کتاب کار چیست؟

تعریف :کتاب کار و تمرین ،ابزاری آموزشییا اسییت ک با اسییتزافع از عا یت و تمرینهای متنوع ،راینف
یافگیری فانشآموز فر بیرون از کالس فرس را ،عمق مابخشیییف و توسیییع مافهف .کتاب کار و تمرین،
فر جیایااع ی کتاب تلییف ،رتیییییییت خیق مو عیتهای یافگیری را فر خان فانشآموز ،راهم ماکنف.
فانشآموز ب وسییییی کتاب کار و تمرین ماتوانف کییفواژعها و مزاهیم کتاب را ک ب آن سیییآف آموزش
ماگوییم عمق بیشتری فهف و ورزیفگا بیشتری فر آن کسییب کنف .کتاب کار و تمرین را ماتوان ابزار
توج ب تزاوتهای رفی فانشآموزان نامیف.

نحوعی استزافع از كتاب كار و تمرین چاون است؟
هر فر معیم ،فر کالس فرس ،هنرمنفان تر تفریس کنف و با استزافع از املانات مختیف ،فانشآموزان را
فر رابط با مطا ب فرسا ،بیشتر فرگیر کنف و مطا ب پیچیفع را ب آنها آموزش فهف ،باز هم تا زمانا
ک رتیییت تمرین و تلرار مباحث کالسیییا ،برای یافگیرنفع م یا نشیییوف ،نماتوان از تعمیق فانسیییت های
جفیف فر ذهن فانشآموز ،اطمینان حاتیییر کرف .ا یب بنا ب سییینتهای گذشیییت تربیتا فر مفارس ،برای
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نامگذاری تمرینها و عا یتهایا ک برای اسیییییتزافع فانشآموز فر خان ت ی ماشیییییونف ،از واژع تلییف
اسیییتزافع ماشیییوف .فسیییترسیییا ب تمرینها و عا یتهای مناسیییب و هماهنا با موایییوعات و هزت های
مختیف آموزشا ،ماتوانف ب میزان زیافی ب معیم کم کنف تا از تلییزا ک رار است فانشآموزان فر
خان خوف انجام فهنف ،فر ج ت اهفاف آموزشییا و طرد فرسییش اسییتزافع کنف .کتاب کار و تمرین ،ابزار
آموزشییا مناسییبا اسییت ،ک معیم ماتوانف از آن ب عنوان ی بان سییلار طبآ بنفی شییفع و مرتبط با
سیییایر عناتیییر بسیییت اسیییتزافع کنف و تفریس خوف را از کالس فرس تا خان فانشآموز افام فهف .ا یب
مشییییییاهفع ماشییییییوف ،معیمان کتاب کار و تمرین را همچون ابزار آموزشییییییا فر ن ر ماگیرنف ک اگر ب
خال یت بیشتر آنها فر راینف تفریس کم نلنف ،فسییتکم فر کنار جزوعهای آموزشییا ب عنوان ابزار
مكمر مورف استزافع رار ماگیرف .
ویژگاهای اساسا کتاب کار و تـمرین:








کتاب کار و تمرین محتوای حفاکثری و سآف آموزشا تیآا ماگرفف .
محتوای کتاب کار و تمرین تعمیقفهنفع اهفاف تف شفع کتاب فرسا است .
کتاب کار و تمرین ب عنوان ابزار توج ب تزاوتهای رفی فانشآموزان تیآا ما گرفف .
کتاب کار و تـمرین حاوی سواالت متنوع از سافع ب فشوار ماباشف .
از کتاب کار و تمرین ماتوان ب عنوان ابزارهای خیق مو عیت یافگیری رفی یاف کرف .
از کتاب کار و تمرین ماتوان ب عنوان تلییف استزافع کرف .
کتاب کار و تمرین ابزار پیونف او یا با راینف یاففها -یافگیری ماباشف .

نلات اساسا فر ت ی و تفوین کتاب کار(مباحث عمیا استانفارف)
 -1طراحا جیف و فاشتن مشختات کتاب
-2فاشتن

رست و تر بنفی ب ترتیب استانفارف

--3تزح آرایا(فاشتن علس و تتویر .ونت مناسب،شمارع گذاری تزحات).........
-4پوشش فافن تماما استانفارفهای م ارت مورف ن ر
-5فر سربرگ هر تزح از کتاب بایف نام استانفارفذکر گرفف ،اگر کتاب کار با مشارکت چنف هملار ت ی
گرفیفع حتما فر هر تزح نام استانفارف و نام هنر آموز مربوط ذکر گرفف.
 -6برای هر استانفارف ابتفا چنف مثار عمیا ذکر گرفف سپس از این استانفارف تمریناتا (کاربرفی) طرد
گرفف .
 -7کتاب فر ا ب pdfارسار گرفف.
-8از انجایا ک ارزیابا این عا یت براساس پوشش فافن تماما استانفارف م ارت مورف ن ر (تنف خوان
و ناارنفع متون ارسا) انجام ما گیرف  ،ذا خواهشمنف است برای هر فو م ارت تماما استانفارف حا
گرفف.
 -9از هملاران محترم تآااا ما شوف از هرگون کپا برفاری مباحث عمیا کتاب او جزوات موجوف
خوففاری نموفع و خوف ب طرد سواالت خال ان و تمرین ا فام نماینف.
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