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 تِ ًام خذا                                                        عشح دسع سٍصاًِ تش اػاع تشًاهِ دسػی هلی

 دسع: تَلیذهثل غیشجٌؼی ػٌَاى       هادُ دسػی: صیؼت ؿٌاػی                                  پایِ ػَم هتَػغِ دٍم                                              

 13/2/1336تاسیخ تذسیغ:                                  دلیمِ                  30هذت تذسیغ :     تْیِ وٌٌذُ : هشین ػتَدُ                                 

 ِ ٍ تَیشاحوذؿْشػتاى دًا                                                        اػتاى وْگیلَی

                                    202 -133صفحات تذسیغ 

 آهَصاى تا تَلیذ هثل غیشجٌؼی گیاّاى.آؿٌایی داًؾ ّذف ولی:

 تَاًایی تىثیش گیاّاى تِ سٍؽ سٍیـی . -3اؿٌایی تا اًَاع تَلیذ هثل غیشجٌؼی،   -2آؿٌایی تا هفَْم تَلیذهثل سٍیـی،  -1اّذاف جضئی: 

حیغِ ّا ٍ  :تتَاًٌذ آهَصاى داًؾ داسین اًتظاس دسع ایي تذسیغ اص پغ ّاػشصِ

 اّذاف

الذاهات 

لثل اص 

 تذسیغ

 خذا خَد دیگشاى عثیؼت

 تؼمل تِ دلیل پیَػتگی هَضَع دس هَسد ػاختاس گیاُ وِ لثال خَاًذُ اًذ تفىش وٌٌذ. -1    *

 .ٍ تفاٍت آى تا تَلیذ هثل جٌؼی تیٌذیـٌذ تَلیذ هثل سٍیـیدس هَسد  -2  *  *

ٍ ًَع تَلیذ هثل گیاّاى پیشاهَى خَد  ی تؼمل وٌٌذ.اًَاع تَلیذ هثل سٍیـپیشاهَى  -3  *  *

 سا هَسد تحث ٍ تشسػی لشاس دٌّذ. 

*   
 

ّای تیىشاى دًیای گیاّاى ًـاًِ تضسگی ٍ ػظوت تاٍس داؿتِ تاؿٌذ وِ پیچیذگی -1 *

 خذاًٍذ اػت.

 ایواى

 تِ یادگیشی دسع هَسد ًظش ػاللِ داؿتِ تاؿٌذ. -2  *  

 ّای خذاًٍذ تاؿٌذ.ؿىشگزاس ًؼوت -3 * *  

 ػلن ذ.ٌتَضیح دّتَلیذ هثل سٍیـی سا  -1  *  

 ذ.ٌّای هَسد اػتفادُ دس تَلیذ هثل سٍیـی سا تیاى وٌتتَاًذ اًذام -2  *  

 ذ.ًسٍیـی سا ًام تثش ؿیَُ ّای جذیذ تَلیذ هثل -3  *  *
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* 

 

 تتَاًذ گیاّی سا تِ سٍؽ سٍیـی تىثیش وٌذ. -1  * 

 تتَاًٌذ دس پیًَذ صدى دسختاى تِ پذس خَد ووه وٌذ. -2

 ػول

 .تـشیح وٌذپیاص سا گیاُ  -3  *  *

* *  

* 

ّای تىثیش گیاّاى تِ هٌظَس ایجاد هحیغی ػثض ٍ ؿاداب ػاللِ ًـاى ًؼثت تِ ؿیَُ -1 

 دٌّذ.

 اخالق

 اعشافیاى خَد سا تِ تَلیذ هثل سٍیـی گیاّاى تـَیك وٌذ. -2 * * * 

 یغتذس سٍؽ .هـاّذُ هؼتمین، تحث گشٍّی،، ػخٌشاًیتاسؽ هغضی، پشػؾ ٍ پاػخ ، تَلیذ هحتَااػتفادُ اص 

اهىاًات ٍ سػاًِ  ٍ ػیة صهیٌی. ، صًجثیلتختِ، هاطیه ، پیاص خَساوی ،دسػی ، وتابتَلیذهحتَا صهاى 

 ّای آهَصؿی 

 

 ، لشائت لشآى.ػالم ٍاحَال پشػی دلیمِ 4

دلت دس ٍضؼیت سٍحی ٍ جؼوی داًؾ آهَصاى، حضَس ٍ غیاب، تَجِ تِ ٍضؼیت والع، دادى تاصخَسد تىالیف 

 جلؼِ لثل.

ٍ  سا هیذاًٌذ؟ آهَصاى هیپشػذ آیا ؿیَُ تَلیذ هثل ایي گیاّاىهؼلن تِ ًـاى دادى تصاٍیشی اص گیاّاى اص داًؾ

 روش هیىٌذ وِ دس ایي جلؼِ تِ ایي هَضَع پی خَاّین تشد.

ایجاد استثاط ٍ 

 اًگیضُ ػاصی

الذاهات 

صهاى 

 تذسیغ

 گشدد.پیؾ تیٌی سفتاس ٍسٍدی داًؾ آهَصتشگضاس هیتِ هٌظَس  دلیمِ 4

 دٌّذ.دس ایي هشحلِ ػَاالت صیش ًوایؾ دادُ هیـًَذ ٍ داًؾ آهَصاى تِ ػَاالت پاػخ هی

 ّای صایـی ٍ سٍیـی سا دس گیاُ هماتل هـخص وٌیذ.لؼوت -1

 چِ تخؾ ّایی اص گیاُ  دس تَلیذ هثل جٌؼی ًمؾ داسًذ؟ -2

 آیا ّوِ گیاّاى تِ ؿیَُ جٌؼی تَلیذ هثل هیىٌٌذ؟ -3

 

 

اسصؿیاتی 

 تـخیصی
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ّای هؼلن فؼالیت فؼالیت ّای هؼلن فؼالیت داًؾ آهَصاى دلیمِ 15

آهَصاى تِ استثاط تیي لؼوت ّای  گزؿتِ ٍ داًؾ  ٍ داًؾ آهَص

 جذیذ فصل پی هیثشًذ.

 اًَاع تَلیذ هثل دس گیاّاى ًام تشدُ هیـَد.

ثاًیِ تحث وشدُ  30تِ صَست گشٍّی تِ هذت 

 دٌّذ.ػپغ پاػخ هی

آهَصاى جْت ایجاد اًگیضؽ )تِ ًظش پشػیذى ػَال اص داًؾ

 گیشد؟(ؿوا تَلیذ هثل سٍیـی گیاّاى چگًَِ صَست هی

وٌٌذ دس هَسد آهَصاى اعالػات سا دسیافت هیداًؾ

 آى تفىش هیىٌٌذ.

ّا ٍ اًَاع آى تَضیح دادُ تؼشیف تَلیذ هثل سٍیـی، ٍیظگی

 ؿَد.هی

داًؾ آهَصاى تا تحث ٍ گفتگَ تِ ایي ػَال پاػخ 

 هیذٌّذ.

ّای تغییشؿىل یافتِ ای  تشای تَلیذ هثل ػَال: چِ ػالِ

 ؿًَذ؟هی سٍیـی اػتفادُ

 داًؾ آهَصاى اعالػات سا دسیافت هیىٌٌذ. 

تا تفىش دس هَسد ػالِ تَت فشًگی تیي اعالػات 

 ػلوی ٍ صًذگی خَد استثاط تشلشاس هیىٌٌذ.

 اًَاع ػالِ ّای تغییش ؿىل یافتِ هؼشفی هیـًَذ 

 ػپغ تِ تَضیح ّش وذام پشداختِ هیـَد.

 ػالِ سًٍذُ دس تَت فشًگی هؼشفی هیـَد.

هـاّذُ ٍ تشسػی تشؽ صدُ ٍ پیاص سا  آهَصاى داًؾ

-وٌٌذ ٍ ًتایج سا تِ صَست تجشتی دسیافت هیهی

 وٌٌذ.

پیاص تِ ػٌَاى دٍهیي ػالِ تغییش ؿىل یافتِ تَضیح دادُ 

هیـَد ٍ اص داًؾ آهَصاى خَاػتِ هیـَد لؼوت ّای 

 هختلف آى سا ؿٌاػایی وٌٌذ. 

پغ اص دسیافت اعالػات تا هـاّذُ سیضٍم صًجثیل 

داًؾ آهَصاى هفَْم سیضٍم سا تِ خَتی دسن 

 هیىٌٌذ. 

سیضٍم ػالِ ای صیش صهیٌی ٍ افمی اػت وِ دس صًثك ٍ 

ػشخغ هـاّذُ هیـَد ٍ ًوًَِ آؿٌای  آى صًجثیل هی 

 تاؿذ. 

داًؾ آهَصاى اعالػات سا دسیافت هیىٌٌذ ٍ تا 

 هـاّذُ ػیة صهیٌی جَاًِ ّا سا پیذا هیىٌٌذ. 

غذُ چْاسهیي ػالِ تغیش ؿىل یافتِ اػت وِ هؼشفی 

ًِ ای اص غذُ هؼشفی ػٌَاى ًوَهیـَد، ػیة صهیٌی تِ 

 هیـَد.

 یافتِ جوغ تٌذی هیـًَذ.اًَاع ػالِ ّای تغییش ؿىل  اعالػات داًؾ آهَصاى عثمِ تٌذی هیـَد. 
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آهَصاى تِ ػَال پاػخ دادُ ٍ تا ّن تحث ٍ داًؾ

 گفتگَ هیىٌٌذ.

 ػایش اًَاع تَلیذ هثل سٍیـی پشداختِ هیـَد.اوٌَى تِ 

ػَال: تَلیذ هثل سٍیـی تا ػالِ هؼوَلی چگًَِ صَست 

 گیشد؟هی

 وٌذ.آهَصاى سا تىویل هیػپغ هؼلن اعالػات داًؾ

تِ ػَال پاػخ دادُ ٍ تا ّن تحث ٍ آهَصاى داًؾ

 گفتگَ هیىٌٌذ.

-ػَال: تَلیذ هثل سٍیـی تا تشي هؼوَلی چگًَِ صَست هی

 گیشد؟

 وٌذ.آهَصاى سا تىویل هیػپغ هؼلن اعالػات داًؾ

 وٌٌذ.آهَصاى هفاّین سا دسیافت هیداًؾ

فیلن سا تواؿا هیىٌٌذ ٍ تشداؿت صحیحی ًؼثت 

 آٍسًذ. تِ وـت تافت تِ دػت هی

 

 ؿَد.في گـت تافت تَػظ هؼلن تَضیح دادُ هی

 فیلن في وـت تافت ًوایؾ دادُ هیـَد. 

 دٌّذ.آهَصاى تِ ػَاالت عشح ؿذُ پاػخ هیداًؾ دلیم4ِ

)پاػخ دّی تِ صَست  هثل سٍیـی تىثیش هیـًَذ؟ذ ّشیه اص گیاّاى صیش تَػظ چِ لؼوتی دس تَلی -1

 فشدی(

 ػیة صهیٌی: ..............                                          صًثك:.............        

 گیاُ تشي تیذی:................ تٌفـِ آفشیمایی:............                                

ٍ دسختاى اًگَس تاؿذ ّش وذام سا  پیاص خَساوی اگش ؿوا هضسػِ ای داؿتِ تاؿیذ وِ ؿاهل تَت فشًگی،  -2

 )پاػخ دّی تِ صَست گشٍّی( ّای پیـٌْادی خَد سا تٌَیؼیذ.وٌیذ؟ سٍؽتىثیش هی چگًَِ

 

 

 اسصؿیاتی پایاًی

ّا، للوِ صدى، پیًَذ صدى ٍ گـت تافت لاتل اًجام ّای تغییش ؿىل یافتِ، تشيتَلیذ هثل سٍیـی تَػظ ػالِ دلیمِ 1

 اػت.

 جوغ تٌذی
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 دلیمِ 2

 

 ؿیَُ سٍیـی تىثیش ًوایٌذ ٍ جلؼِ آیٌذُ دس والع اسائِ ًوایٌذ.تِ صَست گشٍّی یه گیاُ سا تِ  -1

 تِ صَست گشٍّی دستاسُ في گـت تافت تحمیك ًوَدُ ٍ ًتیجِ سا تِ والع اسائِ ًوایٌذ.-2

تِ صَست اًفشادی تشای دتیش تِ آدسع  201پاػخی تشای تفىش ًماداًِ صفحِ -3

(maryamsetoudeh@yahoo.com.ایویل ًوایٌذ  ) 

الذاهات  تىلیف خاًِ

پغ اص 

 تذسیغ

 دّین.آهَصاى ٍ روش صلَات والع سا خاتوِ هیتا آسصٍی ػالهتی ٍ هَفمیت تشای داًؾ

mailto:maryamsetoudeh@yahoo.com

