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شماره 

 جلسه
 س مطالب(اهداف میانی  )رئو

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 
اًجام آصهایص  آضٌایی تا اصَل

 ٍ اًَاع خطاّا

 دانشجو بتواند:
 :روانی حرکتیحیطه 

 ثیبى  ثِ طَر عولی اصَل اًجبم آزهبیص را
 .کٌذ

 .اًَاع خطبّب را ثطٌبسذ 

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

  شناختی 
 و عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد
ًرم  -تَرپرٍشک
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 آغازین
 

 آهَصش طشص کاس ٍسایل پایِ 2

 دانشجو بتواند:

 :روانی حرکتی حیطه

 .ثب کَلیس کبر کٌذ 

 .چگبلی اجسبم را تعییي کٌذ 

روانی  

و   تیحرک

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
آزهبیص،  
 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

                                                 

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


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  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( مرحلهب بر اسبس اهذاف میهآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.

http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/00.pdf
http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/00.pdf
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 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

3 
دستگاّْاي  آهَصش طشص کاس 

 لتی هتش َه

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

  ُگیری کٌذ.هقبٍهت را اًذاز 

 .ثب ٍلت هتر کبر کٌذ 

 .ثب آهپرهتر کبر کٌذ 

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

روانی  

و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 

ص ثِ آزهبی
 تٌْبیی

 تکوینی

 قاًَى اّن یتشسس 4

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 .از رٍی کذّبی رًگی هقبٍهت را ثخَاًذ 

 .قبًَى اّن را ثب ثستي هذار ثررسی ًوبیذ 
  هقبٍهت ّب را ثِ صَرت سری ٍ هَازی

 ثجٌذد ٍ هعبدل را تعییي کٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

5 
گیشي هقاٍهت ٍیظُ  اًذاصُ

 سساًاي فلضي 

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

  را ثبٍیصُ یک رسبًبی فلسی هقبٍهت 
 رٍش ثْن ثستي سری هقبٍهت ّب

 تعییي کٌذ.
  را ثبهقبٍهت ٍیصُ یک رسبًبی فلسی 

 هقبٍهت ّب هَازیرٍش ثْن ثستي 
 تعییي کٌذ.

 حیطه عاطفی: 
 اًذاصُ ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی
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6 
تاسداس ضذى ٍ تی تاس آصهایص 

 ضذى خاصًْا

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 خاصى سا تِ صَست عولی تشسسی  تاسداس ضذى

 کٌذ.

 ت عولی خاصى سا تِ صَس ضذى تاس تی

 تشسسی کٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

 

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

 تا اسیلَسکَج آهَصش کاس 7

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 .تا اسیلَسکَج کاس کٌذ 

 .تا سیگٌال طًشاتَس کاسکٌذ 

  داهٌِ ٍ فشکاًس هَج سا تا استفادُ اص

 اسیلسکَج تعییي کٌذ.

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

 تشاًسفَسهاتَس ساخت  8

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

 .قاًَى لٌض سا تِ صَست عولی تشسسی کٌذ 

 .یک ترانسفورماتور ساده تسازد 

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. هجبحثِ در 

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،
  آزهبیص،

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

 قَاًیي اسٌل تشسسی آصهایص 9
 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:طه حی

   قوانین اسنل را ته صورت عملی تررسی

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 دقیقِ 09

تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی
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 نمایذ.

 .ضریة شکست شیشه را تعیین کنذ 

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 عذسی اتیشاّی آصهایص  11

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

  انواع اتیراهی در عذسی ها را تشخیص

 دهذ.

 .اتیراهی عذسی ها را مشاهذه کنذ 

 حیطه عاطفی:
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

11 
آصهایص ساختواى ًَسي 

 هیکشٍسکَج

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

  .یک میکروسکوج ساده تسازد 

  .تسرگنمایی میکروسکوج را تعیین کنذ 

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 ینیتکو

 پشاشآصهایص  12

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

  .طرح پراش را تشکیل دهذ 

  .طول موج نور را تعیین کنذ 

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

روانی  

و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

 کالشیوتشيآصهایص  13
 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

نی روا 
و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 دقیقِ 09

تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی
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  .ظرفیت گرمایی کالریمتر را تعیین کنذ 

  ظرفیت گرمایی یک جسم مجهول را تعیین

 کنذ.

 حیطه عاطفی:
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

14 
هحاسثِ عذد طٍل تِ سٍش 

 یکیالکتش

 دانشجو بتواند:

 روانی حرکتی:حیطه 

 کنذ. تا کالریمتر کار 

 انذازه را  ضریة تثذیل انرشي ته حرارت

  نمایذ. گیري

 :حیطه عاطفی 
 ِّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحث 

روانی  

و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

15 
 هَاد خَاظ تا ییآضٌا

 ًَساصی يپشتَّا ٍ َیَاکتیساد

 داًطجَ تتَاًذ:
 حیطِ سٍاًی حشکتی:

 .تا دٍصیوتش کاس کٌذ 

  ضخاهت الیِ ًین جزب جارب ّاي

 هختلف سا اًذاصُ گیشي کٌذ.

 حیطِ عاطفی:

 .تا خطشات پشتَّاي یًَساص آضٌا ضَد 

روانی  

و   حرکتی
 عاطفی

اًجبم  ًی،سخٌرا

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی

 ًَساى ّا 16

 دانشجو بتواند:
 روانی حرکتی:حیطه 

 .دوره تناوب نوسانگر را تعیین کنذ 

 .دامنه نوسانگر را تعیین کنذ  

 :حیطه عاطفی 
 ّب ثِ صَرت فعبل ضرکت کٌذ. در هجبحثِ

روانی  
و   حرکتی

 عاطفی

اًجبم  سخٌراًی،

آزهبیص،  

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت  -جسٍُ 
دیتب  -ثرد

ًرم  -پرٍشکتَر
 Powerافسار 

point-  ٍسبیل
 آزهبیطگبّی

 دقیقِ 09
تَاًبیی اًجبم 
آزهبیص ثِ 
 تٌْبیی

 تکوینی
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 اًذ داًطجَ ثتَ جوع تٌذي هطالة
      ثهِ ٍطهر   هطبلت ارائهِ ضهذُ در طهَل تهرم را

 تَضیح ثذّذ.عولی 
      ّذف از ارائِ ایي ٍاحهذ درسهی را ثهِ خهَثی

 درک کردُ ثبضذ.
 تههرم  ثههب اًگیههسُ ٍ اضههتیبم در اهتیههبى پبیههبى

 ضرکت کٌذ.

-ضهههٌبختی
 عبطفی

 سهههخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

، گرٍّهی  ثیه  
گرٍّهههههههههی 
کَچههک، حههل  

 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 رٍیذئَ پرٍشکتَ
کتبة،جسٍُ 
 آهَزضی،
ًرم افسار 

Power point 

029 
پرسص ٍ پبسخ ، 
حل هسهبئل دادُ  

 ضذُ
 آزمون پایانی
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