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 : اّذاف کلی درط

 

ّوچٌیي سؾخیص  ،ثیوبریشایی ٍعالین ثبلیٌی اًگلْب ،عیز سکبهلی ٍ راّْبی اًشقبل ،آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هَرفَلَصی (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 ،آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب کزهْبی ثیوبریشای اًغبى ؽبهل کزهْبی هٌشقلِ اس راُ خبک (4

 هٌشقلِ اس راُ حلشًٍْب ٍ هٌشقلِ اس راُ ثٌذدبیبى

 

 

 

 
 

 



 اٍلجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 اًگل ؽٌبعی یبرکل: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . علن اًگل ؽٌبعی را سعزیف کٌذ  -1

 .سًذگی ّوشیغشی ٍ سًذگی اًگلی را سَ ضیح دّذ  -2

 .اًَاع اًگلْب را دعشِ ثٌذی کٌذ -3

 .اصطالحبر هْن اًگل ؽٌبعی را سعزیف کٌذ -4

 .ًبهگذاری اًگلْب را ؽزح دّذ  -5

 . اًگل ؽٌبعی دشؽکی را سعزیف کٌذ -6

 .هْوشزیي ثیوبریْبی اًگلی در ایزاى ٍ جْبى را ًبم ثجزد -7

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍمدجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

ادیظ  ٍ کلًََرکیظ عیٌٌغیظ ،دیکزٍعلیَم دًذرسیکَم ،فبعیَالّذبسیکبسزهبسَدّب،  یبرکل ی،کزم ؽٌبط یبرکل: عٌَاى هجحث

  سَرکیظ

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .کٌذرا ثیبى  کزهْبی اًگلیخصَصیبر   -1

 .جبیگبُ در ثذى ٍ راُ اًشقبل ؽزح دّذ ،دعشِ ثٌذی کزهْبی اًگل اًغبًی را ثز اعبط هَرفَلَصی -2

 .هْوشزیي ثیوبریْبی اًگلی کزهی در ایزاى ٍ جْبى را ثیبى کٌذ -3

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

 .حلشًٍْب ٍ ثٌذدبیبى را ؽزح دّذ ،غذا ،هغشقین ،قلِ اس راُ خبکادیذهیَلَصی کزهْبی هٌز  -5

 .ٍیضگی سزهبسَدّب را ثیبى کٌذ -1

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

 . را ًبم ثجزدادیظ سَرکیظ  ٍکلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم  ،فبعیَالهؾخصبر   -3

 . را ثیبى کٌذادیظ سَرکیظ  ٍکلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم  ،فبعیَال عیز سکبهلی -4

 .را سَضیح دّذادیظ سَرکیظ  ٍکلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم  ،فبعیَالثیوبریشایی ٍ عالین ثبلیٌی  -5

 .ؽزح دّذادیظ سَرکیظ را  ٍکلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم  ،فبعیَالراّْبی سؾخیص  -6

 .سزهبسَدّبی کجذی را سَضیح دّذادیذهیَلَصی  -7

 .را ثیبى کٌذادیظ سَرکیظ  ٍکلًََرکیظ  ،دیکزٍعلیَم  ،فبعیَالراّْبی دیؾگیزی اس  -8

 .درهبى سزهبسَدّبی کجذی را ؽزح  دّذ -9

 

 

 

                   □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

 

 

 

 

 



 چْبرم جلغِ*

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 یوَط ٍعشزهبًیدبراگَى یوَط یَکَگبٍایی،هشبگَى یظ ّشزٍفیظ،ّشزٍف یَلَدغیظ ثَعکی،فبط: عٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . را ًبم ثجزددبراگًَیوَط  ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظ  هؾخصبر  -1

 . را ثیبى کٌذدبراگًَیوَط  ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظعیز سکبهلی  -2

 .سَضیح دّذ رادبراگًَیوَط  ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظثیوبریشایی ٍ عالین ثبلیٌی  -3

 .ؽزح دّذدبراگًَیوَط  ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظراّْبی سؾخیص  -4

 .را سَضیح دّذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیادیذهیَلَصی  -5

 .را ثیبى کٌذدبراگًَیوَط  ٍ هشبگًَیوَط ،ّشزٍفیظ ،فبعیَلَدغیظراّْبی دیؾگیزی اس  -6

 .را ؽزح  دّذ سزهبسَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیدرهبى  -7

 

 

                   □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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؽؾن جلغِ*

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 ؽیغشَسٍهب صادًَیکن ،ؽیغشَسٍهب هبًغًَی ،ؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَم: عٌَاى هجحث

 

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 . را ًبم ثجزدصادًَیکن  ٍهبًغًَی  ،ؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَم  هؾخصبر  -1

 . را ثیبى کٌذصادًَیکن  ٍهبًغًَی  ،ؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَمعیز سکبهلی  -2

 .را سَضیح دّذصادًَیکن  ٍهبًغًَی  ،ؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَمثیوبریشایی ٍ عالین ثبلیٌی  -3

 .ؽزح دّذصادًَیکن  ٍهبًغًَی  ،ؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَمراّْبی سؾخیص  -4

 .را سَضیح دّذ سزهبسَدّبی خًَیادیذهیَلَصی  -5

 .را ثیبى کٌذصادًَیکن  ٍهبًغًَی  ،مؽیغشَسٍهب ّوبسَثیَراّْبی دیؾگیزی اس  -6

 .را ؽزح  دّذ ؽیغشَسٍهیبسیظدرهبى  -7

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ّؾشنجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 یبعبصیٌبسبسي یبعَلیَم،عغشَدّب،  سي یبرکل: عٌَاى هجحث

 

 :اّذاف اخشصبصی

  

  :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ عغشَدّب کلی خصَصیبر. 1

 .ثبفشی را دعشِ ثٌذی کٌذ ٍعغشَدّبی رٍدُ ای . 2

 .را ثیبى کٌذعلیَم سٌیبسٌیبعبصیٌبسب ٍ رفَلَصی ٍم. 3

 .را سعزیف کٌذعلیَم سٌیب سٌیبعبصیٌبسب ٍچزخِ سًذگی . 4

 .را ؽزح دّذ علیَمسٌیب سٌیبعبصیٌبسب ٍهکبًیغوْبی ثیوبری سایی . 5

 .را سَضیح دّذعالئن ثبلیٌی سٌیبسیظ ٍ عیغشی عزکَسیظ . 6

 .را ؽزح دّذ علیَمسٌیب ٍ سٌیبعبصیٌبسبرٍؽْبی سؾخیص آسهبیؾگبّی . 7

 .را سَضیح دّذادیذهیَلَصی سٌیبسیظ ٍ عیغشی عزکَسیظ . 8

 .را ؽزح دّذ علیَمسٌیب ٍ سٌیبعبصیٌبسبرٍؽْبی کٌشزل ٍ دیؾگیزی اس . 9

 .را سَضیح دّذدرهبى سٌیبسیظ ٍ عیغشی عزکَسیظ . 10

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دّن جلغِ*

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 هَلشی عذظ هَلشی عذظ ،اکیٌَکَکَط هَلشی لَکَالریظ ،اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط: عٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 

  :داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .ٍ هَلشی عذظ را ثیبى کٌذاکیٌَکَکَط رفَلَصی ٍم. 1

 .ٍ هَلشی عذظ را سعزیف کٌذاکیٌَکَکَط چزخِ سًذگی . 2

 .را ؽزح دّذاکیٌَکَکَط ٍ هَلشی عذظ ثیوبری سایی . 3

 .ا سَضیح دّذآلَئَالر ٍ عٌَرٍسیظ ر کیغز ،عالئن ثبلیٌی کیغز ّیذاسیک. 4

 .را ؽزح دّذاکیٌَکَکَط ٍ هَلشی عذظ سؾخیص آسهبیؾگبّی . 5

 .کیغز آلَئَالر ٍ عٌَرٍسیظ را سَضیح دّذ ،کیغز ّیذاسیکادیذهیَلَصی . 6

 .دّذرا ؽزح اکیٌَکَکَط ٍ هَلشی عذظ رٍؽْبی دیؾگیزی اس . 7

 .کیغز آلَئَالر ٍ عٌَرٍسیظ را سَضیح دّذ ،کیغز ّیذاسیکدرهبى . 8

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دٍاسدّنجلغِ *

 هحوذ رایبًیدکشز : ًبم هذرط

 کبًیٌَم یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم السَم، د یوٌَلذیظ ًبًب،ُ: عٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم ٍ د یوٌَلذیظ،ُرفَلَصی ٍم. 1

 .را سعزیف کٌذ یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم ٍ د یوٌَلذیظ،ُچزخِ سًذگی . 2

 .را ؽزح دّذ یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم ٍ د یوٌَلذیظ،ُهکبًیغوْبی ثیوبری سایی . 3

 .را سَضیح دّذیفیلَثَسزیبسیظ د یوٌَلذیبسط ٍُعالئن ثبلیٌی . 4

 .را ؽزح دّذ یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم ٍ د یوٌَلذیظ،ُرٍؽْبی سؾخیص آسهبیؾگبّی . 5

 .را سَضیح دّذیفیلَثَسزیبسیظ د یوٌَلذیبسط ٍُادیذهیَلَصی . 6

 .را ؽزح دّذ یذلیذیَمدیفیلَثَسزیَم ٍ د یوٌَلذیظ،ُرٍؽْبی کٌشزل ٍ دیؾگیزی اس . 7

 .را سَضیح دّذیفیلَثَسزیبسیظ د یوٌَلذیبسط ٍُدرهبى . 8

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    چْبردّنجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

 یکَریظ سزیکَراسز یی،الرٍّبی هْبجز احؾب لَهجزیکَئیذط،یظ ًوبسَدّب، آعکبر یبرکل: عٌَاى هجحث

 

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .ًوبسَدّب را سَضیح دّذٍیشگی  -6

 .ثبفشی ٍ خًَی را دعشِ ثٌذی کٌذ ،ًوبسَدّب رٍدُ ای  -7

 .یکَریظ را ثیبى کٌذسزیی ٍ الرٍّبی هْبجز احؾب ،آعکبریظ هزفَلَصی -

 .یکَریظ را ؽزح دّذسزیی ٍ الرٍّبی هْبجز احؾب ،آعکبریظچزخِ سًذگی . 9

  .را سَضیح دّذ یکَریظسزیی ٍ الرٍّبی هْبجز احؾب ،آعکبریظهکبًیغوْبی ثیوبری سایی . 10

 .را ثیبى کٌذ سَکغَکبریبسیظ ٍ سزیکَعفبلیبسیظ ،آعکبریبسیظ عالئن ثبلیٌی. 11

 .یکَریظ را ؽزح دّذسزیی ٍ الرٍّبی هْبجز احؾب ،آعکبریظرٍؽْبی سؾخیص آسهبیؾگبّی . 12

 .ثیبى کٌذسَکغَکبریبسیظ ٍ سزیکَعفبلیبسیظ را  ،آعکبریبسیظادیذهیَلَصی ٍ اًشؾبر . 13

 .را سَضیح دّذیکَریظ سزیی ٍ الرٍّبی هْبجز احؾب ،آعکبریظرٍؽْبی کٌشزل ٍ دیؾگیزی اس . 14

 .ؽزح دّذسزیکَعفبلیبسیظ را  سَکغَکبریبسیظ ٍ ،آعکبریبسیظدرهبى . 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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 ّنؽبًشدجلغِ *

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

یَط اًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز یلَئیذط اعشزکَرالیظ،اعشزًٍض ی،کزهْبی قالثذار، الرٍّبی هْبجز دَعز :عٌَاى هجحث

 یؾیال اعذیزالیظ سز ٍرهیکَالریظ،

 

 :اّذاف اخشصبصی

 

 : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ یؾیيسز یَط ٍاًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز اعشزًٍضیلَئیذط، ،رفَلَصی کزهْبی قالثذارٍم. 1

 .یؾیي را ؽزح دّذسز یَط ٍاًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز اعشزًٍضیلَئیذط، ،چزخِ سًذگی کزهْبی قالثذار. 2

 .را سَضیح دّذ یؾیيسز یَط ٍاًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز اعشزًٍضیلَئیذط، ،هکبًیغوْبی ثیوبری سایی کزهْبی قالثذار. 3

 .یؾیٌَس را ؽزح دّذسزیبسیظ ٍ اًشزٍة ،ًکبسَریبسیظ ،آًکیلَعشَهیبسیظ ،یبسیظاعشزًٍضیلَئیذ عالئن ثبلیٌی. 4

 .را ثیبى کٌذ یؾیيسز یَط ٍاًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز اعشزًٍضیلَئیذط، ،رٍؽْبی سؾخیص آسهبیؾگبّی کزهْبی قالثذار. 5

 .یؾیٌَس را سَضیح دّذسزٍ  یبسیظاًشزٍة ،ًکبسَریبسیظ ،آًکیلَعشَهیبسیظ ،یبسیظاعشزًٍضیلَئیذادیذهیَلَصی ٍ اًشؾبر . 6

 .ؽزح دّذرا  یؾیيسز یَط ٍاًشزٍة یکَعشزًٍضیلَط،سز اعشزًٍضیلَئیذط، ،رٍؽْبی کٌشزل ٍ دیؾگیزی اس کزهْبی قالثذار. 7

 .یؾیٌَس را سَضیح دّذسزیبسیظ ٍ اًشزٍة  ،ًکبسَریبسیظ ،آًکیلَعشَهیبسیظ ،یبسیظدرهبى اعشزًٍضیلَئیذ. 8

 

 

                   □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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ ّجذّن*

 دکشز هحوذ رایبًی: ًبم هذرط

   لَا لَا ٍ ٍٍؽزریب ثبًکزٍفشی، ثزٍگیب هبالیی، اًکَعزکب ٍلَلَط ،دراکًَکَلَس هذیٌغیظ، یثبفز  -یخَى یًوبسَدّب عٌَاى هجحث

 :اّذاف اخشصبصی

 

 

  : داًؾجَ در دبیبى کالط ثشَاًذ

 .را ثیبى کٌذ  لَا لَا ٍٍٍؽزریب ، ثزٍگیب ، اًکَعزکب  ،دراکًَکَلَسرفَلَصی ٍم. 1

 .را سعزیف کٌذ  لَا لَا ٍٍٍؽزریب ، ثزٍگیب ، اًکَعزکب  ،دراکًَکَلَسچزخِ سًذگی . 2

 .را ؽزح دّذ  لَا لَا ٍٍٍؽزریب ، ثزٍگیب ، اًکَعزکب  ،دراکًَکَلَسهکبًیغوْبی ثیوبری سایی . 3

 .فیلزیبسیظ را سَضیح دّذٍ  دراکًَکَلَس عالئن ثبلیٌی. 4

 .را ؽزح دّذ  لَا لَا ٍٍٍؽزریب ، ثزٍگیب ، اًکَعزکب  ،دراکًَکَلَسرٍؽْبی سؾخیص آسهبیؾگبّی . 5

 .ٍ فیلزیبسیظ را سَضیح دّذ دراکًَکَلَسادیذهیَلَصی . 6

 .را ؽزح دّذ  لَا لَا ٍٍٍؽزریب ، ثزٍگیب ، اًکَعزکب  ،دراکًَکَلَسرٍؽْبی کٌشزل ٍ دیؾگیزی اس . 7

 .ٍ فیلزیبسیظ را سَضیح دّذ دراکًَکَلَسدرهبى . 8

 

 

                   □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

 

 

 


