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 هناسة ریسی ترناهه و ها روش ریسی، ترناهه                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی اس هْوتزیي ػَاهل هَفقیت تحصیلی ثزًبهِ ریشی درسی است.  تجزثِ ًطبى دادُ است کِ افزاد هَفق ّوبى ّب ثَدُ اًذ کِ 

کبرّبیطبى را ثز اسبس ثزًبهِ اًجبم دادُ ٍ ثِ ثْتزیي ضکل اس اٍقبت خَد استفبدُ کزدُ اًذ. ثزًبهِ ریشی، ًقطِ ای است کِ راُ رسیذُ 

 هَقغ ثِ رٍحی ٍ اًجبم ّب کوک هی کٌذٍ  ثبػث آراهص درس خَاًذى در تؼبدل ٍ ًظن ثِ هب ًطبى هی دّذ، ثِ ایجبدثِ ّذف را 

 تکبلیف هی ضَد.

ایي ّب  چٌذ رٍش ثزای تٌظین ثزًبهِ ٍجَد دارد؟ ٍ ثْتزیي رٍش کذام است؟ ثزًبهِ ریشی یؼٌی چِ؟ اًَاع ثزًبهِ ریشی کذام است؟

 فزصت ثِ آًْب پبسخ دادُ هی ضَد. سَال ّبیی است کِ در ایي

اگز ایي هؼٌب اس ثزًبهِ ریشی را ثپذیزین یک « ّذف  ثِ رسیذى ثزای ثخص اثز ّبی فؼبلیت تٌظین »اس یک دیذگبُ ثزًبهِ ریشی یؼٌی  

داًص آهَس یب داٍعلت آسهَى سزاسزی ثبیذ ثزای رسیذى ثِ ّذف خَد ثزًبهِ ّبیی تٌظین کٌذ کِ اثز ثخص ثبضذ ٍ ثِ ػجبرتی ثتَاًذ 

 د : ٍی را در رسیذى ثِ ّذفص کوک کٌذ. در ثزًبهِ ریشی درسی دٍ هسألِ ی هْن ثبیذ هَرد ثزرسی قزار گیز

 الف( انواع ترناهه ریسی از نظر طول هدت : 

جبم ضَد. ّذف ًْبیی ایي  ترناهه ی تلند هدت : یؼٌی هطخص ًوَدى کل فؼبلیت ّبیی کِ ثبیستی در عَل یک سبل تحصیلی ًا

 ثزًبهِ هَفقیت در اهتحبًبت پبیبى سبل ٍ آسهَى سزاسزی هی ثبضذ.

 ّن ٍ ضَد توبم کتبة ّن کِ ای گًَِ ثِ تحصیلی، سبل در عَل یک کتبة زّ هغبلت ثٌذی یؼٌی تقسین ترناهه ی هیان هدت :

 وز، آسهَى ّبی آسهبیطی ٍ اهتحبًبت ًَثت اٍل.  ٌذ اس هَفقیت در ارسضیبثی ّبی هستاّذاف ایي ثزًبهِ ػجبرت .ضَد هزٍر ثبر چٌذ

ثزًبهِ اًجبم تکبلیف ّفتگی هبًٌذ خَاًذى درس ّفتِ. ّذف ایي  یک ثزای هغبلؼبتی ی ثزًبهِ یؼٌی تٌغین ترناهه ی کوتاه هدت :

 ػولی ٍ سبیز فؼبلیت ّبی آهَسضی. ضفبّی، کتجی، ّبی دادُ ضذُ تَسظ دثیزاى، حل توزیي، تست، آسهًَْبی

در ایي ثزًبهِ اثتذا در یک ّفتِ چٌذ صفحِ اس ّز کتبة خَاًذُ هی ضَد ٍ ِث دًجبل آى در چٌذ ّفتِ اس ّز :  صورت کلی ترناهه

هغبلؼِ هی ضَد ٍ ثب هغبلؼِ ی ّوِ ی ثخص ّب یب فصل ّب ی ّز کتبة، کل کتبة ّب هغبلؼِ هی ضَد! « یک ثخص یب فصل» کتبة

ثِ ػجبرتی ثب اجزای ثزًبهِ ّبی ّفتگی، ثِ ثزًبهِ ّبی ی هیبى هذت هی رسین ٍ ثب اجزای ثزًبهِ ّبی هیبى هذت، ثزًبهِ ی ثلٌذ هذت 

 هحقق هی ضَد.

 ب( روش های تنظین ترناهه : 

در ایي رٍش ثز اسبس هیشاى سبػت ّبی هغبلؼِ در یک ّفتِ ٍ ثب تَجِ ثِ  اّویت  روش اول : تنظین ترناهه تر اساس زهان :

درس ّب، سْن ّز درس تؼییي هی ضَد ٍ سهبى هطخصی  ثزای هغبلؼِ ی ّز درس در ًظز گزفتِ هی ضَد. ثِ ػٌَاى هثبل رٍس ضٌجِ 

 دٍ سبػت ثزای هغبلؼِ ی درس ریبضی در ًظز گزفتِ هی ضَد.  19تب  17اس سبػت 

ػلیزغن اهتیبساتی کِ ایي رٍش دارد، ثشرگتزیي ػیت آى ایي است کِ اهکبى دارد ثب تَجِ ثِ دضَاری هغلت، حجن هغبلت ٍ ًیش 

ثیٌی ضذُ  پیصثِ ٍقت ثیطتز اس آًچِ سبػت اًجبم ًطَد ٍ در ػول  2تَاًبیی یبدگیزی فزد، تکبلیف هزثَط ثِ درس ریبضی در هذت 

 ًیبس ثبضذ، ثذیْی است در چٌیٌی ضزایغی ًوی تَاى درس را ًیوِ کبرُ رّب کزد!
 

 2منبع : سایت گزینه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسهبرنامه ی هفتگی 

در ایي رٍش هجٌبی ثزًبهِ ریشی اًجبم تکبلیف درسی است ثِ  روش دوم : تنظین ترناهه تر اساس انجام تکالیف درسی :

ػٌَاى هثبل رٍس ضٌجِ درس ّبی ریبضی، ضیوی ٍ ادثیبت تذریس ضذُ است . فزد ثذٍى تَجِ ثِ ٍقتی کِ در اختیبر دارد هی 

 خَاّذ ّوِ ی ایي درس ّب را هغبلؼِ کٌذ.

داًص آهَس در درس ّبی هختلف، هوکي است ٍی اس ػْذُ ی  هطکل ثشرگ ایي رٍش آى است کِ ثب تَجِ ثِ تَاًبییِ یبدگیزی

 اًجبم هغبلؼِ ی درس ّبی دادُ ضذُ ثز ًیبیذ ٍ تکبلیفص را در ّوبى رٍس اًجبم ًذّذ ٍ اس ایي رّگذر هطکالتی ثَجَد آیذ.

 روش سوم : روش ترکیثی)تنظین ترناهه تر اساس زهان و انجام تکالیف درسی(

هب است اس اهتیبسات دٍ رٍش قجل استفبدُ هی ضَد. ثذیي صَرت کِ ثزًبهِ ثز اسبس سهبى،  در ایي رٍش کِ رٍش هَرد ًظز
تٌظین ٍ ثز اسبس اٍلَیت، تکبلیف درسی اًجبم هی ضَد؛ یؼٌی ایٌکِ ثِ هٌظَر تؼبدل در خَاًذى درس ّب اثتذا سبػت ّبی 

 َیت، تکبلیف درسی ثِ اجزا در هی آیذ.هغبلؼِ ی ّز درس در یک ّفتِ هطخص ٍ در هزحلِ ی ثؼذ رٍساًِ ثز اسبس اٍل
سبػت  5/1سبػت ریبضی،   2سبػت ادثیبت،  1ثِ ػٌَاى هثبل : فزدی هی خَاّذ ثز اسبس ثزًبهِ ای کِ تٌظین کزدُ است در یک رٍس 

ذ. ایي فزد اثتذا اٍلَیت ّبی خَد را تؼییي هی کٌذ ٍ ثؼذ ضزٍع ثِ کبر هی کٌذ، هثال درس ریبضی را در  لَیت قزار هی دّذ ٍ ضیوی ثخًَا ٍا
جبم هی دّذ، ثؼذ درس ضیوی ٍ در پبیبى درس ادثیبت را هی خَاًذ.  تکبلیف هزثَط ثِ آى را ًا

 نکات ههن در روش سوم )ترکیثی( : 

ثیٌی ضذُ تکبلیف خَد را اًجبم دّذ کِ در ایي  پیص: هوکي است داًص آهَس در اًجبم تکبلیف ّز درس سٍدتز  اس ٍقت  یکن

 صَرت هی تَاًذ ثِ توزیي ثیطتز ثپزداسد، خالصِ ثزداری کٌذ ٍ یب استزاحت کٌذ ٍ در غیز ایي صَرت ثِ سزاؽ درس ثؼذی ثزٍد. 

سبػت  5/2ت سبػ 2:  هوکي است کِ داًص آهَس در اًجبم تکبلیف درس ّب ٍقت کن ثیبٍرد. ثزای هثبل ریبضی را ثِ جبی  دوم

سبػت ثخَاًذ در ایي صَرت ثزای درس آخز یؼٌی ادثیبت ٍقتی ًوی هبًذ. در چٌیي  2سبػت  5/1ثخَاًذ ٍ ضیوی را ثِ جبی 

 ضزایغی چٌذ راُ ٍجَد دارد : 

 در صَرت اهکبى ثِ ٍقت هغبلؼِ ی آى رٍس اضبفِ ضَد. -1

 ضَد هَکَل گزدد. کِ در ثزًبهِ ثبیذ دیذُ« سبػت ججزاًی»هغبلؼِ ی ایي درس ثِ  -2

 اس ٍقت اضبفِ ی درس ّبی دیگز استفبدُ ضَد. -3

 ثیٌی ًطذُ استفبدُ ضَد ٍ ... پیصاس تؼغیالت  -4

ثِ ّز حبل ایي را ثذاًیذ کِ در ثؼضی ّفتِ ّب تکبلیف درسی آًقذر سٌگیي هی ضَد کِ داًص آهَس ًوی تَاًذ ّوِ ی آًْب را 

ي هسبلِ عجیؼی است اهب قغؼب ّوِ ی ّفتِ ّب ایي عَر ًیست ٍ جبیی ثزای ججزاى هی اًجبم دّذ ٍ هقذاری اس آًْب هی هبًذ، ای

 هبًذ.

رهش عالیی هَفقیت در اجزای ثزًبهِ ی درسی ایي است کِ ثزًبهِ ثز اسبس سهبى تٌظین ٍ ثز اسبس اٍلَیتِ تکبلیف درسی اجزا 
 .                                                                                                       زاًص پیذا خَاّذ ضذ! ضبد ٍ سزثلٌذ ثبضیذضَد. هغوئي ثبضیذ کِ ّز چِ اس تکبلیف ضوب ثبقی ثوبًذ فزصت ثزای جج

 

 قرآن کریم : آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می گیرد.



 

 و سایر کالس ها مدرسهبرنامه ی هفتگی 
 

 اوقات

 

 هفته روز های

 تعد از ظهر صثح

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

         شنبه

         یک شنبه

         دوشنبه

         سه شنبه

         چهارشنبه

         پنج شنبه

         جمعه

 


