آزمون عملکردی مطالعات اجتماعی وهم
استان آذر بایجان شرقی  ،درس (  ) 3چهره زمیه

طراح  :1شهال عیوضی

ناحیه  3تبریز

دبیر دبیرستان غیر دولتی نابغه و هاشمیه

طراح  :2عبداله طالشی ناحیه  1تبریز
سرگروه مطالعات اجتماعی استان

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 1 :

هَضَع درط  :چْزُ سهیي

ًَع  :کتجی ػولکزدی

سهبى 2 :دقیقِ

ًوزُ2:

عیبرُ ای کِ در آى سًذگی هی کٌین اس چْبر هحیط تؾکیل ؽذُ اعتً .بم آًْب را رٍی ؽکل ثٌَیغیذ ٍ در ایي
راثطِ ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:
الف ) سیغت کزُ ثزای حیبت  ،ثِ ّز یک اس عِ ثخؼ دیگز چِ ًیبسی دارد؟
ة) فزق ػوذُ عیبرُ سهیي ٍ عبیز عیبرات اس ًظز ٍخَد حیبت چیغت؟

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ :چْبر هحیط کزُ سهیي را ثذاًٌذ ٍ تبثیزات آى ثز سًذگی اًغبى را
ؽٌبعبیی کٌٌذ.

هالک ّب ی ّذف

ثب چْبر هحیط کزُ سهیي آؽٌب ؽًَذ.

یبدگیزی

ٍاثغتگی سیغت کزُ ثِ عِ هحیط دیگز را تحلیل کٌٌذ.
تفبٍت ػوذُ عیبرُ سهیي ثب عبیز عیبرات را اس ًظز ٍخَد حیبت ،ثزرعی کٌٌذ.

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

داًؼ آهَس  :تب چِ هیشاى ثب چْبر هحیط کزُ سهیي آؽٌبیی دارد.
تب چِ هیشاى اسٍاثغتگی سیغت ثَم ثِ عبیزهحیط ّبآگبّی دارد.
تب چِ حذی اس تفبٍت عیبرُ سهیي ثب عبیز عیبرت ؽٌبخت دارد.
ثبسخَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 2 :

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع  :ؽٌبعبیی

سهبى  2:دقیقِ

ًوزُ 2:

ثب تَخِ ثِ ًقؾِ خْبى ًوب پبعخ عَاالت سیز را ثٌَیغیذ :

الف ) ٍعؼت خؾکی ّبی سهیي ًغجت ثِ آة ّب چگًَِ اعت ؟
ة) دٍ ًیوکزُ ؽوبلی ٍ خٌَثی اس ًظز ٍعؼت آة ّبیؾبى چِ تفبٍتی ثب ّن دارًذ ؟
ج) در کذام ًیوکزُ هیبًگیي تفبٍت دهبی ؽجبًِ رٍس کن تز اعت ؟ ثزای پبعخ خَد دلیل ثیبٍریذ .
ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ ٍ :عؼت خؾکی ٍ آة را در ًیوکزُ ّب هقبیغِ کٌٌذ ٍ تبثیز آى ثز
هیبًگیي تفبٍت دهبی ؽجبًِ رٍس را تفغیز کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

ثب ٍعؼت خؾکی ّب ٍ آة ّبی کزُ سهیي آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .

یبدگیزی

ًیوکزُ ؽوبلی ٍ خٌَثی را اس ًظز ٍعؼت آة ّب ثب یکذیگز هقبیغِ کٌٌذ .
تبثیز رطَثت در اػتذال آة ٍ َّا را تحلیل کٌٌذ .

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ اس درصذ آة ٍ خؾکی در کزُ سهیي آگبّی دارد .
تب چِ هیشاى در اعتفبدُ اس ًقؾِ هْبرت دارد .
تب چِ حذ ثب چگًَگی تبثیز رطَثت ثز اػتذال دهب آؽٌبیی دارد .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 3:

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع  :ؽٌبعبیی

سهبى 3:دقیقِ

ًوزُ 4/5:

ثب تَخِ ثِ ًقؾِ ًبّوَاری ّبی خْبى ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ :

الف) پٌح هدوَػِ ثشرگ خؾکی ّب را رٍی ًقؾِ ًبم گذاری کٌیذ :
ة) آیب کلوِ ی ًبّوَاری فقط ثِ ثزخغتگی ّبی عطح سهیي اطالق هی ؽَد ؟
ج) آیب پذیذُ ّبی سیز را هی تَاى ًبّوَاری ًبهیذ ؟ ( ثلِ .خیز ) درُ  ..........قلِ  .........خٌگل  .........داهٌِ .........
د) رًگ عجش کذام ًبّوَاری ّب را در چِ ًَع عزسهیي ّبیی ًؾبى هی دّذ ؟
ُ) رًگ سرد ٍ قَُْ ای کذام ًبّوَاری ّب را ًؾبى هی دّذ ؟
ٍ) رٍی هذل  ،کٌبر ؽوبرُ ّب کلوِ خلگِ  ،دؽت  ،کَّپبیِ  ،قلِ ٍ رؽتِ کَُ را ثٌَیغیذ :

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :ثب اعتفبدُ اس ًقؾِ اًَاع ًبّوَاری ّب را ؽٌبعبیی ٍ دعتِ ثٌذی کٌٌذ .

هالک ّب ی ّذف

ثب اصطالح ًبّوَاری ٍ اًَاع آى آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .

یبدگیزی

پٌح هدوَػِ ثشرگ خؾکی ّب را ثز رٍی ًقؾِ هؾخص کٌٌذ .
در اعتفبدُ اس ًقؾِ در ؽٌبعبیی ًبّوَاری ّب هْبرت پیذا کٌٌذ .

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی

یبدگیزی کبهل

ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ ثب هَقؼیت قبرُ ّب رٍی کزُ سهیي آؽٌبیی دارد .
تب چِ هیشاى در ًقؾِ خَاًی ٍ اعتفبدُ اس راٌّوبی ًقؾِ هْبرت دارد .
تب چِ اًذاسُ اًَاع ًبّوَاری ّب رٍی ًقؾِ را ؽٌبعبیی هی کٌذ .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 4 :

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع ً :وًَِ کبر

سهبى 15 :دقیقِ

ًوزُ 3:

پٌح هدوَػِ ثشرگ خؾکی ّب را اس رٍی ًقؾِ خْبى ًوب خذا کٌیذ ٍ ثز رٍی یک تَح پالعتیکی در هحل هٌبعت آى
ثچغجبًیذ.

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :هَقؼیت خؾکی ّبی ثشرگ (قبرُ ّب) را ثز رٍی کزُ ؽٌبعبیی کٌٌذ ٍ
در عبخت کزُ خغزافیبیی هْبرت پیذا کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

هَقؼیت قبرُ ّب ٍ اقیبًَط ّب را در رٍی کزُ سهیي ،ؽٌبعبیی کٌٌذ .

یبدگیزی

در عبختي کزُ خغزافیبیی هْبرت پیذا کٌٌذ .

آسهَى کیفی
عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک ّبی یبدگیزی

تب چِ اًذاسُ ثب هَقؼیت خؾکی ّب ٍ قبرُ ّب در رٍی کزُ سهیي آؽٌبیی دارد .

تب چِ حذ در عبختي کزُ هْبرت دارد .
ثبسخَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 5:

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع  :کتجی ػولکزدی

سهبى  2:دقیقِ

ًوزُ 4:

تصَیز سیز هزثَط ثِ کذام ًبّوَاری اعت ؟ ایي ًبّوَاری چِ ٍیضگی ّبیی دارد ؟
آیب ًوًَِ ایي ًبّوَاری ثب ٍیضگی ّبیی کِ در قغوت اٍل عَال ثزؽوزدیذ در کؾَر ػشیشهبى ایزاى دیذُ هی
ؽَد ؟ ثزای پبعخ خَد دلیل ثیبٍریذ ؟

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَس پظ اس آهَسػ ٍ :یضگی ّبی فالت را ثیبى کٌٌذ ٍ ایي ٍیضگی ّب را ثب هثبل فالت ایزاى
تجییي کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

ثب ٍیضگی ّبی فالت ٍ ؽٌبعبیی آى اس رٍی تصَیزآؽٌبیی پیذا کٌٌذ .

یبدگیزی

ٍیضگی ّبی فالت را ثب هثبل فالت ایزاى تؾزیح کٌٌذ .

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک ّبی یبدگیزی

تب چِ حذ در ؽٌبخت ٍیضگی ّبی فالت ٍ تصَیز آى هْبرت
دارد .
تب چِ حذ ثب هَقؼیت فالت ایزاى آؽٌبیی دارد .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 6 :

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع  :کتجی ػولکزدی

سهبى 3 :دقیقِ

ًوزُ 3:

ثب تَخِ ثِ هؾخصبت ًبّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى خذٍل سیز را کبهل کٌیذ :

تبریخچِ سهیي ؽٌبعی
ارتفبع
قلِ
درُ
ؽیت داهٌِ
هثبل ٍاقؼی

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ ً :بّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى را ؽٌبعبیی کٌٌذ ٍ آًْب را ثب یکذیگز
هقبیغِ کٌٌذ.

هالک ّبی ّذف

ًبّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى را ثب تَخِ ثِ تصَیز ؽٌبعبیی کٌٌذ .

یبدگیزی

ٍیضگی ّبی ًبّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى را ثب یکذیگز هقبیغِ ٍ دعتِ ثٌذی کٌٌذ .

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ در ؽٌبخت ًبّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى اس رٍی تصَیز
هْبرت دارد .
تب چِ حذ ثب ٍیضگی ّبی ًبّوَاری ّبی پیز ٍ خَاى آؽٌبیی دارد .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 7 :

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع  :کتجی ػولکزدی سهبى 3 :دقیقِ

ًوزُ 3:

خذٍلی ثب دٍ عتَى رعن کٌیذ  :الف) کَّغتبى ٍ داهٌِ آًْب  ،ة) خلگِ ّب ٍ دؽت ّب .
عپظ هَارد اعتفبدُ ٍ ثْزُ ثزداری اًغبى اس ّز یک را در ّوبى عتَى فْزعت کٌیذ:
کَّغتبى ٍ داهٌِ آًْب

ّذف یبدگیزی

خلگِ ّب ٍ دؽت ّب

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ :هَارد اعتفبدُ اًغبى اس ًبّوَاری ّب را ؽٌبعبیی ٍ آًْب را دعتِ ثٌذی
کٌذ .

هالک ّبی ّذف
یبدگیزی
آسهَى کیفی
عَال

ثب هَارد اعتفبدُ اًغبى اس کَّغتبى ٍ داهٌِ آًْب آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .
هَارد اعتفبدُ اًغبى اس خلگِ ّب ٍ دؽت ّب را ثذاًٌذ .
عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ اس هَارد اعتفبدُ اًغبى اس کَّغتبى ّب آگبّی دارد .
تب چِ هیشاى ثب هَارد اعتفبدُ اًغبى اس خلگِ ٍ دؽت آؽٌبیی دارد .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :

ًظز ًْبیی هؼلن

ًظز ٍالذیي

خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 8:

ًَع  :کتجی ػولکزدی

هَضَع درط :چْزُ سهیي
سهبى  5 :دقیقِ

ًوزُ 2:

الف ) در کتبة ّبی قذیوی ارتفبع قلِ اٍرعت ثلٌذ تزیي قلِ خْبى در فالت تجت  8884هتز ٍ در کتبة ّبی خذیذ
درعی ارتفبع ایي قلِ  8848هتز ًَؽتِ ؽذُ اعت .ثزای اختالف ارتفبع قلِ اٍرعت دلیل ػلوی ثیبى کٌیذ .
ة) ثب اعتفبدُ استصبٍیز سیز ػَاهل پیذایؼ ٍ تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را دعتِ ثٌذی کٌیذ .

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :ػَاهل درًٍی ٍ ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را ثب اعتفبدُ اس تصَیز
ؽٌبعبیی ٍ ثب سثبى عبدُ ثیبى کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را ثب هثبل قلِ اٍرعت تَضیح دٌّذ .

یبدگیزی

ثب ػَاهل ثیزًٍی ٍ درًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .
در ؽٌبخت ػَاهل ثیزًٍی ٍ درًٍی تؼییز ؽکل ًبّوَاری ثب تَخِ ثِ تصَیز هْبرت داؽتِ ثبؽٌذ .

آسهَى کیفی
عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ هی تَاًذ دالیل ػلوی ثزای کبّؼ ارتفبع قلِ اٍرعت
ثیبى کٌذ .
تب چِ حذ اس ػَاهل تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آگبّی دارد .
تب چِ هیشاى در ؽٌبخت ػَاهل تغییز ؽکل ًبّوَاری اس رٍی
تصَیز هْبرت دارد .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :

ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 9:

هَضَع درط :چْزُ سهیي
سهبى  5 :دقیقِ

ًَع  :ؽٌبعبیی

ًوزُ 3 :

در ارتجبط ثب پَعتِ سهیي ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ :

الف ) آیب پَعتِ سهیي یکپبرچِ اعت ؟ تَضیح دّیذ ؟
ة ) ٍرقِ ّبی سهیي ؽبهل چِ ثخؼ ّبیی اعت ؟ ًبم ثجزیذ:
ج) چِ ػبهلی عجت هی گزدد ایي ٍرقِ ّب ثتَاًٌذ حزکت کٌٌذ ؟
د) آیب ّز قبرُ یب اقیبًَط دارای ٍرقِ ای هغتقل هی ثبؽذ؟
ُ) ثب تَخِ ثِ تصبٍیز هؾخص کٌیذ اس حزکت ٍرقِ ّب چِ ًتبیدی حبصل هی ؽَد ؟

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :ثب پَعتِ سهیي آؽٌب ؽًَذ ٍ ثب تَخِ ثِ تصبٍیز ًتبیح حزکبت ٍرقِ ّب ی
سهیي را تؾخیص دٌّذ .

هالک ّبی ّذف

ثب پَعتِ سهیي ٍ صفحبت عٌگ کزُ آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .

یبدگیزی

ثب ًحَُ حزکبت ٍرقِ ّبی پَعتِ سهیي آگبّی پیذا کٌٌذ .
ًتبیح حزکت ٍرقِ ّبی پَعتِ سهیي را ثب تَخِ ثِ تصَیز ؽٌبعبیی کٌٌذ .

آسهَى کیفی
عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ ثب پَعتِ سهیي ٍ ٍرقِ ّبی آى آؽٌبیی دارد .
تب چِ هیشاى هی تَاًذ چگًَگی حزکبت ٍرقِ ّب را ؽزح دّذ .
تب چِ حذ در ؽٌبعبیی ًتبیح حزکت ٍرقِ ّب درتصَیز هْبرت دارد
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :

ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 10 :

ًَع ً :وًَِ کبر

هَضَع درط :چْزُ سهیي
سهبى  20:دقیقِ

ًوزُ 5:

ّز چٌذ ًبّوَاری ّب ثز اثز ًیزٍّبی درًٍی پذیذ هی آیٌذ اهب در طَل سهبى  ،ػَاهل دیگزی تغییزات سیبدی در
چْزُ ایي ًبّوَاری ّب پذیذ هی آٍرد  .در رٍی یک صفحِ کبغذ یب هقَا ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را
در یک خذٍل  4قغوتی ثِ تفکیک ًَؽتِ ٍ تصبٍیز هزثَط در صفحِ ثؼذی را خذا کزدُ در هحل هٌبعت در
خذٍل ثچغجبًیذ .ثزای تَضیح ثیؾتز درّز قغوت اطالػبت تکویلی خَد را اضبفِ کٌیذ .رٍسًبهِ دیَاری را ثؼذ اس
کبهل ؽذى رٍی تبثلَ کالط ًصت کٌیذ .

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارم داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :ػَاهل ثیزًٍی کِ ثز چْزُ سهیي تبثیز هی گذارد ٍ آى را تغییز هی دّذ
ثیبى کٌٌذ ٍ ثب اعتفبدُ اس تصبٍیز اًَاع آى را طجقِ ثٌذی کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

ثب ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آؽٌبیی پیذا کٌٌذ .

یبدگیزی

در ؽٌبعبیی ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب اس رٍی تصَیز هْبرت دارًذ .
ثب افشٍدى پیؼ داًغتِ ّبی خَد در سهیٌِ ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب رٍس ًبهِ دیَاری تْیِ کٌٌذ .

آسهَى کیفی
عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ ثب اًَاع ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آؽٌبیی دارد .
تب چِ هیشاى در ؽٌبعبیی ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب اس
رٍی تصَیز هْبرت دارد .
اطالػبت تکویلی ٍ رٍسًبهِ دیَاری تب چِ هیشاى قبثل اعتفبدُ فزاگیزاى
اعت .
ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :

ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 11 :

هَضَع درط :چْزُ سهیي

ًَع ً :وًَِ کبر

ًوزُ 5:

سهبى 20 :دقیقِ

ثب اعتفبدُ اس هقذاری آة ٍ خبک ،عیٌی ثشرگ ،پٌکِ کَچک  ،یًََلیت  ،قطؼبت یخ ،عٌگ آّک ٍ کوی عزکِ ػَاهل
ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را ػوال ثزای دٍعتبى خَد ًوبیؼ دّیذ .

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب را ثب اعتفبدُ اس ٍعبیل هَخَد ًوبیؼ دٌّذ.

هالک ّب ی

ثب ػلل ٍ ًوًَِ ّبیی اس ػَاهل ثیزًٍی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آؽٌبیی پیذا کٌذ.

ّذف یبدگیزی

ثب کوک ٍعبیل هَخَد تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب تحت تبثیز ػَاهل ثیزًٍی را ثِ دٍعتبى خَد آهَسػ دّذ .

آسهَى کیفی
عَال

یبدگیزی کبهل

عطَح یبدگیزی

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ حذ ثب اًَاع ػَاهل ثیزًٍی تغییز ًبّوَاری ّب آؽٌبیی دارد .
تب چِ هیشاى ًوًَِ کبر ثِ ٍاقؼیت ًشدیکتز ٍ ثب هْبرت اًدبم ؽذُ اعت .

ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

ثبعوِ تؼبلی

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

ؽوبرُ عَال 12 :

هَضَع درط چْزُ سهیي
سهبى 2 :دقیقِ

ًَع  :کتجی ػولکزدی

ًوزُ 2 :

ثِ ًظز ؽوب اهزٍس  ،اًغبى ثیؾتز سًذگی خَد را ثب ًبّوَاری سهیي اًطجبق هی دّذ یب ًبّوَاری ّب را ثزای هقبصذ خَد
تغییز هی دّذ ؟هیشاى دعتکبری ٍ دخبلت اًغبى در هحیط ّبی طجیؼی ًغجت ثِ گذؽتِ ثیؾتز ؽذُ یب کوتز ؟ چزا ؟

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ  :در ثبرُ اثزات هتقبثل هحیط ٍ ًبّوَاری ثز سًذگی اًغبى دلیل ثیبٍرًذ .

هالک ّبی

ثب اّذاف ٍ چگًَگی تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب تَعط اًغبى آؽٌبیی پیذا کٌذ .

ّذف یبدگیزی

دعتکبری ّبی اهزٍس اًغبى ّب در هحیط طجیؼی را ثب گذؽتِ هقبیغِ کٌذ .

آسهَى کیفی
عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ هیشاى اس اّذاف اًغبى در تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آگبُ اعت.
تب چِ حذ هی تَاًذ فؼبلیت ّبی خذیذ ٍ پیؾیي اًغبى در طجیؼت را هقبیغِ کٌذ .

ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

ثبعوِ تؼبلی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هتي عَال

آسهَى ػولکزدی درط  3هطبلؼبت اختوبػی ًْن
ؽوبرُ عَال 13 :

ًَع :ؽجیِ عبسی

هَضَع درط :چْزُ سهیي
سهبى 10 :دقیقِ

ًوزُ 5:

ػالٍُ ثز ػَاهل طجیؼی  ،فؼبلیت ّبی اًغبى ًیش ًقؼ هْوی در تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب دارد  .ثِ تصبٍیز دقت
کٌیذٍ پبعخ دّیذ :
الف)اثزات هثجت ٍ هٌفی فؼبلیت ّبی اًغبى در ّز یک اس هَارد سیز را ثیبى کٌیذ .
ة ) اگز ؽوب هذیز یب هغئَل در اًدبم پزٍصُ ّبی سیز ثَدیذ ثزای کبّؼ اثزات هٌفی ٍ ثِ حذاقل رعبًذى آعیت
ثِ هحیط سیغت ٍ حفظ ٍ ًگْذاری اس هٌبثغ طجیؼی چِ پیؾٌْبد ّبیی هی تَاًغتیذ ارائِ کٌیذ .

ّذف یبدگیزی

اًتظبر دارین داًؼ آهَساى پظ اس آهَسػ :هصبدیقی اس دعتکبری ّب ٍ دخبلت ّبی اًغبى ثزچْزُ سهیي را ثیبى
کٌٌذ ٍ اثزات هثجت ٍ هٌفی آى را ثز سًذگی اًغبى ٍ هحیط سیغت تحلیل کٌٌذ .

هالک ّبی ّذف

ثب اثزات هثجت ٍ هٌفی فؼبلیت ّبی اًغبى در تغییز ؽکل ًبّوَاری ّب آؽٌبیی پیذا کٌذ .

یبدگیزی

ثزای کبّؼ اثزات هٌفی ٍ حفظ هحیط سیغت راُ کبر ارائِ دّذ .

آسهَى کیفی عَال

عطَح یبدگیزی
ؽَاّذ ٍ هالک یبدگیزی

تب چِ هیشاى اس اثزات دخبلت اًغبى ثز ًبّوَاری ّب آگبُ اعت.
تب چِ حذ ثزای حفظ هحیط سیغت پیؾٌْبد ّبی ػلوی ارائِ کزدُ اعت .

ثبس خَرد تَصیفی هؼلن :
ًظز ًْبیی هؼلن
ًظز ٍالذیي
خَد عٌدی

( ًَؽتي ًقبط قَت ٍ ضؼف تَعط خَد داًؼ آهَس )

یبدگیزی کبهل

یبدگیزی قبثل قجَل

ًیبس ثِ تالػ ثیؾتز

