٣٢

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﻣﻮاد درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی اول ،ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻮاد
درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮاد درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎص دارد.
در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،اﺑﺘﺪا ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻣﻮاد درﺳﯽ ﭘـﺎﻳﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮاد درﺳﯽ،
ﺟﺪوﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر در آن درس ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ از
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺪاول ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ درس
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺪرﻳﺲ و اﺟﺮای آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ،اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻗﻀﺎوت دﻗﻴﻖﺗﺮ در
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٣٣

ﺑﺨﺶ ﺍ ّﻭﻝ

٣٤

اول ﺟﻬﺖ درج در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﻗﺮآن
ــ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﯽ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن
ــ آﻣﻮزه ﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ(

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ــ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎﻳﻪ
ــ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

ﻓﺎرﺳﯽ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن )ﮔﻮش دادن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪن(
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ )درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،زﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی(

رﻳﺎﺿﯽ
ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺪاد و ﻧﻤﺎدﻫﺎی آن )ﺷﻤﺎرش ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن ،ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﻋﺪاد(
ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت روی اﻋﺪاد )ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﻳﻖ(
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ )راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ(
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
ــ ﻫﻨﺪﺳﻪ )اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﻘﺎرن(
ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی )ﻃﻮل ،زﻣﺎن ،ﺟﺮم(
ــ آﻣﺎر و ﻧﻤﻮدار

ﻋﻠﻮم
ــ ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺑﺎره ی زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دروس آﻣﻮزش داده ﺷﺪه(:
ــ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی
ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ــ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ــ ﺟﺎﻧﻮران
ــ ﮔﻴﺎﻫﺎن
٣٥

ــ آب
ــ ﺳﻨﮓ
ــ اﺑﺰار و اﺧﺘﺮاع
ــ ﺧﺎک
ــ ﻫﻮا
ــ ﮔﺮﻣﺎ
ــ ﺣﺮﮐﺖ
ــ آﻫﻦ رﺑﺎ
ــ ﻓﻨﺎوری

ﻫﻨﺮ
ــ ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی )زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ،ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی(
ــ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ ،رﻋﺎﻳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ(
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ(
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(

٣٦

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺮﺁﻥ

٣٧

٣٨

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﻊﺧﻮاﻧﯽ
ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و
ﺣﻔﻆ ﺳﻮره
ﺷﻤﺮدهﺧﻮاﻧﯽﻳﺎﺑﺨﺶﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
رﻋﺎﻳﺖ آداب
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﭘﻴﺎم و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺎده ی
آن در زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﯽ
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن
درک ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ

ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻧﯽ

روﺧﻮاﻧﯽ

آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن

ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪ ی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ را در ﺟﻤﻊﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻮرهﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل دو ﺳﻮرهی دﻟﺨﻮاه را از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺟﻤﻊﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺎن ﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﻃﻮل ﺳﺎل دو ﺳﻮره را از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﻤﻊﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺎن ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻳﮏ ﺳﻮره را از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺟﻤﻊﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮرهای را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
آداب اوﻟﻴﻪ ی ١ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺶﺗﺮ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدآوری ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدآوری ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

١ــ آداب اوﻟﻴﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﺳﮑﻮت ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﻗﺮآن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺮآن

آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن
ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ

٣٩

٤٠

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

آﻣـﺎدﮔـﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟـﺴـﻤـﺎﻧـﯽ

دروس

۸-۱۳
۹-۲۳

۳-۱۱

۴-۲۴

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش

در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎی ﺳﻮﺋﺪی روی دﻳﻮار )ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻳﻮار ﻳﮏ دﺳﺖ ،ﮐﻒ دﺳﺖﻫﺎ روی دﻳﻮار ﺑﺎ ﺧﻢ ﮐﺮدن آرﻧﺞﻫﺎ،
ﺑﺎ ﺑﺪن ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎف ﺳﻴﻨﻪ را ﺑﻪ دﻳﻮار ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮده ( را ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ روی زﻣﻴﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،دﺳﺖﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﺎﻫﺎ را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎف ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﮐﺸﻴﺪه ،ده ﺑﺎر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻴﭽﯽ از روی ﻫﻢ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ راه ﺑﺮود.
ــ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ روی ﻳﮏ ﭘﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ زاﻧﻮی ﺻﺎف ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ.
ــ ﺑﺮ روی ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل راه ﺑﺮود.

ــ  ۵دور اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ واﻟﻴﺒﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺪود ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدن و ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن(.
ــ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺟﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻳﮏ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎی
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.

ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺟﻔﺖ ،ﺑﺪون ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﮕﻴﺮد و  ٨ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻗﻼب ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی دو دﺳﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن روی ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٨ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻی
 ۶-۱۲-۲۲ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﻴﺪه ﻧﮕﻪ دارد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ
ــ ﻋﺮوﻗﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
دروس

۷

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش

ﺧﻮب

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ در ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﻬﺖﻫﺎی ﭼﭗ ،راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ،ﻋﻘﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ــ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮپ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﯽ ﺳﺒﮏ و ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﺟﻬﺖﻫﺎی راﺳﺖ ،ﭼﭗ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎ(ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺧﻮد در روﺑﺮو ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ.

ــ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و دﺳﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ دارد.
 ۲-۵-۱۹ــ در دوﻳﺪنﻫﺎی آرام و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و در دوﻳﺪنﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﻣﯽدود.
ــ در دوﻳﺪنﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ،ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزوان ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ــ در ﻫﻨﮕﺎم دوﻳﺪن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﻠﻢ )ﺻﺪای ﺳﻮت( ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ و زﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــ در راه رﻓﺘﻦ ،اﻳﺴﺘﺎدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ  ،ﺳﺮ  ،ﺗﻨﻪ وﺑﺎﺳﻦ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ــ در راه رﻓﺘﻦ ،اﻳﺴﺘﺎدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﻳﮏ ﭘﺎ ،ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی دﻳﮕﺮ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
۱-۵-۱۹
ــ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﮐﺖ )ﺟﻬﺖ
ﻳﺎﺑﯽ (

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در راه رﻓﺘﻦ،
اﻳﺴﺘﺎدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در دوﻳﺪن

ﺣـﺮﮐﺎت ﭘـﺎﻳﻪ

٤١

٤٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

دروس

۱۴-۱۷

۱۵

۱۵

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺗﺎب
ﻳﮏ دﺳﺖ ،از ﺑﺎﻻ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺗﺎب
ﻳﮏ دﺳﺖ ،از ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭼﺮﺧﻴﺪن و
ﭘﻴﭽﻴﺪن وﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش

ﻧﻴﺎز ﺑﻪآﻣﻮزش و در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﺗﺎب ،ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ﺑﺮای اﻓﺮاد راﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﺎی ﭼﭗ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ( و وزن
ﺧﻮد را از ﭘﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ــ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣ﻣﺘﺮ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ــ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣ﻣﺘﺮ روی زﻣﻴﻦ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﺗﺎب ،ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آوﻳﺰان در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﻴﺮد .
ــ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺪن را ﮐﻤﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ  ) .ﻓﺮد راﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ(
ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارد) ﺑﺮای اﻓﺮاد راﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﺎی ﭼﭗ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ (
ــ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣ﻣﺘﺮ روی زﻣﻴﻦ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ــ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮑﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺗﺮ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ دﺳﺖﻫﺎ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
و راﺳﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻳﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭽﺮﺧﺪ.
ــ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎ از روی زﻣﻴﻦ ،ﺗﻨﻪ و زاﻧﻮﻫﺎ را ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ

٤٣

٤٤

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

درک و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
اﺷﮑﺎل و اﺷﻴﺎ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ
ــ آدرس دادن ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ
ﺷﯽء

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﺗﺎ  ،۵ﺑﺪون
ﺷﻤﺎرش
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪدﻫﺎی ﺗﺎ  ۱۰ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺷﻴﺎ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ،اﺷﮑﺎل ،ﭼﻮبﺧﻂ و
ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی(
ــ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ

درک ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ ۱۰
و ﻧﻤﺎدﻫﺎی آن
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۱۰ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ  ۳ﺗﺎﻳﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎء

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ
۱۰

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺪاد و ﻧﻤﺎدﻫﺎی آن

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ از
واژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ از
واژهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ از
ﻳﮏ واژة ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻳﺎ ﺷﮑﻞ و آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
دارد.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ  ۵را ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش ﺳﺮﻳﻊ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و اﻋﺪاد ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ را در ﺷﻤﺎرش و
ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ  ۵را ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻋﺪاد ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ را در
ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ  ۵را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻋﺪاد ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ را در
ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ  ۳ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ  ۵و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد ﺗﺎ  ۱۰و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ در ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۲ﺗﺎﻳﯽ از اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۲ﺗﺎﻳﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺎﻳﻊ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ  ،ﺳﻮﻣﻴﻦ
و ...

درک ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﻋﺪدﻫﺎ
ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ )ﺑﺎ اﺷﻴﺎ و ﻳﺎ
اﺷﮑﺎل و ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ(
ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی

ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ــ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
ــ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ذﻫﻨﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ
ﻣﻀﺎرب  ۵و ۱۰

اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺟﻤﻊﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ
 ۵ﺗﺎ
و  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ

ﺷﻤﺎرش

٤٥

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺎﻳﻊ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واژهﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و  ...ﺑﺮای آدرس دادن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺎﻳﻊ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واژهﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و ...
ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺎﻳﻊ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واژهﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و ...
ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل و اﺷﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺮﺑﻮط را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل و اﺷﻴﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺮﺑﻮط را ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺎﻳﻊ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد و اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و  ...ﺑﺮای آدرس دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل و اﺷﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ اﻋﺪاد ،ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ اﻋﺪاد ،ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ اﻋﺪاد ،ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ اﻋﺪاد ،ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

٤٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
ــ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد
ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ
ﺣﺮوف
ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎ رﻗﻢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
ﻳﮑﯽ ده ﺗﺎﻳﯽ

ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻋﺪدﻫﺎی از  ۱ﺗﺎ ۱۰۰

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف

ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽ

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺷﻴﺎ و اﺷﮑﺎل ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ را ﺧﺎرج از ﺟﺪول ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﭘﺲ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺷﻴﺎ و اﺷﮑﺎل ،ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻋﺪد دو رﻗﻤﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎ و اﺷﮑﺎل دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻋﺪد
دو رﻗﻤﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻫﺮ ﻋﺪدی ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻟﮕﻮی ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻫﺮ ﻋﺪدی ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻟﮕﻮی ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد
را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻫﺮ ﻋﺪدی ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻟﮕﻮی ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد
را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻋﺪدﻫﺎ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺗﻤﺎم ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻳﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را از رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻳﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را از رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺮوف و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺗﻤﺎم ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻳﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را از رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺮوف
و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻳﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی
و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد آن ﻫﺎ

درک ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ

ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎ ۲۰

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ــ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮای دﺳﺘﻪﻫﺎ
و ﻣﺤﻮرﻫﺎی داده ﺷﺪه
ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ )ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  (۱۰ﺑﻪ
ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ و ﺗﺎ  ۲۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﯽ
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎ ،ﭼﻮبﺧﻂ ،رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﻮر(

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﻋﺪاد

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ

اﻋﻤﺎل روی اﻋﺪاد

٤٧

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮای اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﺮای دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺪاد ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ.

در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺴﺎوی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻋﻴﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ( ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﻪ روش ﻋﻴﻨﯽ و اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ذﻫﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻴﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﻪ روش ﻋﻴﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ذﻫﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻴﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

٤٨

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﻤﻊﻫﺎی
دوﺗﺎﻳﯽ اﻋﺪاد
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای
از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻫﺒﺮد ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻤﻊﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪدﻫﺎ
زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و
آزﻣﺎﻳﺶ

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻫﺒﺮد زﻳﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻫﺒﺮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎم دار

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﺣﻞ آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻏﺐ ﻣﻮارد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادهﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋﺎت وﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن

ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ
ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ۴×۴
ــ ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﺴﺌﻠﻪ
ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ ،اﺷﻴﺎ ،ﻋﺪد و ﭼﻮب ﺧﻂ
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ

ﻳﺎ  ۶× ۶ﻳﺎ ۹×۹

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ )ﺳﻮدوﮐﻮ(

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﮏ ﻫﺪﻓﯽ

ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ

ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

٤٩

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ر ا درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

در ﺗﺸﺨﻴﺺ دادهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ و دادهﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎ ،رﺳﻢ ﺷﮑﻞ و ﭼﻮبﺧﻂ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ
را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎ ،رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﭼﻮبﺧﻂ و ﻣﺤﻮر ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
در ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﻞ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

٥٠

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ ﻏﻴﺮﻣﺪرج و ﺷﺎﺑﻠﻮن

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ وﺻﻞ ﮐﺮدن دو ﻧﻘﻄﻪ و رﺳﻢ ﺧﻂ راﺳﺖ
ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ
ــ رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻂﮐﺶ ﻏﻴﺮﻣﺪرج و ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻄﻮط و وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﺧﻮب

ﺧﻂﮐﺶ ﻏﻴﺮﻣﺪرج و ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻄﻮط و وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

از ﺧﻂﮐﺶ ﻏﻴﺮﻣﺪرج و ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻄﻮط و وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن در رﺳﻢ ﺧﻂ و ﺷﮑﻞ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و ﺿﻠﻊ و ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻳﮏ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن ﻧﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه
ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و ﺿﻠﻊ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺗﺸﺨﻴﺺ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

٥١

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺿﻠﻊﻫﺎی اﻧﻮاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.

ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺿﻠﻊﻫﺎی اﻧﻮاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.

ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺿﻠﻊﻫﺎی اﻧﻮاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﺎم ﺑﺮدن اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

اﻏﻠﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻤﺎرش ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺿﻠﻊﻫﺎی اﻧﻮاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮ را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮ را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
در ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮓﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

٥٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن و ﺗﻮﺻﻴﻒ دو ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن  ۱/۲و
 ۱/۴و رﻧﮓ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﻘﻴﻪی
ﻧﻴﻤﻪی ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن
ﺷﮑﻞ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن
ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن و رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻴﻤﻪی دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻘﺎرن
ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ و ﮐﭙﯽ

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن )دو ﻧﻴﻤﻪی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ(

ﺗﻘﺎرن

درک ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻘﺎرن  ۱/۲و ۱/۴

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮﻳﻨﻪی دو ﻧﻴﻤﻪی آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻴﻤﻪی دوم
ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن را ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮﻳﻨﻪی دو ﻧﻴﻤﻪی آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را رﺳﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻴﻤﻪی دوم ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن را ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻢ از ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﻂ ﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻧﻴﻤﻪی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻢ ﻳﺎ  ۱/۴از ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﻂ ﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻢ ﻳﺎ  ۱/۴از ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﻂ ﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن و رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻴﻤﻪی دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮﻳﻨﻪی دو ﻧﻴﻤﻪی آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﻴﻤﻪی دوم ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن را ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن  ۱/۲و  ۱/۴و رﻧﮓ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺑﻘﻴﻪی ﺷﮑﻞ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﻋﺖ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه از
روی ﺳﺎﻋﺖ

درک ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی
ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ زﻣﺎن

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﻣﺎن از روی ﺳﺎﻋﺖ

زﻣﺎن

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

٥٣

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﺎﻳﻊ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﺎﻳﻊ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﺎﻳﻊ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از
ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻣﺪت زﻣﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺗﻨﻮع ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه را از روی
ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺗﻨﻮع ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﺎﻧﺪه را از روی ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻨﻮع ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه
را از روی ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

٥٤

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﻧﺪازهیاﺷﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎی ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮم ﺳﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ
ــ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻧﺪازهی اﺷﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺟﺮمﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ
واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮلﻫﺎ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی آنﻫﺎ

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺟﺮم ﻫﺎ

ﻃﻮل

ﺟﺮم

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻃﻮل اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﻧﺪازه را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات درﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻃﻮل اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﻧﺪازه را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات درﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺷﻴﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻃﻮل اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﻧﺪازه را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات درﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺷﻴﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﺷﻴﺎ ﺑﺎ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺟﺮمﻫﺎی اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺟﺮمﻫﺎی اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺟﺮمﻫﺎی اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺟﺮم اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ــ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری
ــ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺘﻮنﻫﺎ

رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭼﻮبﺧﻂ

آﻣﺎر و ﻧﻤﻮدار

٥٥

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮل ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮل ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮل ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از واژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻃﻮل آنﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی از ﭼﻮبﺧﻂ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی
از ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﮑﺎل و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی از
ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻓﺎﺭﺳﯽ

٥٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن
ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم
ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮاﻧﯽ و
درک ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮاﻧﯽ

ﮔﻮش دادن

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ

ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ

ﺧﻮاﻧﺪن

٥٧

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻴﺎمآنﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻴﺎمآنﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﮑﺚ و درﻧﮓ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻳﺎدآوری و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻴﺎم را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﮔﻮش دادن ،درک ﭘﻴﺎم و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼت ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ را درک ﮐﺮده وﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺷﺎره دارد.

ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ را درک ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ را درک ﮐﺮده و در ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﺗﺨﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در درک ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻴﺎن ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رو ﺧﻮاﻧﯽ و درک ﭘﻴﺎم

٥٨
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و واژه ﻫﺎ
) واج ــ ﺣﺮف ــ واژه (
ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ی ﺧﻂ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی

ﺧﻮاﻧﺪن

زﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﯽ

درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ

ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی

ﻧﻮﺷﺘﻦ

١ــ ﮔﺴﺘﺮده :ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ
ــ دﺳﺖ ورزی
ــ ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﻮﻳﺴﯽ
ــ زﻳﺒﺎ ﻧﻮﻳﺴﯽ
ــ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﻳﺴﯽ

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ را درﺳﺖ و ﺑﺪون ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ،روان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ و درک ﭘﻴﺎم آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻗﻠﻢ را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺟﻬﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﻠﻢ را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻬﺖﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب در ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻬﺖﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و زﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﯽ )ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮی( را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

درﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻢ و رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻋﻼوه ﺑﺮ واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﺎرت دارد.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎ )ﺑﻪوﻳﮋه اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت و واژه ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ( ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ.
در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آنﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ واژه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.
درﺑﺎرهی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﺧﻼق ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪی ﮔﺴﺘﺮده ١و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﮑﺮاری ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ

٥٩

در روﻳﮑﺮد ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ،ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
درس ﻫﺎی ﻋﻠﻮم( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﺿﻤﻦ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ،آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻼس و ﺧﺎرج از ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آن زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی و ﺗﻼش
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
آﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی از دﻳﮕﺮان ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و…( ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮده و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻳﺎ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﻮع در اراﺋﻪ ی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ؟
آﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد اﺣﺎﻃﻪ دارد )ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ( ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺧﻮد را در اﻫﺪاف /ﭘﺎﻳﻪ ای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺮ درس در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻼس و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارزش ﻳﺎﺑﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮردﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
درج ﮔﺮدد.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮاﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺠﺪد روی دروس ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درس ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
)ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف /ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ( دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.

٦٠

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﺳﻄﺢ ١

ﺳﻄﺢ ٢

زﻧﮓ ﻋﻠﻮم

ﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه
ﮐﻦ

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش،
ﺷﺎداب ﺑﺎش

دﻧﻴﺎی ﺟﺎﻧﻮران

دﻧﻴﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن

زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﻣﺎ

زﻣﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ

ﺳﻄﺢ ٣

در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺮح ﮐﺮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎﻳﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ.
]اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ :ﺷﺎﻳﺪ /ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و…[ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران ،و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮاس ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی )ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه ،اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺲ ،رﻧﮓ ،ﺻﺪا ،ﺑﻮ ،ﻣﺰه و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن( آن ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن ﻫﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻬﻴﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻬﻴﻪ ،و در دو دﺳﺘﻪ
ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده ،و ﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را در آن ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده ،ﺟﺪول ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ،اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ اﺳﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ،اﺟﺮا و ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان وﻳﮋﮔﯽ رﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی
از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .آن ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻳﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺪام ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻳﮏ
را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ راه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای دوره ی زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و دوره ی زﻣﺎﻧﯽ را در ﻳﮏ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای از
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ی آن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ی آن ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ی آن ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاردی از اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب در آن ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب و
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ آب از آﻧﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﻣﺴﻴﺮ
از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻃﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻣﺤﻞ
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻨﮓ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺟﻨﺲ
و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﯽ از روش ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را )ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ( ،رﻧﮓ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان )ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎ( ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺑﺎره ی زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮﺿﻮع درس

٦١

٦٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اول
اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی ّ
ﺳﻄﺢ ١

ﺳﻄﺢ ٢

ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺎزم

زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﺎ

در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا
وﺟﻮد دارد

دﻧﻴﺎی
ﺳﺮد و ﮔﺮم

ﺳﻄﺢ ٣

در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار را در ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار را در ﺳﺎده ﻧﻤﻮدن
را در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮای ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد.
آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻫﺎ ﺧﺎک ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﺷﮑﺎر آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف وﺟﻮد دارد و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ
دارد ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و روش ﻫﺎی ﺧﻼق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎﮐﻨﻨﺪه را
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻣﺎ را
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ )دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ( ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻳﯽ از آﻫﻦ رﺑﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎ ،ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ را در ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ در آن ﻫﺎ
را ﺑﺮای آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ در ﻳﮏ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ را در آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻦ

از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری روﺷﻨﺎﻳﯽ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را در ﻳﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﻳﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری و ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮ

٦٣

٦٤
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اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻨﺮی
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ
ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان

زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻫﻨﺮ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ )ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ،اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف( ،ﻧﻈﻢ )ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ(،
ﺗﻨﺎﺳﺐ ) ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ،اﻧﺪازهﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﺑﺰرﮔﯽ( ﻋﻨﺎﺻﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
در ﻫﻤﻪی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺮورش و
اﺟﺮای اﻳﺪه
ــ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی )اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه،
ﭘﺮورش اﻳﺪه و اﺟﺮای اﻳﺪهی ﻫﻨﺮی( ﺧﻮد و
ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ
ــ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و
ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار و ﻣﻮاد
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری اﺑﺰار و
ﻣﻮاد
ــ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻪﺟﺎ و ﺑﻪاﻧﺪازه از اﺑﺰار و ﻣﻮاد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻨﺮی

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و
دﻳﮕﺮان

ﻧﮕﻪداری و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ اﺑﺰار و ﻣﻮاد و رﻋﺎﻳﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ آنﻫﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی

ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی

اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار

٦٥

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اول
اداﻣﻪ ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻫﻨﺮ ﭘﺎﻳﻪی ّ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و در اﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮورش و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،در اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ،ﭘﺮورش و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.
درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.
درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اراﺋﻪی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮای او دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻳﮕﺮان ،درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺪرت از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

