هی   



کٌین ایي قذس  دّین ّویي کاس سا تِ عَس ًیوِ هجسن سٍی تختِ سسن هی ّا سا تغییش هی حلقِ ٍ تَج

ّا ٍ تؼذاد اػضای ّش دستِ سا تیاهَصد دّین کِ داًص آهَص تفاٍت تؼذاد دستِ اداهِ هی . 

  

خَاّین تا استفادُ اص ٍسایل دٍس سیختٌی هاًٌذ دکوِ ...تخوِ  اص داًص آهَصاى هی   

دستِ دٍتایی تِ کالس  4تایی یا  4ّای هساٍی تساصًذ هثالً : دٍ دستِ  ...هْشُ ...سٍی هقَا دستِ

 .تیاٍسًذ دس کالس پشسص ٍ پاسخ سا اداهِ خَاّین داد
  

تایی گشدی سسن کٌٌذ ایي  3دستِ  5تِ آهذُ ٍ خَاّین تِ کٌاس تخ اص داًص آهَص هی   

ی آهَصش جذٍل ضشب هحکن  کٌذ تا کَدکاى تا دستِ تٌذی آضٌا ضذُ ٍ پایِ سَاالت کوک هی

 .گشدد
  

 تی ضک کَدکاى تِ ٍسیلِ تاصی هغالة سا تْتش دسک هی کٌٌذ؛ :تاصی ٍ جذٍل ضشب
  

 تٌاتشایي ًکات ریل ًیض دس یادگیشی ایي هفَْم هَثش است:

  
 گیشد  تاصی اسة ٍ سَاس کاس دس ایي سٍش کِ دس حیاط آهَصضگاُ ٍ دس صًگ ٍسصش اًجام هی

داًص آهَصاى تِ صَست ستًَی ایستادُ ٍ یک داًص آهَص دیگش تِ ًام سَاسکاس دس اتتذای صف 

ی داًص  کٌذ ّوِ ایستذ. آًگاُ سَاس کاس ضشتی سا تیاى هی ٍ سٍتِ سٍی داًص آهَصاى هی

صًذ ٍ  سپس سَاسکاس تا دٍیذى، دست خَدش سا تِ یکی اص داًص آهَصاى هی آهَصاى فکش کشدُ

داًص آهَصی کِ حکن اسة سا داسد تایذ سشیغ جَاب ضشب سا تیاى کٌذ اگش صحیح تَد تا 

کٌذ ٍ تاصی تِ ّویي سٍش اداهِ  دٍیذى خَدش سا تِ جای سَاس کاس سساًذُ ٍ ضشتی سا تیاى هی

کٌذ پیذا هی . 

  

 تَاًذ دس صًگ ٍسصش سٍی صهیي خغَعی سا  خظ تاصی تا ضشب دس ایي سٍش هؼلن هی

ّا تٌَیسذ. آًگاُ داًص آهَصاى سا تِ دٍ گشٍُ تقسین  دس خاًِ 9تا  0عشاحی ًوایذ ٍ اػذاد سا اص 

 دس پشش تا ًَتت تِ ٍ یکی یکی خَاّذ هی گشٍُ ّش اص ٍ  ًوَدُ تا دس هقاتل یکذیگش قشاس گیشًذ

ص دٍست گشٍُ هقاتل تخَاّذ کِ جَاب ایي ضشب سا تیاى کٌذ اگش دسست گفت گشٍُ ا خاًِ دٍ



ضَد. دس ایي سٍش ػالٍُ تش  گیشد دس غیش ایي صَست اهتیاص تِ خَد گشٍُ دادُ هی اهتیاص هی

گیشًذ هی یاد تْتش سا ضشب ٍ ضذُ ٍاداضتِ تفکش تِ ًیض آهَصاى داًص  تاصی ٍ سقاتت . 

  

 ّا  ّای هکؼة ضکل سا اص قثل تْیِ ًوَدُ ٍ جَاب ضشب اتتذا هؼلن تاس تاصی تا تاس دس ایي سٍش

ضَد آًگاُ  هکؼة هی 00ًَیسذ کِ حذٍد  ّای تاس تِ صَست تصادفی ٍ دسّن هی سا سٍی ٍجِ

دّذ تا خَد داًص آهَصاى  داًص آهَصاى سا گشٍُ تٌذی کشدُ ٍ تِ ّش گشٍُ تؼذادی تاس هی

تَاًذ تشای  َاب سا تیاى کٌٌذ؛ اگش دسست تیاى ًوَد هیتاس سا تیاًذاصًذ ٍ ضشب هشتَط تِ ج

کٌذ ٍ  ضَد. ایي ػول اداهِ پیذا هی جایضُ دٍتاسُ تیاًذاصد ٍگشًِ ًَتت داًص آهَص تؼذی هی

ضَد ّای داًص آهَصاى ًیض تا یکذیگش ػَض هی حتی تاس . 

 


