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 (ٍیلیبم آسهستشاًگ). کالس هکبًی ثشای یبدگیشی ٍ گَش کشدى است

  
. گَش کشدى یکی اص هْوتشیي هْبست ّبیی است کِ ثب پشٍسش آى هی تَاًیذ کبسآیی خَد سا دس هذسسِ افضایص دّیذ

 .ایي هْبست ثعذ اص هْبست خَاًذى، یکی اص هطکل تشیي هْبست ّبست

 

 :خَة گَش کشدى دس کالس

 (.خیبلجبفی ًکٌیذ). دس کالس هغبلت دسسی سا دًجبل کٌیذ ٍ ثِ سٍیب فشٍ ًشٍیذ*  

 .اگش حشف ثضًیذ، هغوئٌب ًوی تَاًیذ گَش کٌیذ* 

 .دس ٌّگبم گَش کشدى، قلن ثِ دست ثبضیذ ٍ ًکبت هْن سا یبدداضت کٌیذ* 
  

  :قجل اص کالس

 .ساجع ثِ هغبلت دسسی جذیذ فکش کٌیذ*  

 (.دٍسُ کٌیذ). ًکبت هْن جلسِ گزضتِ سا ثِ یبد آٍسیذ* 

 .تکبلیف خَد سا اًجبم دّیذ* 
  

  :دس کالس

 .آًچِ سا کِ قجال یبد گشفتِ ایذ، ثب هغبلت جذیذ استجبط دّیذ*  

 آیب ضوب ساجع ثِ هَضَع دسس اعالعبت اضبفی داسیذ؟* 

 دس عی دسس چِ چیضی ثِ رّي ضوب هی آیذ؟* 

 .ثش سٍی هَضَع دسس توشکض کٌیذ* 

 .ًکبت هْن دسس سا یبدداضت کٌیذ* 

 .اگش جلَتش ثبضیذ ثْتش هی تَاًیذ گَش کٌیذ. دس غَست اهکبى سٍی ًیوکت ّبی جلَی کالس ثٌطیٌیذ* 
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  :ثعذ اص کالس

 .هغبلت دسسی ٍ یبدداضت ّبیتبى سا دٍسُ کٌیذ*  

 .ثعضی ّب دٍست داسًذ کِ یبدداضت ّبیطبى سا پبکٌَیس کٌٌذ، اهب سعی کٌیذ ثشای ایٌکبس ٍقت صیبدی اختػبظ ًذّیذ* 

 .ٌّگبم دٍسُ صیش ًکبت هْن خظ ثکطیذ* 
  
  :ًکبت دیگشی ساجع ثِ گَش کشدى 

 .خَة گَش کشدى ثِ هعٌی تَجِ کشدى است* 

 .توبم آًچِ سا کِ گفتِ هی ضَد ثطٌَیذ، ًِ آًچِ سا کِ دٍست داسیذ* 

 .آًچِ سا کِ هی ضٌَیذ ثب آًچِ کِ اص قجل هی داًستیذ، سثظ دّیذ* 

 .ًکبت هْن دسس سا تطخیع دّیذ* 

 .سعی کٌیذ ًکبت هْوی سا کِ هوکي است سَال اهتحبى ثبضذ، تطخیع دّیذ* 

 (.حذس ثضًیذ غحجتْبی ثعذی اٍ چِ خَاّذ ثَد). غحجت ّبی هعلن سا دًجبل کٌیذ* 

 .ثِ دقت ثِ آًچِ هعلن ساجع ثِ تکبلیف دسسی هی گَیذ، گَش کٌیذ ٍ دس غَست ًیبص آى سا یبدداضت کٌیذ* 

ایي هغلت هْن "عجبساتی ّوچَى . ثِ دقت گَش کٌیذ ٍ ثِ دًجبل عجبسات کلیذی هعلن ثبضیذ ٍ ثِ آى اّویت دّیذ* 

 …" ٍ یب الصم است کِ ایي هغلت سا ثشای اهتحبى ثذاًیذ…، هْن است ثذاًیذ کِ…است
  
  .ثخبعش ثسپبسیذ کِ گَش کشدى ثب ضٌیذى هتفبٍت است 

 .ضوب هی تَاًیذ ّشچیضی سا ثطٌَیذ، اهب ثِ آى گَش ًکٌیذ یب اص یک گَش ثطٌَیذ ٍ اص گَش دیگش ثیشٍى کٌیذ

  .ثشای گَش کشدى ثبیذ فکشکٌیذ ٍ فعبل ثبضیذ ًِ هٌفعل
 


