
 
    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  می دانستید دو مدل پاورپوینت داریم؟

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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خیلی ها براي ساخت پاورپینت از نمونه هاي آماده اي که در اینترنت وجود دارد 
ان دهید خودتان تغییرشاستفاده می کنند . که اتفاقا اگر بتوانید به خوبی به نفع 

 .کار بدي هم نیست

 داریم؟ پاورپینت مدل 2 میدانستید  اما آیا

 :اسالید هاي که به تنهایی قابل استفاده هستند و تدریس نمی شوند -1

 
 نمایی از سایت اسالید شیر

این نمونه اسالیده ها براي انتقال مفاهیم و اطالعات مختلف استفاده می شوند و 
آنها را تدریس کند. یعنی به خودي خود گویاي همه چیز  قرار نیست کسی

هستند . مخاطب با رد کردن یک به یک اسالید ها مثل این است که دارد یک 
کتاب می خواند و آنچه که نیاز دارد از اسالید ها برداشت می کند. این قبیل 

 .اسالید ها ویژگی هاي زیر را دارند
د یا یک بازار یاب استفاده می شود توسط متخصین یک رشته استفاده می شو
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که می خواهند اطالعات را بدون حضور خودشان منتقل کنند و یا از محصولشان 
 .تبلیغ کنند

 :و داراي ویژگی هاي زیر می باشند

 .معموال تعداد اسالیدها در آن ها بیشتر است •
 .معموال متن بیشتري در ان ها به کار رفته •
 .ي مبهمی در ان ها دیده نمی شودکامال گویا هستند و هیچ نکته  •
 .نباید براي تدریس استفاده شوند •

اسالید «نمونه هاي زیبا و قدرتمند این گونه اسالید ها را می توانید در سایت 
 .مشاهده کنید « www.slideshare.net  شیر

ید اپلیکیشن این سایت را بر روي گوشی هوشمند خود نصب حتی شما می توان
کنید و از دیدن آرشیو بزرگ این سایت در موبایل خود لذت ببرید. جالب 

اینجاست که شما هم می توانید به راحتی اسالید هاي خود را در این سایت 
اگر محتواي خوبی داشته باشید .آپلود کنید و در اختیار دیگران قرار دهید

مشکل  . راحت در رشته اي که درس میدهید معروف می شویدخیلی 
اصلی این سایت این است که با فونت هاي فارسی مشکل دارد و باید قلق هایی 
برا رفع این مشکل بلد باشید.اگر دوست داشتید این قلق ها را بدانید در قسمت 

 .نظرات بگویید تا براي شما توضیح بدهم
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 نمایی از سایت تد

اسالیدهایی که به تنهایی قابل استفاده نیستند و براي تدریس  -2
 استفاده می شوند

این دسته همان چیزي است که در تدریس استفاده می شود . یعنی قرار نیست 
خودش به تنهایی همه ي کار ها را بکند بلکه وظیفه اش کمک به مدرس یا 

 .سخنران است و قرار است ابزار کار باشد نه همه کاره

 .ین اسالیدها ویژگی هاي زیر را دارندا

قبل از تدریس یا سخنرانی توسط مدرس یا سخنران ساخته می شوند.  •
 .و به کیفیت تدریس یا سخنرانی کمک می کند

کتاب چراغی براي روشنی  تعداد اسالید در آنها متفاوت است که در •
 .مفصل در این رابطه توضیح داده شده است کالس

 .بیشتر از عکس استفاده شده است •
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اگر کسی بدون راهنمایی مدرس به اسالید ها نگاهی بیاندازد معموال  •
 .چیز زیادي متوجه نمی شود

 .این همان چیزي است که در تدریس استفاده می شود •

زیبا و قدرتمند این گونه اسالید ها می توانید در سخنرانی ها ي نمونه هاي 
این سایت هم اپلیکیشنی دارد www.Ted.com  مشاهده کنید» تد«سایت 

که می توانید بر روي گوشی هوشمند خود نصب کنید و سخنرانی ها را در 
و یا به صورت انالین مشاهده کنید.در این سایت شما  موبایل خود دانلود کنید

 .نمی توانید ویدئو هاي خود را اپلود کنید

توجه داشته باشید آنچه در این مقاله مطالعه کردید یک مقایسه کلی بود ممکن 
است موارد مخالف زیادي را مشاهده کنید.این شما هستید که تصمیم میگیرید 

  .یش دهیدکیفیت تدریس خود را چطور افزا

 

 
 پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید
  ادامه ي دوستی هابراي 

  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس
  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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