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نحوه ارزشیابی

داًـجَ لبدس ثبؿذ:

حیطه شناختی
 -1آناتوهی را تعریف کنذ.
-2

تفاوت علن کالبذ شناسی و کالبذ شکافی را توضیح دهذ.

 -3صفحات فرضی آناتوهیک را توضیح دهذ .

1

آؿننننٌبا ثننننب ننننبسا ٍ
اصالحبت علن ـشاح ٍ اًَاع
 -5هشخصات بافت پوششی را توضیح دهذ.
ثبفت ّبی اصل ثذى
 -4سیستن های هختلف بذى را نام ببرد.

-6

هشخصات بافت هوبنذ را توضیح دهذ.

 -7هشخصات بافت غضروفی را توضیح دهذ.

ؿٌبخت –
عبعف

ػخٌشاً –
هجبحثِ ای

ٍاات ثشد ،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذٍ
فیلن ّبی
آهَصؿ

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ

آصهَى آغبصاي

 -8هشخصات بافت استخوانی را توضیح دهذ.

حیطه عاطفی
 -1در هباحث هطرح شذه هشارکت فعال داشته باشذ
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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 -2در هنگام تذریس به درس توجه داشته باشذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی

2

آؿنننٌبا ثنننب ػنننبختوبى
اػتخَاى ٍ هفبصل ٍ اػىلت
هحَسی
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ٍظبا ػیؼتن اػىلت سا ثیبى ًوباذ.
اػتخَاى ّب سا ثب روش هثبل مؼین ثٌذی ًوباذ
اػتخَاى ػبصی سا ثغَس اختصبس َضیح دّذ.
اًَاع هفبصل سا ثب روش هثبل َضیح دّذ.
جوجوِ سا شا وٌذ
اػتخَاى ّبی وبػِ ػش ٍ صَست سا ًبم ثجشد.
ػتَى هْشُ ای سا ثب روش خصَصیبت هـتشن هْشُ ّب ثیبى ًوباذ.
هـخصبت هْشُ ّبی گشدً سا ؿشح دّذ.
هـخصبت هْشُ ّبی پـت سا ؿشح دّذ.
هـخصبت هْشُ ّبی ووشی سا ؿشح دّذ.
هـخصبت هْشُ ّبی خبج سا ؿشح دّذ..

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً ،
هجبحثِ ای،
حل هؼئلِ
،گشٍّ
وَچه

هَالطّبی
آًب َه  ،اعلغ
 ،عىغ ،
اػالاذّبی
آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ،
ـخیص

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ
 -2دس ٌّگبم ذساغ ثِ دسع َجِ داؿتِ ثبؿذ
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی

3

آؿٌبا ثب اػتخَاى
ضویوِ ای
( appendicular
 ٍ )skeletonاًَاع
هفبصل دس ثذى

4

آؿٌبا ثب ػبختوبى
عضلِ  ،اًَاع آى ٍ
آؿٌبا ثب عضالت ػشٍ
گشدى ٍ عضالت ٌِ
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اػتخَاى ّبی اًذام فَلبً سا ثب روش ًبم ثغَس هختصش َضیح دّذ
اػتخَاى ّبی اًذام حتبً سا ثب روش ًبم ثغَس هختصش َضیح دّذ
هـخصبت اًَاع اػتخَاى لگي ثب روش فبٍت آى دسجٌغ هًَث ٍ هزوش ؿشح دّذ.
هفصل سا شا وٌذ.
اًَاع هفصل سا ًبم ثجشد.
اًَاع هفبصل ػیٌٍَابل ثب روش خصَصیبت ؿشح دّذ.

ؿٌبخت -
عبعف

حیطه عاطفی

ػخٌشاً ،
هجبحثِ ای
 ،حل
هؼئلِ ،
گشٍّ
وَچه

هَالصّبی
آًب َه ،اعلغ
،عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ  ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل

هشحلِ ای اب
ىَاٌ  ،ـخیص

 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ
 -2دس ٌّگبم ذساغ ثِ دسع َجِ داؿتِ ثبؿذ
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی
 -0مؼین ثٌذی ثبفت عضالً سا ًبم ثجشد .
 -2هـخصبت عضلِ هخغظ سا ثیبى وٌذ.

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
 ،حل
هؼئلِ ،

هَالطّبی
آًب َه ،اعلغ
،عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل

هشحلِ ای اب
ىَاٌ  ،ـخیص
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هـخصبت عضلِ صبف سا ثیبى وٌذ
هـخصبت عضلِ للج سا ثیبى وٌذ.
علل ًبهگزاسی عضالت سا ثب روش هثبل َضیح دّذ.
فبؿیب سا شا وٌذ.
عضالت حبلت دٌّذُ صَست ثب روش عولىشد َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ گشدى ثب روش عولىشد َضیح دّذ.
عضالت جًَذُ ثب روش عولىشد َضیح دّذ.
عضالت ٌِ سا گشٍُ ثٌذی وٌذ.
عضالت داخل لفؼِ ػیٌِ سا ثب روش عولىشد َضیح دّذ
عضالت خبسج لفؼِ ػیٌِ سا ثب روش عولىشد َضیح دّذ
عضالت ؿىن سا ثب روش عولىشد َضیح دّذ
عضالت لگي سا سا ثب روش عولىشد َضیح دّذ
عضالت جذاس خلف ٌِ سا دس الاِ ّ هختل ثب روش هـخصبت ّش وذام روش وٌذ.

گشٍّ
وَچه

آًب َه

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ
 -2دس ٌّگبم ذساغ ثِ دسع َجِ داؿتِ ثبؿذ
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی

آؿٌبا ثب عضالت اًذام
فَلبً ٍ اًذام حتبً

5
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عضالت اًذام فَلبً سا گشٍُ ثٌذی ًوباذ.
عضالت ًبحیِ وت سا َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ ثبصٍ سا َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ ػبعذ سا َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ دػت سا َضیح دّذ.
عضالت اًذام حتبً سا گشٍُ ثٌذی ًوباذ.
عضالت ًبحیِ گلَ ئبل سا َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ ساى سا َضیح دّذ.
عضالت ًبحیِ ػبق سا َضیح دّذ.
عضالت پب سا َضیح دّذ.

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ
گشٍّ
وَچه

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

هشحلِ ای اب
ىَاٌ  ،ـخیص

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ
 -2دس ٌّگبم ذساغ ثِ دسع َجِ داؿتِ ثبؿذ

6

آؿٌبا

ثنب ػنبختوبى ّنبی

داًـجَ لبدس ثبؿذ

ؿٌبخت -

ػخٌشاً

ٍاات ثشد،

021

ؿشوت دس ثحث

هشحلِ ای اب
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ـننىیل دٌّنننذُ ػیؼنننتن حیطه شناختی

ٌفؼ ًمؾ ٍ اّویت
آ ًْب
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عبعف

لؼوت ّبی ـىیل دٌّذُ ثیٌ سا َضیح دّذ.
لؼوت ّبی ـىیل دٌّذُ حلك سا َضیح دّذ.
لؼوت ّبی ـىیل دٌّذُ هشی سا َضیح دّذ.
لؼوت ّبی ـىیل دٌّذُ ًبی سا َضیح دّذ.
لؼوت ّبی ـىیل دٌّذُ ساِ سا َضیح دّذ.
پشدُ جٌت سا ثب روش اّویت آى َضیح دّذ.

هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

ىَاٌ  ،ـخیص

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -2هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی
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جباگبُ للت ثب روش هجبٍست ّبی آى َضیح دّذ.
هـخصبت خبسج للت (ػغَح وٌبسُ ّب ؿیبس ّب ٍ )....سا ثیبى وٌذ.
هـخصبت حفشات داخل للت سا ثیبى وٌذ.
پَؿؾ ّبی للت سا َضیح دّذ.
اعصبة للت سا روش وٌذ.
عشٍق ثضسي ٍ اصل سا ًبم ثجشد.
ؿشابى آئَست ٍ مؼیوبت آى سا روش وٌذ.
ؿبخِ ّبا وِ اص لؼوت ّبی هختل ؿشابى آئَست جذا ه ؿَد سا روش وٌذ.
جباگبُ ٍساذ اجَف فَلبً سا ثیبى وٌذ.
جباگبُ ٍساذ اجَف حتبً سا ثیبى وٌذ.
جباگبُ ٍساذ ثبة ثِ ّوشاُ ًحَُ ىویل آى ثیبى وٌذ.
چگًَگ ـىیل لٌ سا ثیبى ًوباذ.
ػبختوبى عمذُ ّبی لٌفبٍی سا ثب روش عولىشد آى َضیح دّذ
ػبختوبى یوَع سا ثِ ّوشاُ عولىشد آى َضیح دّذ
ػبختوبى عحبل سا ثِ ّوشاُ عولىشد آى َضیح دّذ
ًحَُ خلیِ لٌ ثذى سا ثِ اختصبس ؿشح دّذ.

7

آؿنٌبا ثننب ػنبختوبى للننت
جباگننبُ آى ٍ عننشٍق ثننضسي
للنننت ٍ هبا نننبت ثنننذى ٍ
ػننبختوبى ـننىیل دٌّننذُ
ػیؼتن لٌفبٍی

8

آؿٌبا ثنب ػنبختوبى ّنبی
ـننىیل دٌّنننذُ ػیؼنننتن حیطه شناختی

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -2هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص
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گننَاسؽ ٍ غننذد ضننویوِ
دػتگبُ گَاسؽ ٍ اّوینت ٍ
ًمؾ آًْب دس گنَاسؽ جنزة
هَاد غزاا ٍ دفع هَاد غینش
لبثل جزة
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حفشُ دّبى سا ثب روش ثخؾ ّبی آى َضیح دّذ.
اًَاع دًذاى سا ثب روش ػبختوبى آى ثیبى وٌذ.
ػبختوبى صثبى سا ثب روش اعصبة آى روش وٌذ.
ػبختوبى هشی سا ثب روش ٌگ ّبی آى ا ثیبى وٌذ.
حفشُ ؿىو ثب روش جباگبُ ّشاه اص ثخؾ ّبی ػیؼتن گَاسؽ روش وٌذ.
صفبق ثب روش الاِ ّبی آى َضیح دّذ.
عٌبصش داخل صفبل ٍ خل صفبل سا روش ًوباذ.
هـخصبت ه ذُ سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت سٍدُ ثبساه سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
 .هـخصبت سٍدُ ثضسي سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
فبٍت ثیي سٍدُ ثبساه ٍ سٍدُ ثضسي سا ثیبى وٌذ.
هـخصبت غذُ ثضال سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ
هـخصبت وجذ سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت پبًىشاع سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ
.هـخصبت ػیؼتن لٌفبٍی سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.

حل هؼئلِ

ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -2هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی
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آؿٌبا ثنب ػنبختوبى ّنبی
ـننىیل دٌّنننذُ ػیؼنننتن
ادساسی ٍ ًمؾ ٍ اّوینت آى
ّننننب دس ٌآننننین آثنن ن ٍ
الىتشٍلیت
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هـخصبت ولیِ سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت حبلت سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت هثبًِ سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
ػبختوبى اـبثشاُ دس صى سا ؿشح دّذ.
ػبختوبى اـبثشاُ دسهشد سا ؿشح دّذ.

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

حیطه عاطفی

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص

 -6دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -7هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.

آؿٌبا ثنب ػنبختوبى ّنبی
11

داًـجَ لبدس ثبؿذ

ـننىیل دٌّنننذُ ػیؼنننتن حیطه شناختی

ٌبػل دس هشد ٍ صى ًمؾ ٍ
اّویت آى ّب دس َلیذهثل

 -0هـخصبت ثیضِ سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
 -2هـخصبت اپیذاذان سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
 -3هـخصبت هجشای دفشاى سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.

ؿٌبخت
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ هشحلِ ای اب
ىَاٌ  ،ـخیص اص

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-01
-00
-02

هـخصبت ػویٌبل ٍصاىَل سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت غذد پشٍػتبت سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت غذد وَپش سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت خوذاى سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت لَلِ سحو سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت سحن سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت لیگبهبى ّبی سحن سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت ٍاطى سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.
هـخصبت پؼتبى سا ثب روش هَل یت آى ثیبى وٌذ.

جلؼِ لجل  ،اسااِ
وٌفشاًغ هش جظ
ثب ثحث

حیطه عاطفی
 -03دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ
 -04هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی

11

آؿننٌبا ػننبختوبى ّننبی
ـننىیل دٌّنننذُ ػیؼنننتن
عصج ٍ ًمؾ ٍ اّوینت آى
ّب ٍؿٌبخت ػبختوبى ّنبی
ـىیل دٌّنذُ حنغ ّنبی
ٍاضُ (چـن ٍ گَؽ) ٍ ًمؾ
ٍ اّویت آى ّب دس اس جبط ثنب
هحیظ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21

ىبهل دػتگبُ عصج سا ثیبى وٌذ.
مؼین ثٌذی آًب َهیه دػتگبُ عصج سا ؿشح دّذ.
ػلَل ّبی عصج سا ؿشح دّذ.
ثبفت پـتیجبى عصج سا ؿشح دّذ.
ّؼتِ عصج هبدُ خبوؼتشی سا ؿشح دّذ .
هبدُ ػفیذ عصج سا ؿشح دّذ.
مؼین ثٌذاْبی آًب َهیه ًخبع ؿَو سا ؿشح دّذ.
عشص ـىیل اعصبة ًخبع سا ؿشح دّذ .
ؿجىِ ّبی عصج سا ؿشح دّذ.
الاِ ّبی هٌٌظ سا ثب روش فضبّبی ثیي آًْب ثِ عَس وبهل ؿشح دّذ.
مؼین ثٌذی ػبلِ هغض ؿبهل ثصل الٌخبع ،پل هغضی ٍ هغض هیبً سا ؿشح دّذ.
ػبختوبى هخچِ سا ؿشح دّذ.
ًیوىشُ ّبی هغضی سا ؿشح دّذ.
اعصبة هغضی سا ؿشح دّذ
دػتگبُ عصج پبساػوپب یه ثِ عَس هختصش ؿشح دّذ.
دػتگبُ عصج ػوپب یه سا ثِ عَس هختصش ؿشح دّذ.
ػبختوبى وشُ چـن ثب روش الاِ ّبی آى سا َضیح دّذ.
عضالت چـن ثب روش عولىشد َضیح دّذ.
ػبختوبى پله ّب ٍ غذُ اؿى سا َضیح دّذ.
ػبختوبى گَؽ هیبً سا ثب روش اس جباط آى ثب ػبختوبى ّبی هجبٍس ؿشح دّذ.

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

ؿشوت دس ثحث
گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 -21ػبختوبى گَؽ داخل سا َضیح دّذ .

حیطه عاطفی
 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -2هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی

12

ؿٌبػنبا هحنل غنذد دسٍى
ساض ٍ ؿنٌبخت ػنبختوبى ٍ
ًَع شؿح آ ًْب ثِ هٌآَس پ
ثننشدى ثننِ ًمننؾ ٍ اّویننت
َّسهننَى ّننب دس ّوننبٌّگ
اعوبل ٍ ثجبت شویت داخل
حیطه عاطفی
ثذى
-0
-2
-3
-4
-5
-6

جباگبُ ّیپَفیض سا دس هغض ثب روش عولىشد َضیح دّذ .
جباگبُ یشٍئیذ سا ثب روش عالئن آػیت ثِ ااي ػبختبس َضیح دّذ .
جباگبُ پبسا یشٍئیذ سا ثب روش عالئن آػیت ثِ ااي ػبختبس َضیح دّذ .
جباگبُ غذد فَق ولیَی سا ثب روش عالئن آػیت ثِ ااي ػبختبس َضیح دّذ .
جباگبُ پبًىشاع سا ثب روش عولىشد َضیح دّذ .
اًَاع دابثت سا ثب روش علت َضیح دّذ.

ؿٌبخت -
عبعف

ػخٌشاً
هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

ٍاات ثشد،
هبطاه  ،وتبة ،
عىغ  ،اػالاذ
ّبی آهَصؿ
آًب َه

021

پشػؾ پبػخ حل
ػَاالت دادُ ؿذُ

هشحلِ ای اب
ىَاٌ ـخیص

 -0دس هجبحث هغشح ؿذُ هـبسوت ف بل داؿتِ ثبؿذ.
 -2هغبلت هَسد ذساغ سا ثب دلت گَؽ دّذ.
داًـجَ لبدس ثبؿذ

حیطه شناختی
13

اهتحبى پبابى شم

ّ-0ذف اص اسائِ ااي ٍاحذ دسػ سا دسن وٌذ

حیطه عاطفی
 -0اؿتیبق الصم جْت اهتحبى پبابى شم داؿتِ ثبؿذ

ؿٌبخت -
عبعف

هجبحثِ ای
حل هؼئلِ

---

021

گشٍّ ،پبػخ ثِ
ػَاالت هغشح
ؿذُ اص جلؼِ لجل
 ،اسااِ وٌفشاًغ
هش جظ ثب ثحث

آصهَى پبابً
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