
 

 بشناسیم. تر بیش را خود مخاطبان

 سال(۱۱تا۹اتتذایی)  هقطع آهْزاى داًش خصْصیات از ترخی

 بذنی مشخصات-الف

 دارًذ. تیشتری ّقذرت تْاًایی پسراى اها است، پسراى از تر سریع دختراى کلی رشذ سٌیي، ایي در -۱

 هٌذ عالقَ  هاجراجْیی ّ قذرت تَ پسراى کَ حالی در ، دٌُذ هی تیشتری اُویت خْد ظاُر تَ دختراى  -۲

 شًْذ. هی

 پردازًذ. هی هاجراجْیی ّ حْادث تَ پسراى ّ ُستٌذ رّیایی دختراى سٌیي ایي در -۳

 ُای فعالیت ّ گرُّی ُای تازی تَ آًاى ّ شْد هی کاستَ سٌیي ایي در کْدکاى فردی ُای فعالیت از  -۴

 هٌظن قْاعذ ّ قْاًیي از کاهل اطاعت ترای را الزم داری خْیشتي ٌُْز اها کٌٌذ، هی پیذا گرایش قاعذٍ تا

 ًذارًذ.

 . شْد هی تذى درًّی ُای دستگاٍ ضعف ّ عضالًی ًاتْاًی سثة حذ، از تیش ًشستي ّ حرکتی تی -۵

   عرضَ هتفاّتی اشکال کیفیت، ًظر از اها ، است هساّی کویت، لحاظ از پسراى ّ دختراى ُای فعالیت -۶

 کٌٌذ. هی

۷- ّ…… 



 

 عاطفی و اجتماعی خصاتمش – ب

 . ُستٌذ ثثات تی احساسی ًظراز -۱

 است. شذیذ تسیار اجتواعی ُای فعالیت در شرکت تَ آًِا عالقَ -۲

 اًتظار تسرگترُا از ُا گرفتاری ّ هشکالت تا رّیارّیی ٌُگام ّ ُستٌذ آگاٍ خْد ُای هحذّدیت از کْدکاى -۳

 دارًذ. کوک

 ذٌُذ.هی قرار تقلیذ ّ تْجَ هْرد الگْ عٌْاى تَ را ُا آى ّ کٌٌذ هی اًتخاب قِرهاًاًی کْدکاى يسٌی ایي در -۴

 کٌذ. هی پیذا تیشتری هفِْم آًِا ترای جٌسیت تفاّت -۵

 شًْذ. هی زدٍ ُیجاى ّ خْشحال یا ًاراحت آساًی تَ کْدکاى سٌیي ایي در -۶

 است. شایع سٌیي ایي در هکرر ُای ّآشتی قِر -۷

 دختراى کَ حالی در ، کٌٌذ اریّت ّ تسًٌذ فریاد ، تپردازًذ ای هثارزٍ ُای فعالیت تَ دارًذ دّست پسراى -۸

 تاشٌذ.هْقر ّ آرام هایلٌذ

۹- ّ.… 

 

 



 

 رهنی مشخصات – ج

 ی آیٌذٍ زًذگی ترای ُایی ُذف ّ شًْذ هی هٌذ عالقَ جِاى ّ جاهعَ هسائل تَ سٌیي ایي در کْدکاى -۱

 گیرًذ. هی ًظر در خْد

 . دارًذ ّافر ی عالقَ ّ آهادگی هْضْعی ُر یادگیری ترای کْدکاى سٌیي ایي در -۲

 شْد هی ُا آى خاطر آراهش ّ خرسٌذی سثة اّلیاء، تشْیق ّ تحسیي  -۳

 یاتذ. هی افسایش دّرٍ ایي اّاخر در هخالف جٌس تَ ًسثت تْجَ -۴

 سجایای تَ ّ دارًذ صحیحی شٌاخت غلظ ّ درست ّ تثعیض ّ عذالت تَ ًسثت سٌیي ایي در کْدکاى -۵

 کٌٌذ. هی پیذا تسیار گرایش عذالت ّ صذاقت ّ درستی چْى اخالقی

 هوکي زهیٌَ یک در ًشذى تقْیت صْرت در زیرا است، یادگیری در هِوی عاهل تشْیق دّرٍ ایي در  -۶

 شْد. اهیذ ًا هشاتَ ُای زهیٌَ ّ زهیٌَ آى در یادگیری ترای کْشش از زّد خیلی کْدک است

۷- ّ… 

 


