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 : درط اّذاف کلی
 

سؾخیص  ّوچٌیي ،اًگلْب ٍعالین ثبلیٌیثیوبریشایی  ،راّْبی اًشقبلٍ عیز سکبهلی  ،هَرفَلَصی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب (1

 اصَل دیؾگیزی ٍ کٌشزل ثیوبریْبی اًگلی  ،ادیذهیَلَصی  ،درهبى ،آسهبیؾگبّی

 

 کلیبر کزم ؽٌبعی ٍ کلیبر سک یبخشِ ؽٌبعی دشؽکی ،آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب کلیبر اًگل ؽٌبعی (2

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب سک یبخشِ ّبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل سک یبخشِ ّبی رٍدُ ای ٍ خًَی ًغجی (3

  

 ،هٌشقلِ اس راُ غذا ،هٌشقلِ اس راُ هغشقین ،کزهْبی هٌشقلِ اس راُ خبکثیوبریشای اًغبى ؽبهل کزهْبی  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب (4

 هٌشقلِ اس راُ حلشًٍْب ٍ هٌشقلِ اس راُ ثٌذدبیبى

 

 

 

 

 



 جلغِ اٍل*

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 دشؽکیکلیبر اًگل ؽٌبعی : عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

  

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . علن اًگل ؽٌبعی را سعزیف کٌذ  -1

 .سًذگی اًگلی را سَضیح دّذ -2

 .اصطالحبر اًگل ؽٌبعی را سعزیف کٌذ -3

 .ؽزح دّذجبیگبُ در ثذى ٍ راُ اًشقبل  ،ثز اعبط هَرفَلَصیدعشِ ثٌذی اًگلْبی اًغبًی را  -4

 .ثیبى کٌذٍیضگی سک یبخشِ ّب ٍ طجقِ ثٌذی آًْب را  -5

 .ٍیضگی کزهْب ٍ طجقِ ثٌذی آًْب را ثیبى کٌذ -6

 .هْوشزیي ثیوبریْبی اًگلی سک یبخشِ ای ٍ کزهی در ایزاى ٍ جْبى را ثیبى کٌذ -7

 .سَضیح دّذًبهگذاری اًگلْب را   -8

 .ادیذهیَلَصی ٍ کٌشزل اًگلْبی ثیوبریشا را ثذاًذ ،درهبى ،سؾخیص ،ثیوبریشایی ،عیز سکبهلی ،هفبّین ٍ کبرثزد هَرفَلَصی -9

 .اّویز اًگل ؽٌبعی دشؽکی را درک کٌذ  -10

 .اعشقبد دیذا کٌذراّْبی اعبعی  دیؾگیزی اس ثیوبری اًگلی  ثِ -11

 .را ارسیبثی کٌذٍ اّویز آًْب اًَاع هیشثبى ّبی اًگلْب   -12

 .ادیذهیَلَصی اًگلْب را ثز اعبط هزحلِ عفًَز سایی ارسیبثی کٌذ -13 

 .اًگلی را ثِ افزاد جبهعِ آهَسػ دّذ ّبی ثیوبریراّْبی هجبرسُ ثب  -14

 .درک کٌذهجبرسُ ثب ثیوبریْبی اًگلی ثَهی هٌطقِ خَد را در جبهعِ کٌشزل ٍ راّْبی   -15

 

 

                   □*رٍاًی حزکشی     □*عبطفی     □*ؽٌبخشی    :حیطِ

 ثحث دٍجبًجِ ٍ ثبرػ افکبر ،هؾبرکز داًؾجَ ثب دزعؼ ،ثب اعشفبدُ اس دبٍردَیٌزعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 

 

 

 

 



 دٍمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 دشؽکی کلیبر کزم ؽٌبعی: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . کٌذ ثیبىرا  کزهْبی اًگلیطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبر   -1

 .ثذاًذدر جْبى ٍ ایزاى را هْوشزیي ثیوبریْبی کزهی   -2

 .سَضیح دّذسزهبسَدّب ٍ عغشَدّب را  ،ًوبسَدّب ٍیضگی ّبی  -3

 . ثؾٌبعذرا حلشًٍْب ٍ ثٌذدبیبى  ،غذا ،هغشقین ،کزهْبی هٌشقلِ اس راُ خبک  -4

 .ؽزح دّذحلشًٍْب ٍ ثٌذدبیبى  ،غذا ،هغشقین ،کزهْبی هٌشقلِ اس راُ خبکادیذهیَلَصی   -5

 .دعشِ ثٌذی کٌذثبفشی ٍ خًَی را  ،رٍدُ ایًوبسَدّب   -6

 .دعشِ ثٌذی کٌذٍ خًَی را  ریَی ،رٍدُ ای ،سزهبسَدّبی کجذی -7

 .دعشِ ثٌذی کٌذثبفشی را  ٍ رٍدُ ای عغشَدّبی -8

 .اّویز کزم ؽٌبعی دشؽکی را درک کٌذ   -9

 .ثِ راّْبی کٌشزل ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْبی اًگلی کزهی اعشقبد دیذا کٌذ  -10

 .را ثِ افزاد جبهعِ آهَسػ دّذ کزهیراّْبی اعبعی  دیؾگیزی اس ثیوبری   -11

 .سزهبسَدّب ٍ عغشَدّب را ارسیبثی کٌذ ،سفبٍر ّبی ًوبسَدّب  -12

 

 

                   □*رٍاًی حزکشی     □*عبطفی     □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 ثحث دٍجبًجِ ٍ ثبرػ افکبر ،هؾبرکز داًؾجَ ثب دزعؼ ،ثب اعشفبدُ اس دبٍردَیٌزعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 

 

 

 

 

 

 

 



 عَمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز: ًبم هذرط

 صیگبًشیکب فبعیَال ،فبعیَال ّذبسیکبکلیبر سزهبسَدّب : عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

  

  :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .ٍیضگی سزهبسَدّب را ثیبى کٌذ -1

 .ریَی ٍ خًَی را دعشِ ثٌذی کٌذ ،رٍدُ ای ،سزهبسَدّبی کجذی -2

 . را ًبم ثجزد صیگبًشیکب ٍ فبعیَال ّذبسیکبهؾخصبر   -1

 . را ثیبى کٌذ صیگبًشیکب ٍ فبعیَال ّذبسیکب عیز سکبهلی -2

 .را سَضیح دّذ صیگبًشیکب ٍ فبعیَال ّذبسیکب ٍ عالین ثبلیٌی ثیوبریشایی -3

 .ؽزح دّذرا  صیگبًشیکب ٍ فبعیَال ّذبسیکبراّْبی سؾخیص  -4

 .سَضیح دّذرا  فبعیَلیبسیظ ادیذهیَلَصی -5

 .کٌذ ثیبى را فبعیَلیبسیظراّْبی دیؾگیزی اس  -6

 .را ؽزح  دّذ درهبى فبعیَلیبسیظ -7

 .ؽٌبعبیی کٌذدر جبهعِ خَد را  فبعیَلیبسیظراّْبی اًشقبل  سزهبسَدّبی کجذیثبسَجِ ثِ عیز سکبهلی ٍ راُ اًشقبل  -8

 .کٌذاعشقبد دیذا  فبعیَلیبسیظ دیؾگیزیثِ راّْبی کٌشزل ٍ   -9

 .کٌذ ارسیبثیٍ هیشثبًْبی آًْب در ثذى اًغبى  صیگبًشیکب ٍ فبعیَال ّذبسیکبهحل جبیگشیٌی   -10

 .را درک کٌذ فبعیَلیبسیظراّْبی هجبرسُ ثب   -11

 

 

                   □*رٍاًی حزکشی    □*عبطفی     □*ؽٌبخشی :   حیطِ

 ثحث دٍجبًجِ ٍ ثبرػ افکبر ،هؾبرکز داًؾجَ ثب دزعؼ ،ثب اعشفبدُ اس دبٍردَیٌزعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چْبرمجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 ادیظ سَرکیظ ادیظ سَرکیظ ،عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَم: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

  

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . را ًبم ثجزد ادیظ سَرکیظ ادیظ سَرکیظ ٍ عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَمهؾخصبر   -1

 . را ثیبى کٌذ ادیظ سَرکیظ ٍ عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَم عیز سکبهلی -2

 .را سَضیح دّذ ادیظ سَرکیظ ادیظ سَرکیظ ٍ عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَم ٍ عالین ثبلیٌی ثیوبریشایی -3

 .ؽزح دّذرا  ادیظ سَرکیظ ادیظ سَرکیظ ٍ عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَمراّْبی سؾخیص  -46

 .را سَضیح دّذ سزهبسَدّبی کجذی ادیذهیَلَصی -5

 .کٌذ ثیبى را ادیظ سَرکیظ ادیظ سَرکیظ ٍ عیٌٌغیظ کلًََرکیظ ،دًذرسیکَم دیکزٍعلیَمراّْبی دیؾگیزی اس  -6

 .را ؽزح  دّذ درهبى سزهبسَدّبی کجذی -7

 .در جبهعِ خَد راّْبی اًشقبل را ؽٌبعبیی کٌذ سزهبسَدّبی کجذیثبسَجِ ثِ عیز سکبهلی ٍ راُ اًشقبل  -8

 .اعشقبد دیذا کٌذ سزهبسَدّبی کجذی دیؾگیزیثِ راّْبی کٌشزل ٍ   -9

 .کٌذ ارسیبثیٍ هیشثبًْبی آًْب در ثذى اًغبى  سزهبسَدّبی کجذی جبیگشیٌیهحل   -10

 .را درک کٌذ سزهبسَدّبی کجذیراّْبی هجبرسُ ثب  -11

 

 

                   □*رٍاًی حزکشی    □*عبطفی     □*ؽٌبخشی    :حیطِ

 ثحث دٍجبًجِ ٍ ثبرػ افکبر ،هؾبرکز داًؾجَ ثب دزعؼ ،ثب اعشفبدُ اس دبٍردَیٌزعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لخ سبح ،ٍیذئَ دزٍصکشَر ،ٍایز ثزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دٌجنجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 ٍعشزهبًی دبراگًَیوَط ،یَکَگبٍایی هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ّشزٍفیظ ،ثَعکی فبعیَلَدغیظ: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 :ثشَاًذداًؾجَ در دبیبى کالط 

 . را ًبم ثجزد دبراگًَیوَط ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ  هؾخصبر  -1

 . را ثیبى کٌذ دبراگًَیوَط ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ، فبعیَلَدغیظعیز سکبهلی  -2

 .را سَضیح دّذ دبراگًَیوَط ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ ٍ عالین ثبلیٌی ثیوبریشایی -3

 .ؽزح دّذ دبراگًَیوَط ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظراّْبی سؾخیص  -4

 .را سَضیح دّذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَی ادیذهیَلَصی -5

 .کٌذ ثیبى را دبراگًَیوَط ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظراّْبی دیؾگیزی اس  -6

 .را ؽزح  دّذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیدرهبى  -7

 .ثب سَجِ ثِ عیز سکبهلی سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَی راّْبی هجبرسُ ثب آًْب را ارسیبثی کٌذ  -3

 .را ثِ افزاد جبهعِ آهَسػ دّذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیراّْبی اًشقبل اس   -6

 .را در جبهعِ ثبٍر کٌذ  سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیاّویز هجبرسُ ثب   -10

 اعشقبد دیذا کٌذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیی اس ثِ ؽیَُ ّبی دیؾگیز  -11

 

 

                   □*رٍاًی حزکشی     □*عبطفی     □*ؽٌبخشی :   حیطِ
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