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 ػلَم وام درس:

 سَم زثستبى پایٍ:

 ًفط 51 تعداد فرا گیران :

 ًیبظّبی خبًَضاى مًضًع در س:

 ثبضش هغعی ريش تدریس :

 زلیمِ 03 زمان تدریس :

  

 آضٌبیی ثب ًیبظ ّبی خبًَضاى َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 ًیبظ ّبی خبًَضاى ضا ثطٌبسٌس -5

 هٌظَض اظ ًیبظّب ضا ثساًٌس -2

 ٍ الًِ ضا ثساًٌسًیبظثِ غصا  -0

  

 اَداف رفتاری:

 ثتَاًٌس ًیبظّبی خبًَضاى ضا ًبم ثجطًس -5

 ًسجت ثِ الًِ سبظی خبًَضاى ػاللِ ًطبى زٌّس -2

 هحل ظًسگی ثؼضی اظ خبًَضاى ضا تطسین وٌس -0

  

 ارزشیابی يريدی :
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 اًسبى چِ ًیبظّبی زاضز -5

 خبی هٌبست یؼٌی چِ -2

 ٌٌسخبًَضاى زض ودب ّب ظًسگی هی و -0

  

 ایجاد اوگیسٌ:

 خْت ایدبز اًگیعُ اظ یه الًِ گٌدطگ استفبزُ وطزُ وِ اظ ثچِ ّب ثرَاّین آًطا ثىطٌس

 حیَاًبت اضىبل – وتبة ػلَم  يسایل مًرد ویاز :

 حبلت زایطُ هبًٌس زاًص آهَظاى ثٌطیٌٌس مدل کالس :

  

ثب ّن ثِ هطَضت پطزاذتِ ٍ سئَاالتی اظ آًْب هی پطسین ٍ تب ثِ اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین وِ زض هَضز الًِ ٍ ًیبظ  ارائٍ تدریس :

 . ثبضس آهَظاى هغبلت اصلی وتبة ثطسین ٍ زضایي حیي سؼی هی وٌین هغبلت زض حس شّي ٍ افىبض زاًص

  

 جمع بىدی مطالب:

 ن .پس اظ پبیبى ثحث هغبلت ضا خوغ ثٌسی وطزُ ٍ اگط ًیبظی ثِ تَضیح ثیطتط ثَز آًْب ضا تَضیح هی زّی

  

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى سئَاالت ظیط ضا هی پطسین

 چطا ثؼضی اظ خبًَضاى الًِ هی سبظًس -5

 غصای خبًَضاى ثب ّن چِ فطلی زاضز -2

 ًیبظّبی خبًَضاى ضا ثبّن همبیسِ وٌٌس -0

 اًَاع ًیبظّبی خبًَضاى ضا ًبم ثجطیس -4
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 :تکلیف  ارائٍ

 ضا ضسن وطزُ ٍ ًیبظّبی آى ضا زض آى هحل ثٌَیسیس . هحل ظًسگی چٌس خبًَض هحیظ اعطاف ذَز

  

  

  

  

  

 ػلَم وام درس :

 سَم زثستبى پایٍ :

 ًفط 23 تعداد فرا گیران :

 زاض هْطُ خبًَضاى مًضًع درس :

 زلیمِ 21 زمان تدریس :

 ثسیؼِ پطزاظی ريش تدریس :

  

 آضٌبیی ثب اًَاع خبًَضاى هْطُ زاضاَداف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 زاًص آهَظاى اًَاع خبًَضاى هْطُ زاض ضا ثطٌبسٌس -5

 زاًص آهَظاى ثب هبّیْب آضٌب ضًَس -2

 ًحَُ ظًسگی زٍ ظیستبى ضا زضن وٌٌس -0
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 آضٌبیی زاًص آهَظاى ثب پط ًسگبى ٍ ذعًسگبى -4

 زاًص آهَظاى ثب ظًسگی خبًَضاى هْطُ زاض آضٌب ضًَس -1

  

 اَداف رفتاری :

 ووه زیگطاى اًَاع خبًَضاى هْطُ زاض ضا ًبم ثجطززاًص آهَظ ثتَاًٌس ثسٍى  -5

 زاًص آهَظ ثتَاًس اظ ضٍی ضىل ًبم خبًَض هْطُ زاض ضا ثگَیس -2

 زاًص آهَظ ثتَاًس اظ ضٍی اسن خبًَض هىبى ظًسگی آى خبًَض ضا ثگَیس -0

 زاًص آهَظ ثتَاًس اظ ضٍی ضىل خبًَض غصای آى ضا ثِ صَضت ًوبیص ذالق ًطبى زّس -4

  

 ريدی :آزمًن ي

 عجمِ ثٌسی یؼٌی چِ -5

 ثطای چِ عجمِ ثٌسی هی وٌین -2

 خبًَضاى ثِ ًظط ضوب چٌس زستِ اًس -0

 فضا ي مدل کالس :

 ًسگبى پط – پستبًساضاى – زٍظیستبى – ذعًسگبى– ًفطُ تمسین وطزُ :ًبم گطٍُ ) هبّیْب 4گطٍُ  1زاًص آهَظاى ضا ثطای اًدبم وبض ثِ 

) 

  

 يسایل مًرد ویاز :

 آظهبیطگبُ ٍ والس هحیظ -حیَاًبت تصبٍیط – خبًَضاى اًَاع ثِ ثَط هط اهَظضی CD – زضس وتبة

  

 ایجاد اوگیسٌ :
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 گطٍُ ّط ثِ ثؼس ثبضٌس(  ضؼیف هتَسغَ – اثتسا گطٍُ ثٌسی زاًص آهَظاى ضا اًدبم زازُ ٍ سؼی هی وٌین افطا یه گطٍُ ضبهل )لَی

هی ذبّین ثِ ووه زٍستبى ذَز ّط وسام اظ تصبٍیط حیَاًبت ضا زض یه ضزیف لطاض زٌّس  آًْب اظ ٍ زازُ ضا حیَاًبت ثِ هطثَط تصبٍیط

ثؼس اظ ایي وبض اظ آًْب هی ذَاّین وِ چگًَِ ایي وبض ضا اًدبم زازُ ایس آًْب ػلت ضاثِ عَض آضىبض ا ثیبى ذَاٌّس وطز سپس ّط گطٍُ 

یبُ هی ًَیسٌسٍ ثِ همبیسِ ًَضتِ ّبی ّط گطٍُ پطزاذتِ ٍ خَاة پبی ترتِ آهسُ ٍ تمسین ثٌسی ضا وِ اًدبم زازُ زض پبی ترتِ س

 زضست ضا یىجبض زیگط ثطای ثچِ ّب تَضیح هی زّین .

  

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى سئَاالت شیل ضا هی پطسین

 خبًَضاى هْطُ زاض ضا چٌس ًًَِ هثبل ثعًیس -5

 هبّیْب چگًَِ ضٌب هی وٌٌس -2

 ًَسزٍظیستبى چگًَِ ظیبز هی ض -0

 : تکلیف تعییه 

زض پبیبى اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین ثب زلت ثِ هحیظ اعطاف ذَز ًگبُ وطزُ ٍ خبًَضاًی ضا وِ هی ثیٌٌس ضاخغ ثِ آًْب تحمیك وطزُ 

  ٍ ثجیٌٌس وِ هْطُ زاض است یب ًِ ٍ زض زفتط ػلَم ذَز یبزاضت وطزُ ٍ ثطای خلسِ آیٌسُ ثِ والس ثیبٍضًس.

 ػلَم وام درس :

 زثستبى سَم :پایٍ 

 ًفط 51 تعداد داوش آمًزان :

 گًَب گًَی گیبّبى مًضًع درس :

 اخطای ًوبیص ريش تدریس :

 زلیمِ 01 زمان تدریس :

  

 آضٌبیی ثب گًَب گًَی گیبّبى َدف کلی :
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 اَداف جسئی :

 اًَاع گیبّبى ضا ثطٌبسٌس -5

 هٌظَض اظ لسوتْبی اصلی گیبُ ضا ثساًٌس -2

 اض ضا تطریص زٌّساًَاع گیبّبى گل ز -0

 ًیبظ ثِ زاًِ ضا زض گیبّبى ثساًٌس -4

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًٌس گیبّبى زاًِ زاض ضا ًبم ثجطًس -5

 ثتَاًس گیبّبى گل زاض ضا ًبم ثجطًس -2

 ًسجت ثِ گیبّبى ػاللِ ًطبى زٌّس -0

 هحل لسوتْبی اصلی گیبُ ضا ضسن وٌٌس -4

 ارزشیابی يريدی :

 گیبُ ٍزضذت یؼٌی چِ -5

 ضیطِ ودبست -2

 سبلِ ودبست -0

 گل یؼٌی چِ -4

 ایجاد اوگیسٌ :

ثطای ایدبز اًگیعُ چٌس زلیمِ ای ثب فطا گیطاى ثِ حیبط ضفتِ ٍ گیبّبى ٍ زضذتبى ضا هطبّسُ هی وٌین ٍ چٌس ًوًَِ هرطٍط وبج ثط 

 زاضتِ ٍ ثِ والس هی آٍضین .
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 ًوبیص ثطای هبسه – ٍیب گیبُ گل ًوًَِ چٌس – سیبُ ترتِ – وتبة ػلَميسایل مًرد ویاز :

 ضىل Uمدل کالس :

اثتسا اظ زاًص آهَظاًی وِ زض ّط گطٍُ تئبتط هسضسِ ّستٌس چٌس ًفط ضا اًتربة وطزُ اظ لجل ثب آًْب وبض وطزُ تب هغبلت ضا  ارائٍ درس :

ضتِ ٍ زض هَضز ًمص ذَز تَضیح ذَة فطا گیطًس پس ثطای ضٍظ ًوبیص آهبزُ ثبضٌس ّط وسام اظ زاًص آهَظاى یه ًمص ضا ثط ػْسُ زا

 هی زٌّس ثِ صَضت ٍالؼی

 ..……… هثالً هي یه ضیطِ ّستن ٍ وبضم

 .……… وبضم ٍ ّستن سبلِ یه هي      ً 

 .………… وبضم ٍ ّستن وبج هي     ً

 جمع بىدی مطالب :

 ینزض پبیبى فطا گیطاى ضا تطَیك وطزُ ٍ اگط هغبلجی خب هبًسُ ثَز ثطای آًْب هدسزاً تَضیح هی زّ

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى سئَاالت ظیط ضا هی پطسین

 وبض زاًِ چیست -5

 وبض ضیطِ ٍ سبلِ ضا ثیبى وٌیس -2

 هیَُ وبج ضا ثب هیَُ زضذت سیت همبیسِ وٌیس -0

 اًَاع گیبّبى گلساض ضا ًبم ثجطیس -4

 ارائٍ تکلیف :

اف ذَز ضا ثط زاضتِ ٍ تمسین ثٌسی آًْب ضا ثب ػىسْب زض یه ثِ ثبظاض چِ هحل ذَز ضفتِ ٍ ػىسْبیی اظ هیَُ ٍ زضذتبى هحیظ اعط

 پَضِ گصاضتِ ٍ ثِ والس ثیبٍضًس .

  

 ػلَموام درس :
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 سَم زثستبىپایٍ :

 ًفط 23 تعداد فرا گیران :

 ( 5) ٍهَاز گطهب مًضًع درس :

 هىبضفِ ایريش تدریس :

 زلیمِ 03 زمان تدریس :

  

 ٍهَاز گطهب ثب آضٌبیی َدف کلی :

  

 جسئی : اَداف

 اًَاع تغییط حبلت ّب ضا ثساًٌس -5

 هٌظَض اظ اًدوبز ٍ شٍة ضا ثساًٌس -2

 چگًَگی اثط گطهب ضا ثطٌبسٌس -0

  

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًٌس تجسیل حبالت هبزُ ضا ًبم ثجطًس -5

 ثتَاًٌسشٍة ٍ اًدوبز ضا تؼطیف وٌٌس -2

 ًسجت ثِ شٍة ٍ اًدوبز ضسى هَاز ػاللِ ًطبى زٌّس -0

  

 یابی يريدی :ارزش

 سِ حبالت هبزُ ضا ًبم ثجطًٌس -5



 

9 

 

 گطهب ثبػث چِ چیعی هی ضَز -2

 سطهب ثبػث چِ چیعی هی ضَز -0

 آة چغَض ثربض هی ضَز -4

  

 ایجاد اوگیسٌ :

 اثتسا چٌس تىِ ید آٍضزُ ٍ ثِ ّط وسام اظ ثچِ ّب زازُ ٍ اظ آًْب هی ذَاّین وِ ًگصتطًس ایي ید آة ضَز

  

 يسایل مًرد ویاز :

 ثطط – گطهب ثطای چطاؽ – آة – ید

  

 هستغیلی ضىل مدل کالس :

  

 ارائٍ درس :

ًفطلطا ض هی گیطًس ٍ چٌس زلیمِ ثِ آًْب فطصت هی زّین وِ خلَی آة ضسى ید ضا  1ثؼس اظ زازى ید ثِ زاًص آهَظاى زض گطٍُ ّبی 

بض ضَز ٍ سپس هبًغ ثربض ضسى ضًَس ٍ زض ازاهِ ثگیطًس سپس آة ضا زض زاذل ثطط هی ضیعًس ٍ ظیط چطاؽ الىلی گصاضتِ تب آة ثر

 هفَْم ثب آهَظاى زاًص تب وطزُ تىطاض ثبض چٌس ضا وبض ایي ٍ  ثربض ضا خوغ آٍضی هی وٌٌس ٍ چگًَِ آة ضسى ثربض ضا ثفْوٌس

 . ضًَس آضٌب تجریط ٍ ، اًدوبز شٍة،

  

 جمع بىدی مطالب :

 َضز اًدوبز ٍ شٍة تَضیحبتی هی زّینزض پبیبى ٍسبیل ّب ضا خوغ آٍضی وطزُ ٍ همساضی زض ه

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى سئَاالت شیل ضا هی پطسین
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 هٌظَض اظ شٍة ٍ اًدوبز چیست -5

 چطا آة ّن ید هی ظًس ٍ ّن ثربض هی ضَز -2

 چگًَِ هی تَاًین ثربض آة ضا ثِ آة تجسیل وٌین -0

 ارائٍ تکلیف :

 ثب ًوه اًدبم زازُ ٍ ًتیدِ ضا ثِ والس گعاضش هی زٌّس .زاًص آهَظاى ثِ ذبًِ ضفتِ ّویي آظهبیص ضا 

 ػلَم  وام درس :

 زثستبى سَم  پایٍ:

 ًفط 23 تعداد فرا گیران :

 ( 2گطهب ٍ هَاز ) مًضًع درس :

 ای هىبضفِ ريش تدریس :

 زلیمِ 43 زمان تدریس :

  

 ٍهَاز گطهب ثب آضٌبیی َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 ضا ثطٌبسٌس اثط گطهب ثط حدن هَاز -5

 اثط گطهب ثط حدن هَاز خبهس ضا ثساًٌس -2

 اثط گطهب ثط حبلتْبی هبزُ ضا تطریص زٌّس -0

  

 اَداف رفتاری :
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 ثتَاًس اثط گطهب ثط حدن هَاز خبهس ضا ضطح زٌّس -5

 ثتَاًس اثط گطهب ثط حدن هَاز گبظ ضا تَضیح زٌّس -2

 ًسجت ثِ اثطات گطهب ثط حدن هَاز ػاللِ ًطبى زٌّس -0

 ثتَاًٌس چگًَگی اثط گطهب ثط حدن هَاز هبیغ ضا تفسیط وٌٌس -4

  

 ارزشیابی يريدی :

 گطهب چگًَِ ثبػث شٍة ٍ اًدوبز هی ضَز -5

 زهب سٌح چیِ -2

 زهب سٌح چِ خَض وبض هی وٌس -0

  

 ایجاد اوگیسٌ :

خبی سطز ثطزُ ٍ اظ آًْب هی ذَاّین ثگَیٌس ًفطی یه ثبز وٌه ثِ زاًص آهَظاى هی زّین تب آًْب ضا ثبز وٌٌس پس آى ثبزوٌه ضا ثِ 

 ………چِ چیعی ثبػث وَچه ضسى ثبز وٌه هی ضَز ٍ

 وتبة -الىلی چطاؽ -سٌح زهب – حلمِ ٍ گَی يسایل مًرد ویاز :

  

 آظهبیطگبُ هحیظ مدل کالس :

  

 ارائٍ درس :

یبظ ضا زض اذتیبض گطٍّْب لطا ض هی زّین پس اظ اثتسا زاًص آهَظاى ضا گطٍُ ثٌسی وطزُ ٍ ثِ آظهبیطگبُ هی ثطین سپس ٍسبیل هَضز ً

آًْب هی ذَاّین هتي وتبة ضا هغبلؼِ وطزُ ٍ آظهبیطبت ضا اًدبم زازُ ٍ ًتبیح ضا زض پبی ترتِ سیبُ ثجت ًوبیٌس ٍ پس اظ خوغ ثٌسی 

 هغبلت یىجبض زیگط آظهبیطبت ضا تىطاض وطزُ تب ّوِ گطٍُ ّب هطبّسُ وٌٌسٍ تَضیحبت الظم ضا زازُ .

  



 

12 

 

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى ایي سئَاالت ضا هی پطسین :

 زهب سٌح ضا چگًَِ هی سبظًس. -5

 گطهب چگًَِ حدن هَاز ضا تغییط هی زّس . -2

 زض سِ حبالت هبزُ گطهب چگًَِ اثط هی گصاضز . -0

  

 ارائٍ تکلیف :

 پالستیه زضست هی وٌٌس.ثطای خلسِ آیٌسُ تحمیمی ثٌَیسٌس وِ چطا زستِ ّبی ظطٍف ضا اظ چَة ٍیب اظ 

  

  

  

 ػلَم : درس وام 

 زثستبى سَم پایٍ :

 ًفط 51 تعداد فرا گیران :

 چیست اًطغی مًضًع درس :

 اػضبی تینريش تدریس :

 زلیمِ 03 زمان تدریس :

  

 آى ّبی وبضثطز ٍ اًطغی ثب آضٌبیی َدف کلی :
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 اَداف جسئی :

 هفَْم اًطغی ضا ثطٌبسیس -5

 ا ًبم ثجطیسصَضتْبی اًطغی ض -2

 اًطغی ّبی گطهبیی ٍ حطوتی ضا تطریص زٌّس -0

 هفَْم اًطغی گطهبیی ٍ ًَضاًی ٍ الىتطیىی ضا ثطٌبسٌس -4

  

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًٌس هفَْم اًطغی ضا ضطح زٌّس -5

 ثتَاًٌس صَضتْبی اًطغی ضا ثگَیٌس -2

 ًسجت ثِ اّویت اًطغی الىتطیىی ٍالف ثبضٌس -0

 تطیىی ضا تفسیط وٌٌسوبضثطز اًطغی الى -4

  
 ارزشیابی يريدی :

 اًطغی زاضم یؼٌی چِ ؟ -5

 هي لَی ٍ پط اًطغی ّستن یؼٌی چِ -2

 ثطق ٍ گطهب ٍ ًَض چِ چیعی ّستٌس -0

 ایجاد اوگیسٌ :

 ثطق والس ضا ضٍضي وطزُ ٍ چٌس ثبض ضٍضي ٍ ذبهَش وطزُ ٍ زض والس چٌس ثبض ایي ٍض ٍ آى ٍض هی ضٍین

 سیبُ ترتِ– چٌس سطی سئَاالت اظ لجل عطح ضسُ -تبةو يسایل مًرد ویاز :
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 مدل کالس :

  والس زضس ثب هیعّبی هستغیلی ضىل

  

 ًفطی تمسین وطزُ ٍ ثِ تط تیت شیل ػول هی وٌین . 1گطٍُ  0اثتسا زاًص آهَظاى ضا ثِ ارائٍ درس :

 14 تب 12 صفحِ اظ  گطٍّْب :ضوبضُ یه:

 11 تب 14 صفحِ اظ  :زٍ ضوبضُ             

 16 تب 11 صفحِ اظ  : سَم ضوبضُ            

 03 تب 16 صفحِ اظ  : چْبضم ضوبضُ           

 02 تب 03 صفحِ اظ  : پٌدن ضوبضُ          

سپس اظ گطٍّْب ضوبضُ یه ّب زض وٌبض ّن هی ًطیٌس ٍ زٍ ٍ سِ ٍچْبض ٍ پٌح ّب ثب ّن ثِ ثحث پط زاذتِ ٍپس اظ ثحث زٍثبضُ ثِ 

گطتِ ٍ ایي سطی ّط گطٍُ زض خبی ذَز ثِ ثحث پط زاذتِ پس سئَاالت ضا وِ اظ لجل عطح وطزین ضا ثِ گطٍّْب زازُ  گطٍُ ذَز ثبظ

 تب آًْب ضا پبسد زٌّس سپس زض آذط هغبلجی ضا ثیبى وطزُ ٍ والس ضا ثِ پبیبى هی ثطین.

 ارزشیابی پایاوی :

 ا ًطغی الىتطیىی چیست . -5

 َضتْبی اًطغی ّب ضا ًبم ثجطیسص -2 

 وبضثطز ّط یه اظ اًطغی ّب ضا ثٌَیسیس -0

 هٌظَض اظ تجسیل اًطغی چیست -4

 ارائٍ تکلیف :

 زاًص آهَظاى ثطای خلسِ آیٌسُ لیستی اظ صَضتْبی اًطغی ضا ًبم ثطزُ ٍ ثطای ّط وسام زٍ هَضز وبضثطز ثٌَیسیس ٍ ثِ والس ثیبٍضًس .

 ػلَموام درس :

 زثستبى سَم پایٍ :
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 ًفط 51 تعداد فراگیران :

 هٌبثغ اًطغی: مًضًع درس

 پطسص ٍ پبسدريش تدریس :

 زلیمِ 21 زمان تدریس : 

  

 آضٌبیی ثب هٌبثغ اًطغی ٍ وبضثطز آًْب َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 هفَْم سَذت ضا ثطٌبسٌس -5

 اًَاع سَذت ضا ًبم ثجطًس -2

 ساخسبهی ضا وِ اًطغی زاضًس ضا تطریص زٌّ -0

 ثب چگًَِ زضست اًطغی هصطف وطزى آضٌب ضًَس -4

  

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًٌس هفَْم سَذت ضا ثٌَیسٌس -5

 ًسجت ثِ زضست هصطف وطزى اًطغی ػاللِ ًطبى زٌّس -2

 اًَاع سَذتْب ضا ضطح زٌّس -0

  

 ارزشیابی يريدی :

 ًفت ٍ گبظ ثطای چیِ -5
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 ذَضضیس چِ اًطغی زاضز -2

 ًِ چَة اًطغی زاضز یب -0

  

 ایجاد اوگیسٌ :

 هی آتص ٍ ثطزُ والس ثیطٍى هحَعِ ثِ ٍ وطزُ ذطز آهَظاى زاًص ووه ثِ ضا آًْب ٍ آٍضین هی والس ثِ ٍ ثطزاضتِ ضا چَة یه 

 . ثجطًس ًبم ضا آى اًطغی صَضت ذَاّین هی ّب ثچِ اظ ٍ ظًین

  

 فمظ والس زضسمدل کالس :

  

 ارائٍ درس :

ِ سیبُ هی ًَیسین ٍ اظ ته ته زاًص آهَظاى خَاة آًْب ضا هی ذَاّین سئَاالت ثِ ضطح شیل هی اثتسا سئَاالت ظیط ضا پبی ترت

 ثبضس .

 ًفت ثطای چیِ -5

 ثِ غیط اظ ًت چِ سَذتْبی زاضین -2

 ذَضضیس چِ اًطغی زاضز -0

 آة ٍ ثبز اًطغی زاضًس یب ًِ -4

 چگًَِ اًطغی ضا هصطف وٌین -1

ته ته زاًص آهَظاى هی ذبّین ثِ اًْب پبسد زٌّس سپس پبسرْب ضا خوغ ثٌسی وطزُ ٍ  سئَاالتی ثسیي تطتیت هی پطسین ٍ اظ

 هغبلت ثیطتط ضا ذَزهبى تَضیح هی زّین ٍ زض پبیبى سئَاالتی ضا اظ آًْب هی پطسین ثسیي تطتیت :

 وبضثطز اًطغیْب ضا ثٌَیسیس -5

 چگًَِ ثِ اًطغی ذَضضیس زستطسی پیسا وٌین -2
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 ی ٍ ثبزی استفبزُ وٌینچگًَِ اظ اًطغی آث -0

  

 ارائٍ تکلیف :

 اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین ثطای خلسِ آیٌسُ زض هَضز آلَزگی َّا ی ضْط ذَز هغبلجی ضا خوغ آٍضی ٍ ثِ والس ثیبٍضًس.

  

  

 ػلَم وام درس :

 سَم زثستبى پایٍ :

 ًفط 51 تعدادفرا گیران :

 ظهیي ضٍی ثط آة مًضًع درس :

 ایبًِآهَظش ثب ض ريش تدریس :

 زلیمِ 43 زمان تدریس :

  

 ظهیي ضٍی ثط آة هٌبثغ ثب آضٌبیی َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 هٌظَض اظ هٌبثغ آة زض ضٍی ظهیي ضا تطریص زٌّس -5

 هٌبثغ آة زض ضٍی ظهیي ضا ًبم ثجط ًس -2

 چطخ آة زض ضٍی ظهیي ضا تطسین ًوبیٌس -0
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 اَداف رفتاری :

 سٌسثتَاًس هفَْم چطخ آة ضا ثٌَی -5

 ًسجت ثِ آة ّبی ضٍی ظهیي تَخِ ًوبیٌس -2

 زضست هصطف وطزى آة ضا ثیبهَظًس -0

 ثب چگًَِ زضست هصطف وطزى آة آضٌبیی پیسا وٌٌس -4

  

 ارزشیابی يريدی :

 آة زض ودب ّست -5

 آة آضبهیسًی ثِ چِ آثی هی گَیٌس -2

 تصفیِ ذبًِ آة چِ ٍظیفِ ای زاضز -0

  

 ایجاداوگیسٌ :

 گیعُ اثتسا یه هَظیه اظ خطیبى آة گصاضتِ تب زاًص آهَظاى صسای آى ضتب ثطًٌَس .ثطای ایدبز اً

  

 يسایل مًرد ویاز :

 سطٍض ضایبًِ – آهَظضیCD – چٌس زستگبُ ضایبًِ

  

 ّوبًٌس یه الثطاتَض ظثبى مدل کالس :

  

 ارائٍ درس :
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وِ وبهپیَتط ّب ی ذَز ضا ضٍضي وطزُ ٍ ثِ  ذَاّین هی آهَظاى زاًص اظ ٍ گصاضتِ سطٍض ضایبًِ زض ضا آهَظضی CD اثتسا

 گَش ًوبیٌس ٍ ذالصِ ثط زاضی ًوبیٌس زض پبیبى اگط ًیبظ ی ثِ تَضیح ثَز تَضیحبت ضا زازُ .CDهغبلت

  

 ارزشیابی پایاوی :

 اظ آة ظیط ظهیٌی چِ استفبزُ ّبی هی وٌٌس؟ -5

 ؟ ضَز هی  آة زض ذطىیْب ثِ چِ صَضتْبیی زیسُ -2

 ًَِ هوىي ّست ثبضس؟آة زض َّا چگ -0

  

 ارائٍ تکلیف :

 اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین ضىل چطذِ آة ٍ چٌس ضٍ زذبًِ ضا وطیسُ ٍ زض زاذل یه پَضِ گصاضتِ ٍ ثِ والس ثیبٍضًس .

  

  

  

  

  

 ػلَم وام درس :

 سَم زثستبى پایٍ:

 ًفط 51 : تعدادفراگیران

 یبّب زض مًضًع درس :

 لصِ گَیی ريش تدریس :

 زلیمِ 21 س :زمان تدری
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 الیبًَسْب ٍ یبّب زض ثب آضٌبیی َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 الیبًَس ضا تؼطیف ًوبیٌس -5

 حط وت آة زضیب ضا ًبم ثجطًس -2

 لسوتْبی یه زضیب ضا ًبم ثجطًس -0

 چگًَگی استفبزُ اظ زضیب ضا ثب ضسن ضىل تَضیح زٌّس -4

  

 اَداف رفتاری :

 اًٌسثتَاًس هفَْم الیبًَس ضا ثس -5

 تفبٍت الیبًَس اظ زضیب ضا ثٌَیسٌس -2

 ثب ضاّْبی وبضثطز زضیبّب آضٌبیی پیسا وٌٌس -0

  

 ارزشیابی يريدی :

 زضیب چگًَِ تطىیل هی ضَز -5

 چٌس وبسِ هبست الظم زاضین تب توبم آة زضیب ضا آة زٍؽ زضست وٌین -2

  

 ایجاد اوگیسٌ :

 زاًص آهَظاى هی زّین تب ًَش خبى وٌٌس . ثطای ایي وبض یه پبضذ آة زٍؽ آٍضزُ ٍ ثِ ته ته
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 گَ لصِ هؼلن – وتبة زضسی يسایل مًرد ویاز :

  

 ّوبًٌس لَُْ ذبًِ سٌتیمدل کالس :

  

 ارائٍ درس :

هؼلن ثؼس اظ ٍاضز ضسى زض والس زضس ٍ پس اظ احَالپطسی ٍ هطاحل فَق ضطٍع ثِ لصِ گَیی اظ ذبعطات زضیب ٍ الیبًَس ٍ زاًص 

ثِ ػٌَاى ًبذسای وطتی ذَز لطاض زازُ ٍ زٍض زًیب ضا هی گطزًس ٍ زض ایي حیي هغبلت ضا ثِ صَضت لصِ ثطای زاًص آهَظاى ضؼیف ضا 

 آهَظاى تَضیح زازُ تب هغبلت وتبة ثطایطبى ٍاضح ٍ ضٍضي ضَز .

  

 ارزشیابی پایاوی :

 ًوه چگًَِ ٍاضز زضیب هی ضَز ؟ -5

 الیبًَسْب چگًَِ تطىیل هی ضًَس؟ -2

 یؼٌی چِ؟آلَزگی  -0

 اظ آة زضیب چِ استفبزُ ّبی هی وٌٌس؟ -4

  

 ارائٍ تکلیف :

 زض هَضز چگًَگی ضیطیي وطزى آة زضیب هغبلجی ضا ثٌَیسٌس ٍ ثِ والس ثیبٍضًس -5

زض هَضز ایي وِ زض یب ًَضزاى چگًَِ اظ آة زضیب استفبزُ هی وٌٌس تحمیك ثٌَیسٌس ٍ ثطای زٍ خلسِ آیٌسُ ثِ والس گعاضش  -2

 زٌّس .
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 ػلَم وام درس :

 زثستبى سَم پایٍ :

 ًفط 51 تعداد فرا گیران :

 اًساهْبی حطوتیمًضًع درس :

 گطی وبٍش ريش تدریس :

 زلیمِ 21 زمان تدریس :

  

 آضٌبیی ثب اًساهْبی حطوتی اَداف کلی :

  

 اَداف جسئی :

  

 اًَاع اًساهْبی حطوتی ضا ًبم ثجطًس -5

 وبیٌسوبضثطز استرَاًْب ضا زضن ً -2

 هفَْم هفصل ضا ثطٌبسٌس -0

 هٌظَض اظ ضىستگی استرَاى ٍ هبّیچِ ضا ضطح زٌّس -4

  

 : رفتاری اَداف                                                                                          

 ثتَاًس وبضثطز استرَاى ضا ثٌَیسٌس -5

 ٌّستفبٍت استرَاى ٍ هبّیچِ ضا ضطح ز -2
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 ًسجت ثِ اًساهْبی حطوتی ذَز ػاللِ ًطبى زٌّس -0

 هحل استرَاًْب زض ضٍی ثسى ذَز ضا ًطبى زٌّس -4

  

 ارزشیابی يريدی :

 چِ چیعی ثبػث هی ضَز ضاست ثبیستین؟ -5

 چِ چیعی ثبػث هی ضَز حطوت وٌین ؟ -2

 اگط ثسًوبى ثسٍى استرَاى ثَز چِ هی ضس؟ -0

  

 ایجاداوگیسٌ :

 …ا ثِ حیبط ثطزُ تب چٌس زلیمِ زٍض حیبط ضا ثسًٍس ٍ اظ آًْب هی پطسین چطا ٍ چغَض ضوب هی زٍیس ٍزاًص آهَظاى ض

  

 استرَاًْب ٍ ّب هبّیچِ چبضت – ثسى هَالغ – اسىلت اًسبى يسایل مًرد ویاز :

  

 یه آظهبیطگبُ ثب هیعّبی هستغیلی ضىلمدل کالس :

  

 ارائٍ درس :

یبض زاًص آهَظاى هی گصاضین ٍ اظ آًْب هی ذَاّین تَسظ وتبة توبم لسوتْب ضا ثجیٌس ٍ ثطای ّط وسام اثتسا ٍسبیل هَضز ًیبظ ضا زض اذت

یه ضوبضُ گصاضتِ ٍ آى ضوبضُ ّب ضا ضٍی ثسى یىی اظ زٍستبًطبى ًطبى زٌّس ٍ ثؼس اظ ثحث ٍ هجبحثِ هرتصط تَضیحی ذَز هؼلن 

 ة هی زّینهی زّس پس ثِ سئَاالت زاًص آهَظاًی وِ ایطاز زاضًس خَا

  

 ارزشیابی پایاوی :
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 زض پبیبى ایي سئَاالت ضا هی پط سین :

 هفصل چیست ؟ -5

 وبض استرَاى چیست؟ -2

 وبض هبّیچِ ّب ضا ثٌَیسیس؟ -0

  

 ارائٍ تکلیف :

 زضهَضز ػلت ضىستگی ٍ ًحَُ هطالجت آى ثِ یه فیعیَ تطاح هطاخؼِ وطزُ ٍ هغبلجی ضا خوغ آٍضی وطزُ ٍ ثِ والس ثیبٍضًس ٍ

 ثرَاًٌس تب زاًص آهَظاى زیگط استفبزُ وٌٌس.

  

  

 ػلَم وام درس :

 زثستبى سَم پایٍ :

 ًفط 51 تعداد فرا گیران :

 زستگبُ گَاضش مًضًع درس :

 تین وبضآیی عطح ريش تدریس :

 زلیمِ 03 زمان تدریس :

  

 گَاضش زستگبُ ثب آضٌبیی َدف کلی :

 اَداف جسئی : 

 بم ثجطیسلسوتْبی زستگبُ گَاضش ضا ً -5
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 اًَاع زًساًْب ضا ًبم ثجطًس -2

 وبضثطز ّطوسام اظ اخعای زستگبُ گَاضش ضا ثطٌبسیس -0

  

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًس اخعای زستگبُ گَاضش ثسى ضا ًبم ثجطًس -5

 ًسجت ثِ سالهتی ذَز ٍ زستگبُ گَاضش وَضب ثبضٌس -2

 ثٌَیسٌس وبضثطز ّط یه اظ اخعای زستگبُ گَاضش ضا زض ضٍی ضىل آًْب -0

  

 ارزشیابی يريدی :

 غصا ضا هی ذَضیس چِ ثالی سط غصا هی آیس ؟ -5

 غصا ثطای چِ هی ذَضیس ؟ -2

 ظذن هؼسُ یؼٌی چِ؟ -0

  

 ایجاد اوگیسٌ :

 ضا آى ذَاّین هی آًْب اظ ٍ زّین هی آهَظاى زاًص ثِ ٍ وطزُ تْیِ سجعی ٍ پٌیط ثب ّوطاُ ًبى ای لموِ آهَظاى زاًص تؼساز ثِ 

 س ٍ ثگَیٌس چِ ثالی سط غصا زض ضىن آًْب ثِ ٍخَز هی آیس .ثرَضً

 تططیحی ٍ تستی سَاالت تؼساز – وتبة يسایل مًرد ویاز :

  

 زایطُ ٍاض مدل کالس :

  

 ارائٍ درس :
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اًسى ًفطی تمسین وطزُ ٍ ّط گطٍُ ضا هی ذَاّین هفصل وتبة ضا ثب زلت ثرَاًٌس ٍ ثؼس اظ ذَ 1اثتسا زاًص آهَظاى ضا ثِ سِ گطٍُ 

وتبثْب ضا هی ثٌسًس ٍ سئَاالت تططیحی ضا ثِ آًْب هی زّین وِ اظ زاذل وتبة زض آٍضزُ این سپس سئَاالت ضا خوغ آٍضی وطزُ ٍ اظ 

آًْب هی ذَاّین زض ثبضُ خَاة سئَاالت ثحث ٍ گفتگَ وٌٌس پس خَاة صحیح ضا ثِ آًْب ًگفتِ ٍسئَاالت تستی ضا ثِ آًْب زازُ تب 

 ضاًیع خوغ آٍضی وطزُ ٍ زض پبیبى آًْب ضا تصحیح ٍ خَاة صحیح ضا ثِ آًْب هی گَیین.خَاة زٌّس پس آًْب

 جمع بىدی مطالب :

  

 زض پبیبى سئَاالت ضا خَاة زازُ ٍ هغبلت وتبة ضا ثِ عَض هرتصط تَضیح هی زّین تب هطىلی ًساضتِ ثبضٌس .

  

 ارزشیابی پایاوی :

 ضیطُ هؼسُ چیست؟ -5

 خصة یؼٌی چِ؟ -2

 ْبی زستگبُ گَاضش ضا ًبم ثجطیس .لسوت -0

 ارائٍ تکلیف :

 پَضِ یه زاذل زض ٍ وٌٌس گصاضی ًبم ضا آى  اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین ضىل زستگبُ گَاضش ضا تطسین وٌٌس ٍ لسوتْبیی

 . ثیبٍضًس والس ثِ آیٌسُ خلسِ ٍ گصاضتِ

 ػلَم وام درس :

 سَم زثستبى پایٍ :

 ًفط 51 تعدا فرا گیران :

 غصای سبلنس :مًضًع در

 گطزش ػلوی ريش تدریس :

 زلیمِ 13 زمان تدریس :
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 آضٌبیی ثب اًَاع غصاّب َدف کلی :

  

 اَداف جسئی :

 اًَاع غصاّب ضا ثطٌبسٌس -5

 غصاّبی سبلن ضا ًبم ثجطًس -2

 پطٍتئیي ّب ضا ثساًٌس -0

  

 اَداف رفتاری :

 ثتَاًس لٌس ّب ٍ چطثیْب ضا اظ ّن زیگط تطریص زٌّس -5

 فبٍت ٍیتبهیي ّب ثب پطٍتئیي ّب ضا ثٌَیسٌست -2

 ًسجت ثِ زاًساًْبی سبلن ذَز ػاللِ ًطبى زٌّس -0

  

 ارزشیابی يريدی :

 غصا ثطای چِ هی ذَضین -5

 چِ غصا ّبی ثرَضین -2

 لٌس ثِ چِ چیعی هی گَیٌس -0

  

ایٌىِ گطزش ػلوی است اظ هغبلت  ) ثِ ػلت ایجاد اوگیسٌ ي مدل ي يسایل مًرد ویاز ي ارائٍ درس بٍ شرح ذیل می باشد

 گفتِ ضسُ ظیط هَاضز فَق ثطزاضت هی ضَز (

 ٍ فطٍضی آخیل ٍ فطٍضی هیَُ وٌبض زض ٍ ثطزُ ثبظاض ثِ ضا آهَظاى زاًص وِ وطزُ ّوبٌّگی سطٍیس ضاًٌسُ ٍ هسضسِ هسیط اثتسا  

ظاى ًطبى زازُ ٍ اظ زاًص آهَظاى هی ذَاّین آهَ زاًص ثِ ضا ذَضزًی هَاز ٍ ّب غصا ٍ ضفتِ زیگط هغبظُ چٌس ٍ فطٍضی لجٌیبت
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چیعّبی ضا وِ هی ثیٌٌس یبزاضت وٌٌس تب ًَع هبزُ آى ضا ثطٌبسٌس ٍ اگط اهىبًبت هبلی ذَثی فطاّن ثَز اظ ّط وسام اظ هَاز غصایی 

 یه ًوًَِ ذطیساضی وطزُ ٍ ثِ والس هی آٍضین ٍ هدسزاً زض خلسِ آیٌسُ زض ثبضُ آًْب تَضیح هی زّین .

  

 مع بىدی مطالب:ج

 زض هَضز غصاّبی سبلن ٍ اًَاع آًْب هرتصط تَضیحی هی زّین .

  

 ارزشیابی پایاوی :

 زض پبیبى سئَاالت شیل ضا هی پطسین :

 ًطبستِ ٍ لٌس چِ چیعی ّستٌس ؟ -5

 چِ چیعّبیی پطٍتئیي زاضًس؟ -2

 چِ چیعّبیی ٍیتبهیي زاضًس؟ -0

  

 ارائٍ تکلیف:

ن سِ ضجبًِ ضٍظ چیعّبی ضا وِ هی ذَضًس یب هی ًَضٌس اسبهی آًْب ضا یبزاضت وطزُ ٍ ًَع هبزُ آى ضا ذَاّی هی آهَظاى زاًص اظ  

 تطریص زازُ ٍ ًَضتِ ٍ زض خلسِ آیٌسُ ثِ والس گعاضش زٌّس.

 


