
  
  

  
  قلم و لوح خداوند نام به                       

  
 تا است، شده فيتأل وي طراحي تجرب علوم كار كتاب عنوان با ست، ا گرفته قرار شما ارياخت در كهي كتاب
 مورد را آموزان دانشي علم تيوضع بتواند متنوع سؤاالت و ميمفاه ازي ا گستردهي  مجموعهي  ارائه با

  .هدبد قراري ابيارزش
 آموزان دانشي علمي ازهاين ازي ا عمده بخشي گو پاسخ كه اند شدهي طراحي ا گونه به كتاب نيا مطالب

  .باشدي تجرب علوم درس مختلفي ها شاخه و موضوعات خصوص در زيعز
  .هستند ريز شرح به كتاب نياي  دهنده ليتشكي ها بخش

  كاربردها و ميمفاه بخش ـ1
 موردي درس كتابي ها فصل از كيهر به مربوطي آموزش نكات و ميهمفا ازي ا مجموعه بخش نيا در

  .است شده ارائه الزم حاتيتوض ها آن مورد در و اند گرفته قراري بررس
 است، شده احساسي درس موضوع بهتر ميتفه منظور به مثالي  ارائه به ازين كهيي ها قسمت در نيهمچن

  .است شده ارائهي حيتشر پاسخ همراه به سؤال يك قالب در مثال نيا
   سؤاالت بخش ـ2

 به. اند شده يطراح سؤاالتي طراح استانداردي ها روش براساس و متنوع صورت به فصل هر سؤاالت
 نظر از سؤالي طراح مختلف سطوحي  رندهيدربرگ كه متنوع و گوناگون سؤاالت از يا مجموعه بيترت نيا

 باشند، يم) فرادانش و دانش (سؤال يطراح ونگوناگي ها طهيح زين و) سخت متوسط، آسان،(ي دشوار
 ناقص، جمالت ،يا نهيچهارگز غلط، و حيصح سؤاالت شامل فصل هر سؤاالت. اند شده ارائه كتاب نيدرا
 در راي درس كتاب مباحثي  هيكل كه استي ريتصو وي مفهوم سؤاالت همراه به پاسخ بلند و پاسخ كوتاه
  .رنديگ يم بر
  نامه پاسخ بخش ـ3
 كتاب در شدهي طراح سؤاالت بهيي گو پاسخ منظور به مناسبي علم مرجع كي ي ارائه هدف با بخش، نيا

ي ها پاسخ به دنيرس در را آموزان دانش ازين بتواند هم تا است گرفته قرار كتاب نياي انتها در كار،
 در شده ارائهي ها  نكته از بتوانند درس نيا مدرس محترم همكاران هم و دينما برطرف سؤاالت حيصح
  .ندينما استفاده آموزان دانش بهي كتابدرس مطالب بهتر ميتفه منظور به سؤاالتي حيتشري ها پاسخ
 نيا از فصل هر به مربوط سؤاالت پاسخ نوشتن از قبل تا شود، يم هيتوص زيعز آموز دانش شما به لذا

 در خودي ابيارز منظور به فقط را االتسؤي  نامه پاسخ و دينكن استفاده كتابي انتهاي  نامه پاسخ از كتاب،
  .ديبده قرار استفاده مورد سؤاالت، به حيصحيي گو پاسخ
 آموزان دانشي  همهي  استفاده مورد بتواند، آن در شده ارائه مطالب و كتاب نيا كه دوارميام انيپا در
  .رديبگ قرار هشتمي  هيپا در محترم همكاران و زيعز
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