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 همزرات هَرد تَجِ:

ًظن ٍ دلت السم را داؽتِ ثبؽیذ.دفتزچِ . در تکویل ایي 1  

ثِ عول آٍریذ.. ًْبیت ععی ٍ تالػ خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى 2  

عتَى ًوزُ ًْبیی تَعط هزثی تکویل هی گزدد.. 3  

جذاٍل هزثَطِ را رٍساًِ ثطَر صحیح پز کزدُ ٍ اس هزثی خَد ثخَاّیذ کِ لغوت هزثَطِ را تبییذ ًوبیذ.. 4  

پیؾٌْبدات احتوبلی خَد ثِ هزثی یب هذیز گزٍُ هزثَطِ تحَیل دّیذ. کویل ؽذُ را ثِ ّوزاُطفب دفتزچِ تل. 5  

را ًشد خَد ًگِ داریذ. ٌِّگبم تحَیل یک کپی اس دفتزچ. 6  

( الشاهی هی ثبؽذ.عذم اعتفبدُ اس ؽلَار جیيعفیذ ٍ عجش تویش، ات) لجبط اعتفبدُ اس یًَیفَرم طجك همزر. 7  

خي، عذم اعتفبدُ اس سیَرآالت ٍ ًذاؽتي آرایؼ الشاهی اعت.کَتبُ ًگْذاؽتي ًب. 8  

َرد ثب ثیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوزاّبى ثیوبر هَرد اًتظبر اعت.ظ ؽئًَبت اخاللی ٍ حزفِ ای در ثزخ. رعبیت ٍ حف9  

د.ثب کغت اجبسُ اس هزثی همذٍر خَاّذ ثَ صزفب ٍ در ؽزایط خبؿ فمط خزٍج اس ّز یک اس  ثخؼ ّبی ثیوبرعتبً. 11  

 ًحَُ تکویل دفتز چِ:

د را ارسیبثی ًوبییذ:لطفب در عتَى رٍسّبی هَرد ًظز ثز اعبط هعیبرّبی سیز هْبرت ّبی خَ  

(درصذ ًوز111ُاًجبم فزایٌذ ثِ طَر هغتمل) :A 

درصذ ًوزُ 75)ط داًؾجَ ثب ّذایت هزثیاًجبم فزایٌذ تَع ( :B 

(درصذ ًوزُ 51)کوک داًؾجَ اًجبم فزایٌذ تَعط هزثی ثب  :C 

(درصذ ًوزُ 25هؾبّذُ هْبرت خبؿ)  :D 

(عذم تعلك ًوزُ)هَارد  عذم هؾبّذُ  



 

 اس داًؾجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ ثِ ایي اّذاف ًبئل آیذ:

 ّذف کلی درط:

.آؽٌبیی ٍ اًجبم اصَل ٍ فٌَى کلی هزالجت اس ثیوبر ثز اعبط ًیبسّبی جغوبًی، رٍاًی ٍ اجتوبعی1  

ات، ٍعبیل ٍ رٍػ کبر در اتبق عول ٍ سایوبى. آؽٌبیی ثب هحیط، همزر2  

 اّذاف جشئی:

.تعزیف هبهب، صفبت ٍ هغَلیت ّبی هبهب در ثیوبرعتبى، درهبًگبُ ٍ سایؾگبُ را تَضیح دّذ.1  

. ثتَاًذ دعت ّب را ثب تکٌیک صحیح ٍ ثزای پزٍعیجز ّبی اعتزیل ٍ غیز اعتزیل ثؾَیذ.2  

ی ثزای ثیوبر ٍ عبهل سایوبى ثذاًذ.. پزح ٍ درح صحیح را لجل اس اعوبل جزاح3  

.عالین حیبتی هبدر را ثِ طَر صحیح اًذاسُ ثگیزد.4  

. اصَل حزکت دادى ثیوبر ٍ پَسیؾي ّب را ؽزح دّذ ٍ عوال ثِ ًوبیؼ ثگذارد.5  

. تعَیض پبًغوبى سخن را ثِ طَر صحیح اًجبم دّذ.6  

یذ.. ثزگِ عالین حیبتی ٍ جذة ٍ دفع را ثِ طَر صحیح تکویل ًوب7  

. دادى دارٍّبی خَراکی را ثِ طَر صحیح اًجبم دّذ.8  

. تشریمبت را ثِ طَر صحیح اًجبم دّذ.9  

. رگ گیزی را ثب کوک هزثی اًجبم دّذ.11  

. هزاحل تزاًغفَسیَى را ثب کوک هزثی اًجبم دّذ.11  

. ًحَُ اعتفبدُ اس کیف آة گزم ٍ کیغِ یخ را جْت هزالجت اس هحل اپی سیَتَهی ثذاًذ.12  

. ثِ درد ثیوبر تَجِ کٌذ.13  

. ثِ رصین غذایی ثیوبر تَجِ کٌذ. 14  

. جْت اًجبم دعتَرات کبردکظ را چک کٌذ.15  

. کبرت دارٍیی را ثِ طَر صحیح ثٌَیغذ.16  

. کبرت عزم را ثِ طَر دلیك ثٌَیغذ.17  

. لبدر ثِ پذیزػ هبدر در ثخؼ ثبؽذ.18  

. عًَذ را تعجیِ کٌذ ٍ خبرج عبسد. 19  

. عبکؾي کزدى را ثِ رٍػ صحیح  اًجبم دّذ.21  

. اکغیضى درهبًی را در ثخؼ ّبی سایوبى ٍ هبهبیی اًجبم دّذ.21  
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                    تکویل ثزگِ عالین حیبتی ٍ جذة ٍ دفع 66
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1:ًوزُ اًجبم تکبلیف  
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                    آهَسػ ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ 24

                    اًجبم هزاحل تشریك خَى  25
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28 
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