ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ رﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن و ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن
ــ رﺳﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
ــ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮازی در ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎمﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮازی را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

۱۴۰ ،۱۳۴ــ ۱۳۸
۱۵۳ــ۱۵۱

درک ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری در اﺷﮑﺎل ،درک ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮازی
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺗﻘﺎرن

ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮازی

ﻫﻨﺪﺳﻪ

١١٩

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﻪ دارای ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن آﻧﻬﺎ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﻪ دارای ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
و دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻢ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻧﮓآﻣﻴﺰی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﻪ دارای ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
و دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن و ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻘﺎرن
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﻮازی را در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ،ﺷﮑﻞ( ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ،ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ( ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻄﻮط ﻣﺬﮐﻮر را روی ﺷﮑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ( ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی را در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ را در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮط
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی را ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و در ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻣﺘﻮازی را در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ در رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻳﺎ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﺬﮐﻮر و ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
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ﭘﺎره ﺧﻂ ،اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و اﺟﺰاء آن

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
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درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎره ﺧﻂ
درک ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ،داﻳﺮه و اﺟﺰاء آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮔﺎر و ﮔﻮﻧﻴﺎ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

ﭘﺎره ﺧﻂ ،ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و داﻳﺮه را در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و در ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎمﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻳﺮه و اﺟﺰاء آن را )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮔﺎر و ﺧﻂﮐﺶ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن( رﺳﻢ و
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و اﺟﺰاء آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻢ و ﻧﺎمﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺮای ﻣﺪرج
ﮐﺮدن ﺧﻂ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﺮح و
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﭘﺎره ﺧﻂ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرج ﮐﺮدن ﺧﻂ و ﻧﺎمﮔﺬاری
و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و اﺟﺰاء آﻧﻬﺎ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز
دارد.

ﭘﺎره ﺧﻂ و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﺳﺎده )ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﺜﻠﺚ( و داﻳﺮه را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺟﺰاء آن را ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺮای رﺳﻢ داﻳﺮه
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ و ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮای رﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺑﻴﺎن
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﭘﺎرهﺧﻂ ،ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و داﻳﺮه را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﻫﻤﻮاره در ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﻳﺮه و اﺟﺰاء آن )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر( ،ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و اﺟﺰاء آن را ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﻂ ﮐﺶ و ﮔﻮﻧﻴﺎ( رﺳﻢ ﮐﺮده ،ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻴﻦ
ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺮای ﻣﺪرج ﮐﺮدن ﺧﻂ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺎره ﺧﻂ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﺻﻔﺤﻪ
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و ﺑﻴﺎن اﺟﺰاء آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ داﻳﺮه و اﺟﺰاءآن در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و رﺳﻢ آن
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺟﻮه آن
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﮑﻌﺐ و ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺟﻮه آن
ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ
ــ ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ از ﻣﮑﻌﺐ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻮاﻧﻪ درﺻﻔﺤﻪ )دو ﺑﻌﺪی( و در
ﻓﻀﺎ )ﺳﻪ ﺑﻌﺪی(
ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﻮاﻧﻪ

 ۱۹اﻟﯽ ۲۲
۱۳۷

درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ از ﻣﮑﻌﺐ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ

درک ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ

ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﮑﻌﺐ

اﺳﺘﻮاﻧﻪ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

١٢١

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﯽﺳﺎزد و وﺟﻮه آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻌﺪاد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﺑﻴﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را در اﺷﮑﺎل داده ﺷﺪه،
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺣﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﯽﺳﺎزد و وﺟﻮه آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻌﺪاد را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را در
اﺷﮑﺎل داده ﺷﺪه ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺣﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﻌﺪاد وﺟﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻫﺮ و ﺟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی اﺣﺠﺎم ﻣﻌﻴﻦ )ﻣﺨﺮوط ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ را در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
دارد .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮا ف ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن و ﻧﺎم ﺑﺮدن اﺣﺠﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﮑﻌﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺪﻳﻊ از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد و از
ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺴﺘﺮدهی اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دارد.

ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻳﺎ در ﺻﻔﺤﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

١٢٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻣﺨﺮوط
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺮوط

درک ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﮐﺎرﺑﺮد آن

ﻣﺨﺮوط

ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﺎن

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

۱۶۲
۱۸۶ ،۱۶۱ ،۱۶۰ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۵۹ ،۲۳ ،۳

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺨﺮوط در ﺻﻔﺤﻪ )دو ﺑﻌﺪی( و در
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف
ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺮوط
ــ ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼحﻫﺎی رﺑﻊ و ﻧﻴﻢ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ
ــ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺪﻳﻊ از ﻣﺨﺮوط
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺮوط را ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺮوط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻋﻴﻨﯽ از ﻣﺨﺮوط ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺮوط را ﻣﯽﺳﺎزد از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﺨﺮوط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف از ﻣﺨﺮوط ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺮوط و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺮوط از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺮوط در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺮوط و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺮوط از ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺑﻊ و ﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺑﻊ و ﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺑﻊ و ﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻀﺎرب ﮐﻤﺘﺮ از  ۵و اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﻊ و ﻧﻴﻢ و ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آن و
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻃﻮل

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺘﺎب

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

۷۸ ،۳۲ــ  ۸۴ ،۷۲ــ۸۸ ،۸۲ــ،۸۶
۱۰۸ــ۱۳۰،۱۰۷ــ،۱۳۴،۱۲۹
۱۵۹ــ۱۶۴،۱۵۷ــ ۱۸۸،۱۷۱،۱۶۳ــ ۱۸۷

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

درک ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

۱ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ی ﺑﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.

ــ ﺗﺨﻤﻴﻦ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل اﺷﻴﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰاء آن( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻧﺪازهﻫﺎ،اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦو ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ.
ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮﻣﻮل(
ــ ﺗﺒﺪﻳﻞواﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

١٢٣

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ،دو ﻣﮑﺎن و ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ (۱را در ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦزده ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﺮده و اﻧﺪازهﻫﺎ را ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( ﺑﻴﺎن ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واژه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
ــ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده،
دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ از ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ،دو ﻣﮑﺎن و ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ( را در ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده،
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( ﺑﻴﺎن
ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واژﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( را ﺑﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم داده و آﻧﻬﺎ را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ از ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ و ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ( را در ﺷﮑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )اﺟﺰای ﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واژﮔﺎن
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد
وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای
آن( ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ( در ﺷﮑﻞ و ﺑﻴﺎن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( و ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،
ﻣﺘﺮ و اﺟﺰای آن( ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

١٢٤

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
ــ ﺑﻴﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺑﻴﺎن ﺟﻮاب
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻳﺞ و ﻏﻴﺮ راﻳﺞ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﺟﺮم
ــ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮم اﺷﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎنﺳﺒﮏﺗﺮ ،ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ــ ﺑﻴﺎن ﺟﺮم اﺷﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮم

 ۱۱۹اﻟﯽ ۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۲۳
 ۶۰اﻟﯽ ۱۸۸ ،۱۷۱ ،۸۱ ،۸۰ ،۶۴

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ )در ﺣﺪ
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ــ
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد(

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار و واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم اﺷﻴﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺟﺮم

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﺑﻴﺎن ﺟﻮاب از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﺟﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﺣﺪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ــ ﺟﺮم اﺷﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،درﺳﺘﯽ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺮم اﺷﻴﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و واژﮔﺎن ﺳﺒﮏﺗﺮ ،ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺟﺮم ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﻴﺎ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺳﺘﯽ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و واژﮔﺎن ﺳﺒﮏﺗﺮ ،ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮای اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺮم ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ،ﺟﺮم ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﻴﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واژﮔﺎن ﺳﺒﮏﺗﺮ،
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮای اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .در ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺮم ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮم اﺷﻴﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز
دارد اﻣﺎ واژﮔﺎن ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ را در اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ
ــ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪ
۱ــ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺛﺒﺖ در ﺟﺪول و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار
ﺳﺘﻮﻧﯽ
۲ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار

۱۴۰ ،۱۳۸،۱۳۴ ،۹۶ ،۵۸ ،۱۶ ،۶
۱۸۹ ،۱۶۷ ،۱۶۴ ،۹۰ ،۸۹ ،۵۲ ،۴۸

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن

اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ

آﻣﺎر و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

١٢٥

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻳﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ،اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮده و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ( و راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،ﻳﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ،اﻟﮕﻮ را اداﻣﻪ داده و ﻳﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و
راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن )رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی رﻧﮓ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ( در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای اداﻣﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ــ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن )رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی رﻧﮓ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اداﻣﻪ
اﻟﮕﻮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ــ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ را روی ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮده و دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ــ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول را روی ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺆاﻻت
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻓﺎﺭﺳﯽ

١٢٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم و اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد آن
ــ اﻧﺴﺠﺎم ١در ﮔﻔﺘﺎر
ــ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮواﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن

ﮔﻮش دادن

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ

ﺧﻮاﻧﺪن

 ١ــ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات ﺑﻴﺎن ﺷﺪه

ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ
ــ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻧﯽ و درک ﭘﻴﺎم
وﺑﺮرﺳﯽ وﻧﻘﺪ آن

١٢٧

ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﭘﻴﺎم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و روان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﭘﻴﺎم آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،روان وﻟﺤﻦ وآﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺎم آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم وﺷﺮﮐﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﮐﻤﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد .

ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارد .

در درک ﭘﻴﺎم و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش وﮐﻤﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎزدارد.

ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﻴﺎم اﺻﻠﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ( ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم

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

در ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻧﯽ ودرک ﭘﻴﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد .

١٢٨

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﮐﺎرﺑﺮد واژهﻫﺎ و
ﺟﻤﻼت در اﻣﻼ و دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده و ﺧﻼق

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت دردرﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ
واژهﻫﺎ وﺟﻤﻼت

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻧﮕﺎرش ،اﻧﺸﺎء

درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ

ﻧﮕﺎرش

ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ واژه ﻫﺎ و ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ واژه ﻫﺎ وﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ وآن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ ،درﺳﺖ و زﻳﺒﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ .

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ( ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ واژه ﻫﺎ وﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ.

درﺑﺎرهی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎده ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ و اﺻﻮل درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

درﺑﺎرهی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻼق ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ و اﺻﻮل درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ واژهﻫﺎ و ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

درﺑﺎرهی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و اﺻﻮل درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ را ﺗﺎﺣﺪودی رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﲡﺮﺑﯽ

١٢٩

١٣٠

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ
و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮاس ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
ــ ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﻟﮕﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ)ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،اﺷﺨﺎص،
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و (...و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار و ﻣﺪل( ﺑﺮای
درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی و دﻗﺖ ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط و اﻟﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی و دﻗﺖ ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط و اﻟﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی و دﻗﺖ ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط و اﻟﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ
و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد از ﻣﺸﺎﻫﺪات
)ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزی(

ﺗﻌﻤﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ وﻗﺎﻳﻊ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ رواﺑﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ
ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ــ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت
آﻳﻨﺪه

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارو ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل

ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات وﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

ﺗﻌﻤﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ
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اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ،ﻧﮑﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ،ﻧﮑﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻻزم در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ در دﺳﺘﺮس از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد و ﺳﺆالﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد و ﺳﺆالﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد و ﺳﺆالﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮑﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

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

در ﺗﻮﺿﻴﺢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ،وﻗﻮع آﻧﻬﺎ
را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ،
وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ،
وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ وﻗﺎﻳﻊ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺎزه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ
ــ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ
ــ رﻋﺎﻳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و
ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ــ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﮐﺎر در ﮔﺮوه

ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ
ــ ﻗﺒﻮل اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا و…( اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﮑﺎت ﻻزم را در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا و…( اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮑﺎت ﻻزم را در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا و…( اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮑﺎت ﻻزم را در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا و…( ،ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﭘﺬﻳﺮش اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻫﻨﺮ

١٣٣

١٣٤

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﺎرن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻨﺮی
ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﻴﻌﺖ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﻠﻘﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ
ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻨﺮی
ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻨﺮی

زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﻫﻨﺮ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺗﻘﺎرن)ﺗﺸﺎﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻳﮏ ﺷﮑﻞ(  ۱را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻘﺎرن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺗﻘﺎرن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد ﺗﻘﺎرن را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از
آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی
ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد،
از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش
از آن اﻳﺪه ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش

۱ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﻳﻪ ی اول و دوم درس ﻫﻨﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی
ــ اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺮورش و اﺟﺮای
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺪه

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
)اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ،ﭘﺮورش اﻳﺪه و اﺟﺮای اﻳﺪهی ﻫﻨﺮی(
ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ
ــ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
و ﻣﻮاد
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﺑﺰار و ﻣﻮاد
)اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻪﺟﺎ ،ﺑﻪاﻧﺪازه و دﻗﻴﻖ از اﺑﺰار و ﻣﻮاد(

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و
دﻳﮕﺮان

رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ
ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ اﺑﺰار و ﻣﻮاد

ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی

اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار

١٣٥

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﻫﻨﺮ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

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

درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد وﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮای او دﺷﻮار اﺳﺖ.
درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽﻫﺎی
دﻳﮕﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻳﮕﺮان درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ،ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری
آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻧﺪرت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

١٣٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن ﮐﺎر و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ــ ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
ــ ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن
ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪ
ــ ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی از روی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
)ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﭘﻠﻴﺲ و (...
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ

١٣٧

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﮐﺎر و ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎز را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎر و ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎز را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎر و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎز را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﮐﺎر و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻻﻳﻞ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور را
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد را از روی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ در
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﭘﺎﮐﺖ آن ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ و ﻣﺼﺪاق از ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور را
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد را از روی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﭘﺎﮐﺖ آن ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﻻﻳﻞ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد را از روی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و آن را ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ دﻻﻳﻞ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ روی ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

١٣٨

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن و ﻳﺎ
ﮐﺸﻮر اﻳﺮان
ــ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ )ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب،
ﺷﺮق ،ﻏﺮب(
ــ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ
زﻧﺪﮔﯽ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ

ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ

ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻴﻂ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ رواﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﺮس و ﺟﻮ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻋﮑﺲ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑﻴﺎن
ﺧﺎﻃﺮه و  (...ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻳﺎ رواﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ )درج ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ رواﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ )درج ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ رواﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و اﻏﻠﺐ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب
را روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را
روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻴﺎز دارد.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ
ﻣﻠﯽ
ــ ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر
ــ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﻣﻘﺪس و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و
روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ

ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﯽ

ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣ ّﻠﯽ

١٣٩

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر )ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب( و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر )ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب( و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر )ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب(
و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و درﺑﺎره وﻳﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻏﻠﺐ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و وﻳﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و وﻳﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﺎم اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس و اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﻞ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

