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1  
آؼٌایی تا آزهایؽگاُ 

ؼٌاظی ،ًکات  اًگل

 ایوٌی ٍ ٍظایل

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 .اتسار ّای هَرد اظتفادُ در آزهایؽگاُ اًگل ؼٌاظی را ًام تثرد -1

 ٌذزهایؽگاُ اًگل ؼٌاظی را تیاى کآاصَل ایوٌی در  -2

هذیریت پعواًذ ّای عفًَی آزهایؽگاّی را درک کردُ ٍ اصَل آى  -3

 را ؼرح دّذ

 عاطفی :ب(حیطِ 

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -4

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

ؼییییٌاختی 

،رٍاًییییییی، 

حرکتیییییی 

 عاطفیٍ

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظییایل ٍ هییَاد  

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتیییییاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیق121ِ

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 آغازیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


موزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آ نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

 .ًحَُ اظتفادُ از ٍظایل آزهایؽگاّی را اًجام دّذ -1

در آزهایؽگاُ را  تا رعایت اصیَل ایوٌیی اًجیام     ًحَُ کار-2

 دّذ.

2  

آؼٌایی تا اًَاع 

هحلَل ّا ٍ فیکط 

هٌاظة کٌٌذُ ّای 

ٍ تافت در  هذفَع

 آلَدگی ّای کرهی

 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

ی هٌاظة هیذفَعی ٍ تیافتی در   ٌٌذُ ّافیکط کهحلَل ّا ٍ اًَاع  -1

 را ًام تثرد. آلَدگی ّای کرهی

 ؼرح دّذ. در آلَدگی ّای کرهی علت اظتفادُ از آًْا را -2

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا     تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع  -5

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

 اصَل تْیِ ٍ کار تا هحلَل ّا را اًجام دّذ. -1

 اصَل تْیِ ٍ کار تا فیکط کٌٌذُ ّا را اًجام دّذ -2

 

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 دٍایت تر

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی

3  

آؼٌایی تا رٍغ ّای 

ؼٌاٍرظازی 

هذفَع )فلَتاظیَى( 

جْت جذاظازی تخن 

 کرم ّا

 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 را ّای ؼٌاٍر ظازی هذفَع در جذاظازی تخن کیرم ّیا  اًَاع رٍغ  -1

 تعریف کٌذ

را ٍت تیي اًَاع رٍؼْای ؼٌاٍر ظازی در جذاظازی تخن کرم ّا تفا -2

 ؼرح دّذ

 را ؼرح دّذکارترد ایي رٍؼْا  -3

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 ؼتِ تاؼذ.در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال دا -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظیذُ هی ؼیَد تیا   -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تتَاًذ رٍغ ّای ؼٌاٍرظازی ظیَلفات رٍی، ؼییتر، آب ًویک     -1

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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 را  اًجام دّذ.اؼثاع ٍ ًیترات ظذین 

از جذاظیازی تخین کیرم ّیا را تیا رٍغ      الم ّای تْییِ ؼیذُ    -2

 ازًظر هیکرٍظکَپی تررظی کٌذ.را فلَتاظیَى 

4  

آؼٌایی تا رٍغ ّای 

 رظَتی

)ظذیواًتاظیَى( 

جْت هذفَع 

جذاظازی تخن کرم 

 ّا

 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

را ؼیرح  اًَاع رٍؼْای رظَتی هذفَع در جذاظازی تخن کیرم ّیا    -1

 دّذ

در جذاظازی تخن کرم ّا را ؼرح  رظَتیتفاٍت تیي اًَاع رٍؼْای  -2

 دّذ

 .ٍؼْا را ؼرح دّذکارترد ایي ر-3 

 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

 را  اًجام دّذاتر ٍ تلوي تتَاًذ رٍغ ّای رظَتی فرهالیي  -1

از جذاظازی تخن کیرم ّیا را تیا رٍغ    الم ّای تْیِ ؼذُ -2

 را ازًظر هیکرٍظکَپی تررظی کٌذ.رظَتی 

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 ،آهَزؼی

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی

5  
رًگ  آؼٌایی تا  اًَاع

 کرم ّا آهیسی

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 را ؼرح دّذکرم ّا هیسی اظاض رًگ آ -3

 تیاى کٌذ.اصَل تْیِ ٍ آهادُ ظازی رًگ را در آزهایؽگاُ  -4

 را تیاى کٌذ.زیل ًلعَى رًگ آهیسی طریقِ  -4

 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -5

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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 اًجام دّذتر رٍی ًوًَِ را کرهی یسی رًگ آه -1

 الم ّای رًگ آهیسی ؼذُ را ازًظر هیکرٍظکَپی تررظی کٌذ-2

6  

هرفَلَشی  آؼٌایی تا

تخن ٍ کرم تالغ 

دیکرٍظلیَم، فاظیَال 

 ٍ ؼیعتَزهاّا

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 الم در زیر هیکرٍظکَج را تذاًذ. صحیح  طریقِ فیکط کردى -1

تیالغ دیکرٍظیلیَم، فاظییَال ٍ    تخن ٍ کیرم  هَارد تؽخیصی  -2

 ذ.ؼیعتَزهاّا را تِ تفکیک تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظیذُ هی ؼَد تا  -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ًی حرکتی:ج(حیطِ رٍا

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ -1

 هَرد ًظر را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼیی ٍ حفاتیت از    -2

 هیکرٍظکَج پط از کار را اًجام دّذ.  

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

یل ٍ هَاد ٍظا

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی

7  

آؼٌایی تا هرفَلَشی 

تخن ٍ کرم تالغ 

کلًََرکیط، 

ّترٍفیط ٍ 

پاراگًَیوَض 

 ٍظترهاًی

 اؼذ:داًؽجَ تایذ قادر ت

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

در زیر هیکرٍظیکَج را  را الم  صحیح طریقِ فیکط کردى-1

 تذاًذ.

تخن ٍ کرم تالغ کلًََرکیط، ّتیرٍفیط ٍ   هَارد تؽخیصی-2

 ذ.پاراگًَیوَض ٍظترهاًی را تِ تفکیک تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ.در هثاحث  -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظیذُ هی ؼیَد تیا   -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ -1

 هَرد ًظر را ؼٌاظایی کٌذ.

از  تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼیی ٍ حفاتیت   -2

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 لعِ آیٌذُج

 تکَیٌی
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 هیکرٍظکَج پط از کار را اًجام دّذ.

8  

هرفَلَشی  آؼٌایی تا

تخن ٍ کرم تالغ اًَاع 

تٌیا )ظاشیٌاتا، 

ظَلیَم ٍ 

 اکیٌَکَکَض ّا(

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 در زیر هیکرٍظکَج را تذاًذ.راالم  صحیح طریقِ فیکط کردى -1

تخن ٍ کرم تالغ اًَاع تٌییا )ظیاشیٌاتا، ظیَلیَم ٍ    هَارد تؽخیصی  -2

 ذ.کیٌَکَکَض ّا( را تیاى کٌا

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

ی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  تایذ تتَاًذ الم آهَزؼ-1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی

9  

هرفَلیَشی   آؼٌایی تا

تخیین ٍ کییرم تییالغ   

ٍ  دیپیلیذیَم کاًیٌَم

ّیوٌییَلپیط ًاًییا ٍ  

 دیویٌَتا

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 الم در زیر هیکرٍظکَج را تذاًذ. صحیح فیکط کردىطریقِ  -1

ٍ ّیوٌَلپیط  دیپیلیذیَم کاًیٌَمتخن ٍ کرم تالغ هَارد تؽخیصی  -2

 ذ.ًاًا ٍ دیویٌَتا را تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا     

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 ذ.پط از کار را اًجام دّ

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی

 تکَیٌیپرظػ ٍ پاظخ  دقیقِ 121ٍظایل ٍ هَاد  ظخٌراًی،ؼٌاختی ،  داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ: َلَشیهرف آؼٌایی تا  11



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

تخن ٍ کرم تالغ 

دیفَتَتریَم التَم، 

آظکاریط 

لَهثریکَئیذض ٍ 

تَکعَکارا کٌیط ٍ 

 کتی

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 در زیر هیکرٍظکَج را تذاًذ.را الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -1

 ذ.اٍٍظیعت اًَاع کَکعیذیای رٍدُ را تیاى کٌهَارد تؽخیصی  -2

 ب(حیطِ عاطفی :

 ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ. در  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 ایی کٌذ.را ؼٌاظ

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

11  

آؼٌایی تا هرفَلَشی 

تخن ٍ کرم تالغ 

اًترٍتیَض 

ٍرهیکَالریط ٍ 

 تریکیَریط تریکیَرا

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 تذاًذ. را در زیر هیکرٍظکَج الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -1

تخین ٍ کیرم تیالغ اًترٍتییَض ٍرهیکیَالریط ٍ      د تؽخیصی هَار -2

 ذ.تریکیَریط تریکیَرا را تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 پاظخ دّذ.اًگیسُ 

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام یگرٍّ

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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آؼٌایی تا هرفَلَشی 

تخن ٍ کرم تالغ 

کاپیالریا ٍ 

 تریکَاظترًٍصیلَض

 قادر تاؼذ: داًؽجَ تایذ

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 تذاًذ.رادر زیر هیکرٍظکَج الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -1

تخن ٍ کرم تالغ کاپیالریا ٍ تریکَاظیترًٍصیلَض را  هَارد تؽخیصی  -2

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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 ذ.تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 ؼتِ تاؼذ.در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال دا -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظیکَج  -2

 اًجام دّذ. پط از کار را

 ٍیذئَ پرٍشکتَر آزهایػ

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

13  

یی تا هرفَلَشی آؼٌا

تخن، الرٍ ٍ کرم تالغ 

کرم ّای قالتذار 

 اًعاًی ٍ حیَاًی

 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 تذاًذ.را در زیر هیکرٍظکَج الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -1

تخن، الرٍ ٍ کرم تالغ کرم ّیای قالتیذار اًعیاًی ٍ    هَارد تؽخیصی  -2

 ذ.حیَاًی را تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 ا ؼٌاظایی کٌذ.ر

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظیکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

 تِ طرز صحیح از تیوار ًوًَِ گیری کٌذ.-3

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ئَ پرٍشکتَرٍیذ

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

ؼرکت در تحث 
پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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 آؼٌایی تا هرفَلَشی

تخن ٍ الرٍ 

راتذیتیفرم ٍ 

 فیالریفرم
اظترًٍصیلَئیذض 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 ی:الف( حیطِ ؼٌاخت

 تذاًذ.را  در زیر هیکرٍظکَج  الم صحیح طریقِ فیکط کردى -1

 تخییین ٍ الرٍ راتیییذیتیفرم ٍ فیالریفیییرم هیییَارد تؽخیصیییی  -2
 ذ.را تیاى کٌاظترًٍصیلَئیذض اظترکَرالیط 

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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 ب(حیطِ عاطفی : اظترکَرالیط 

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 .در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  -1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 دّذ.پط از کار را اًجام 

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 
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 رفَلَشیهآؼٌایی تا 
تخن دیکتیَفیوا 

الرٍ تریؽٌال   ،رًالِ

اظپیرالیط ٍ الرٍ 

 دراکًَکَلَض 

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 تذاًذ.را در زیر هیکرٍظکَج الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -4

الرٍ تریؽٌال  اظپیرالیط  ،تخن دیکتیَفیوا رًالِهَارد تؽخیصی  -5

 .ذٍ الرٍ دراکًَکَلَض را تیاى کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گَغ دّذ.  -1

 در هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ. -2

تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظییذُ هیی ؼیَد تیا      -6

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

ًوًَِ هَرد ًظیر   تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر هیکرٍظکَج فیکط ٍ-1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 کتاب،جسٍُ

 آهَزؼی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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آؼٌایی تا هرفَلیَشی  

 اًَاع هیکرٍفیلر

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 تذاًذ.را در زیر هیکرٍظکَج الم صحیح طریقِ فیکط کردى  -1

 را تیاى کٌذ. فیلراًَاع هیکرٍهَارد تؽخیصی  -2

 ب(حیطِ عاطفی :

در  -2درض تَجِ داؼتِ ٍ تا دقت گیَغ دّیذ.   در ٌّگام تذریط تِ  -1

 هثاحث هطرح ؼذُ هؽارکت فعال داؼتِ تاؼذ.

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

ٍظایل ٍ هَاد 

 آزهایؽگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 کتَرٍیذئَ پرٍش

کتاب،جسٍُ 

 آهَزؼی،

 دقیقِ 121

پرظػ ٍ پاظخ 

در اًتْای کالض 

،آهادگی ترای 

 جلعِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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تِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پرظیذُ هی ؼَد تا  -3

 اًگیسُ پاظخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

یکرٍظکَج فیکط ٍ ًوًَِ هَرد ًظیر  تایذ تتَاًذ الم آهَزؼی را زیر ه-1

 را ؼٌاظایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طریقِ ًگْذاری از الم آهَزؼی ٍ حفاتت از هیکرٍظیکَج  -2

 پط از کار را اًجام دّذ.

 Powerًرم افسار 

point 
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آزهیییَى عولیییی ٍ  

ظییییٌجػ تییییَاى 

داًؽییییییجَیاى در 

تؽییخیال الم ّییای  

  آهَزؼی

 داًؽجَ تایذ قادر تاؼذ:

 الف( حیطِ ؼٌاختی:

 هطالة ارائِ ؼذُ در طَل ترم راتَضیح دّذ -1

 آزهایػ ّا هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح دّذ-2

 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را تِ خَتی درک کردُ تاؼذ -3

 تا اًگیسُ ٍ اؼتیاق در اهتحاى پایاى ترم ؼرکت کٌذ. -4

ؼٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 عاطفی

 ظخٌراًی،

پرظػ ٍ 

پاظخ،تحث 

، اًجام گرٍّی

 آزهایػ

 دقیقِ 121 ----

پرظػ ٍ 
ل ح -پاظخ

هعائل دادُ 
، اًجام ؼذُ

 آزهایػ

 آزهَى پایاًی

 نحوه ارزشیابی:
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