




 آهْختَ ػذٍ ی کالطی  در داًغ ّ هِبرت ُبی تْاًبیی اطتفبدٍ اس
هْقعیت ُبی ّاقعی سًذگی یب هؼبثَ ثب هْقعیت ُبی سًذگی ثب ُذف 

.طبسع ثب آى

تعزیف عولکزد

گستره ي وسيعي از روش هاي اندازه  گيري    ا سنجش عملكرد ب

وفرم هاي درجه  بندي رفتار ، ه هاي تحقيقيژپروچون  

.ّجاً ٍی گیغصا                ٗ               پ٘كٔ ی کاع 

؟سنجش عملکرد ی روش ها

 عملكردآػٍُ٘



تعزیف آسهْى عولکزد؟

عٗف ؿْجلی  اؿت کٔ صع آُ :آزمون عملکرد

یا تکاىیف ٗاقؼی تا اّجاً (صاّق آٍ٘ػ)یاصگیغّضٓ 

ت٘اّایی س٘ص عا صع اؿتفاصٓ اػ ٗاقؼی  ٍلاتٔ تا ػّضگی

، اؿتضاله تغای صاّق ٗ ٍٖاعت ٕای آٍ٘ستٔ كضٓ 

اجغای یک ٍٖاعت ٗ یا ت٘ىیض ٍذو٘ه ، دو ٍـاىٔ 

ّلاُ صاصٓ ٗ ؿپؾ ٍؼّيٌ تا ٍلإضٓ ی ػَيکغص ، ٗیژٓ 

.کیفیت آُ عا ت٘هیف ٗ ٍ٘عص قضاٗت قغاع ٍی صٕض



 اؿتیکْؼ ٗٗیکْؼ آػٍُ٘ ٕای ػَيکغص عاتا ت٘جٔ تٔ ٍإیت ٗ ّ٘ع تکيیف یؼْی صاكتِ ٍـأىٔ ؛ اتؼاع

:ٗ ٗؿایو ٗ ّیؼ صؿت٘ع ػَو اجغا تٔ صٗ ّ٘ع 

1-  آػٍُ٘ ٗاقؼی ػَيکغصآػٍُ٘ ػَيکغص صع ٍ٘قؼیت ٕای ٗاقؼی یا

2- تقـیٌ تْضی ٍی کْْض آػٍُ٘ کتثی ػَيکغصآػٍُ٘ ػَيکغص صع ٍ٘قؼیت كثیٔ ؿاػی كضٓ یا.

«تفاٗت ٕا ٗكثإت ٕای آػٍُ٘  کتثی ػَيکغصٗ آػٍُ٘ ٗاقؼی ػَيکغص»

آػٍُ٘                                                                                                                                                               

ٗیژگی

کتثی ػَيکغصٗاقؼی ػَيکغص   

آعیآعیٗج٘ص ٍـأىٔ صع تکيیف -1

ّٔآعیاتؼاع ٗ ٗؿایو-2

ّٔآعیصؿتکاعی ٍـأىٔ تا اتؼاع ٗٗؿایو -3

آعیّٔؿایو صؿتکاعی ٍـأىٔ تضُٗ اتؼاع ٗٗ -4

آعیآعیتذيیو ٗ تفـیغ ّتایج -5

آعیآعیّتیجٔ گیغی اػ ّتایج -6

آعیآعیس٘صؿْجی -7

آعیآعیٕا اػ ٍ٘عص ػَيکغص  اّؼکاؽ اّضیلٔ -8



چاعچ٘ب ؿاست 

آػٍُ٘ ػَيکغص

تلکیو عإَْای ت٘هیف ػَيکغص ٗ تکيیف  ؿْجق آػٍُ٘ ػَيکغص اگغ چٔ اػ صٗ تشق 

:عػایت ك٘صمراحل پنج گانه ی زیر گغصیضٓ اٍا الػً اؿت صع عغادی ٗ تّٖیٔ ی آُ 

 1- ّ٘كتِ ٕضف یاصگیغی تٔ كی٘ٓ ی ػَيکغص

 2-  ّ٘كتِ ٍالک ٕای ٗیا ك٘إض یاصگیغ ی ػَيکغص

3-  ّ٘كتِ ٍـاىٔ یا تافت تکيیف( 3-1:    ّ٘كتِ تکيیف ؿْجق كاٍو

پیق تیْی ى٘اػً ٗ تجٖیؼات ادتَاىی ( 2-3                                     

تغای تکيیف

ّ٘كتِ كی٘ٓ ی اّجاً تکيیف ( 3-3                                              
 4– ّ٘كتِ عإَْای ت٘هیف ػَيکغص ٗ س٘صؿْجی

5-  تاػّگغی کيیٔ ٍغادو





فزم عزازی ّ هزازل طبخت آسهْى عولکزد ثَ صْرت  

گبم ثَ گبم

:گاً  اٗه 

ٕضف یاصگیغی ػَيکغص ّ٘كتِ

:گاً صًٗ

ّ٘كتِ ٍالک ٗ ك٘إض ػَيکغص

:گاً ؿً٘ 

(كی٘ٓ ی اجغای تکيیف  -3ٗؿایو ٗ اتؼاعٕا -2تافت ٍـأ ىٔ -1)ّ٘كتِ تکيیف 

:گاً چٖاعً

عإَْای ت٘هیف ػَيکغص ٗ س٘صؿْجی ّ٘كتِ

:گاً پْجٌ

تاػّگغی اهالح ٗ تؼضیو ٍغادو چٖاعگأّ قثو اػ اجغا ی ّٖایی آػٍُ٘ ػَيکغص صع 

ٍ٘عص صاّق آٍ٘ػاُ تا َٕکاعی صیگغ ٍؼّيَاُ



تغییزات ًظجتأ پبیذار در رفتبر یبدگیزًذٍ در اثز تدزثَ: تعزیف یبدگیزی

:  عثقٔ تْضی إضاف یاصگیغی 

ٍتشوواُ جٖت ؿٖ٘ىت صع اجغای آٍ٘ػف ٗ ؿْجق ، إضاف یاصگیغی عا  تٔ اّ٘اع ٍشتيف 

عثقٔ تْضی کغصٓ اّض کٔ ٍلٖ٘عتغیِ آُ  تٔ تْجاٍیِ تيً٘ استوام صاعصکٔ كاٍو صاّق ، 

.فَٖیضُ ،تکاعتـتِ ، تذيیو ، تغکیة ، اعػكیاتی اؿت

ٍتشوواُ ّظغیٔ ی یاصگیغی ؿاػّضٓ گغایی ٍاّْض اؿتیگْؼ إضاف یاصگیغی عا صع چٖاععثقٔ 

صاّق  -1

اؿتضاله -2

ٍٖاعت -3

ت٘ىیضات   -4

:تقـیٌ تْضی کغص کٔ صع جضٗه طیو آٍضٓ



اّ٘اع عثقات ٕضف ٕاي 

یاصگیغي

افؼاىي  ػبخص ُبيتؼغیف ٍفًٖ٘

ٕضف ٕاي یاصگیغي

 صاّق
اػٍُ٘ ٕای ٍضاص کاغظی تغاؿاؽ )

(اؿت ایِ دیغٔ

اعالػات تْیاصي مٔ دفظ ٍؼْاصاع  

ُ ٕا تغاي صعك ٗ فٌٖ صیگغ  آ

ٍٖاعت ٕا ٗ ت٘ىیضات تـیاع ٌٍٖ 

اؿت

ت٘هیف مغصُ، تاػكْاؿي مغصُ گفتِ  

ؿاصٓ، ّاً تغصُ، تؼغیف مغصُ، اّتشاب  

مغصُ، ج٘ع مغصُ، تٔ یاصآٗعصُ

اؿتفاصٓ اػ صاّق تْیاصي ٗ پایٔ اؿتضاله ٍفإیٌ

تغاي توَیٌ گیغي ٗعٗتغٗ كضُ 

تا ٍـایو

ٔ تْضي   تفـیغ مغصُ، ٍثاه آٗعصُ، عثق

مغصُ، سالهٔ مغصُ، ، ٍقایـٔ مغصُ،  

یل عاتغٔ ػيت ٗ ٍؼي٘ىي  )تثییِ مغصُ 

، تغمیة مغصُ، تلشین  (تغقغاع مغصُ

كثإت ٕا ٗ تفاٗت ٕا، تٔ ه٘عت فغٍ٘ه  

صع آٗعصُ، اعػكیاتي مغصُ، ّقض مغصُ،  

تذث ّتایج تا صىیو

اؿتفاصٓ اػ صاّق ٗ اؿتضاله تغاي ٍٖاعت ٕا

اّجاً ػَو یا صع دیِ اّجاً یل  

تنيیف

ٍلإضٓ مغصُ، هذثت مغصُ تا اؿتضاله،  

س٘اّضُ تا اؿتضاله، اجغا مغصُ تا  

ٍ٘عص  )اؿتضاله، تٔ ماعتـتِ تا اؿتضاله 

(اؿتفاصٓ قغاع صاصُ

اؿتفاصٓ اػ صاّق، اؿتضاله ٗ ت٘ىیضات

ٍٖاعت تغاي ایجاص یل ٍذو٘ه

عغح عیؼي یل ػَو ّ٘كتِ یا پ٘ؿتغ  

تغاي یل ٍ٘ض٘ع، پضیضآٗعصُ یل گؼاعف



 اّ٘اع تاکتغی ٕا  ٗ قاعچ ٕاعا ّاً تثغصد٘ػٓ ی صاّق.

   د٘ػٓ ی اؿتضاله                تفاٗت عتایق ٗ جْثق

.ٍ٘ىک٘ىی ٍ٘اص عا تا طکغ صالیو تیاُ کْض

  د٘ػٓ ی ٍٖاعت               ٍقضاعی اػ آب تغکٔ ٗ آب

توفیٔ كضٓ عاػیغ ٍیکغٗؿک٘پ ٍلإضٓ کغصٓ ٗصع 

    .ٍ٘عصتفاٗت آُ ٕا تا اؿتضاله هذثت ٍی کْض

  ٔد٘ػٓ ی ت٘ىیض                       صأّ ای عا کاكت

.ٍٗغادو عكض صأّ عاٍلإضٓ ٗ گؼاعكی اػ آُ تّٖیٔ کْض



ثزای ًْػتي ُذف  یبدگیزی ثزای عولکزد اس اصْل هعیٌی پیزّی هی کٌین  ػیٍْ ی ًْػتي یک ُذف ثزای 

اطت ثَ عجبرت دیگز ُذف عولکزد هتفبّت اس ػیٍْ ی ًْػتي یک ُذف یبدگیزی ثزای هِبرت زْسٍ ی 

اگزچَ ثَ “داًغ آهْس تغییزات ػیویبیی را ثب آسهبیغ ًؼبى دُذ”یبدگیزی هزثْط ثَ هِبرت هبًٌذاًتظبردارم 

ًؼبى دادى یک هِبرت اػبرٍ دارد اهب ًوی تْاى آى را عولکزد داًظت سیزا عولکزد تْاًبیی اطتفبدٍ اس داًغ 

هِبرِت اخزای. اطتهسصْل یب یک هِبرت ّیژٍ ، راٍ زل ّ هِبرت درهْقعیت                 ثزای تْلیذ 

رًح ) یب درخَ ثٌذی رفتبر ( چک لیظت)یک عول را هی تْاى ثب فزم هؼبُذٍ ی رفتبر اس ًْع  ّارطی رفتبر 

  .اًذاسٍ گیزی کزد( لیظت

«.پض اخزای یک هِبرت عولکزد ًیظت »                                
ُذف یبدگیزی عولکزد چیظت ّ چگًَْ ًگبرع هی گزدد؟

اگز ثَ یک )اطت کَ ثَ یک  زیغَ اػبرٍ ًوی کٌذاتزکـیــجی ّ پیچیذٍ  ُذف یبدگیزی عولکزد؛خولَ ای -1

کبغذی ثزای طٌدغ اطتفبدٍ -زیغَ اػبرٍ هی کزد اُذاف رفتبری ّ آهْسػی ثْد ّاس آسهْى هذاد 

کبغذی ّ -هی ػذاسطْیی اُذاف رفتبری را ًوی تْاى ثب ُن تزکیت کزد سیزا در آى صْرت ثب آسهْى هذاد

فقظ اخزای هِبرت را ػبهل ًوی ػْد ثلکَ اطتفبدٍ اس داًغ ّهِبرت  -2.(  فزم هؼبُذٍ قبثل طٌدغ ًیظتٌذ

، آى ُب را ثبُن (زیغَ ی داًغ)عالین تغییزات ػیویبیی ّ فیشیکی راثذاًذ ” هبًٌذ. ُبررا در ثزهی گیزد 

(زیغَ ی هِبرت.)“ّ اس کبغذ ثزای ًؼبى دادى ایي تغییزات اطتفبدٍ هی کٌذ( زیغَ ی اطتذالل)هقبیظَ کزدٍ 

خذیذ



ّ٘كتِ ٕضف یاصگیغی ػَيکغص: گاً اٗه

کٔ چٔ چیؼی یا چٔ ٍفإیَی اػ صعؽ   قثو  اػ ؿاست ٗ تٖیٔ ی آػٍُ٘ ایِ ّکتٔ عا ٍلشن َّاییض

تا اّجاً ایِ تکيیف تـْجیض ؟ٗ اّتظاع صاعیض ٍفإیٌ چگّ٘ٔ یاص گغفتٔ كّ٘ض؟ عا ٍی س٘إیض

 افؼاه  . تؼض ٕضف یاصگیغی ػَيکغص س٘ص عا تْ٘یـیض ؛ تغای ایِ کاع اػ افؼاه ػَيکغصی اؿتفاصٓ کْیض

صاّق ، اؿتضاله ٍفإیٌ ، ؿغخ ٍٖاعتی ) ٍغت٘ط تٔ ؿغ٘ح ػَيکغصی اػ تغکیة چْضیِ فؼو عفتاعی

.ّ٘كتٔ ٍی ك٘ص( ٗت٘ىیضی 

  وحُي ی وُشته ٌذف یادگیری عملکرد در درش            : مثال
(عملکردَاقعی  آزمُن)علُم

:از داوش آمُز اوتظار می رَد 
.از دماضىج برای تعییه دما اضتفادي می کىذ( 1
مفٍُم علت دما را تُضیح می دٌذ َ از آن ٌا برای  تشخیص ( 2

.دمااضتفادي می کىذ



  پض اس ًْػتي ُذف ُبی یبدگیزی اس خْد ثپزطیذ ػْاُذ رطیذى ثَ ُذف
یعٌی هي اس کدب ثفِون کَ داًغ آهْس ثَ تغییزات هْرد  » یبدگیزی چیظت؟ 

ّ یک عولکزد هغلْة چَ ًؼبًَ ُبیی دارد؟« اًتظبر رطیذٍ اطت یب ًَ؟

  ٍهالک ُب ثبعث هی ػًْذ قضبّت ُبی هزثْط ثَ کیفیت عولکزد یبدگیزًذ
ًقغ اطبطی هالک ُب  3در ٌُگبم هؼبُذٍ ی تکلیف عیٌی تز ػًْذ ثَ 

:ّػْاُذ یبدگیزی تْخَ ًوبییذ 

1-   ّ هالک ُب ُذف ُبی عولکزد را ثَ صْرت عولیبتی تعزیف هی کٌٌذ
ثَ هعلن کوک هی کٌٌذ تب ثَ تِیَ ی تکبلیف ُذفوٌذ ّ ثب ارسع ّ هزتجظ ثب 

ثعذ ُب در ًقغ فزم ُبی تْصیف   -2.ُذف ُبی یبدگیزی اقذام ًوبیذ 
عولکزد ظبُز ػذٍ ثبعث عیٌی تز ػذى قضبّت هعلن ٌُگبم ارسع گذاری  

تْصیفی ،ًوبدی یب –ثبس خْرد کیفی  -3.ثزای عولکزد یبدگیزًذٍ هی گزدًذ
. ًْػتبری ثزای اصالذ ّ ُذایت یبدگیزی را فزاُن هی آّرًذ



یاصگیغی ػَيکغص تغای ٕضف  ّ٘كتِ ك٘إض ٗ ٍالک ٕا: گاً صًٗ 

 چگّ٘ٔ تفٌَٖ تکيیف تا ت٘جٔ تٔ اّتظاعات ٍِ اّجاً ٍی گیغص ٗ ػَيکغص صاّق آٍ٘ػ ٍغي٘ب ٗ هذیخ اؿت؟

  ِتٔ آُ عا تْ٘یـیض  تؼض اػ ّ٘كت ُِ ك٘إض  . ٕضف یاصگیغی ػَيکغص ، ك٘إض ٗ ٍالک ٕای عؿیض

اعالق     « تٔ آّچٔ کٔ صاّق آٍ٘ػ تایض اّجاً صٕض تا ٍؼيً٘ گغصص ٍفًٖ٘ عا یاصگغفتٔ اؿت » یاصگیغی 

ٕغ اّضاػٓ ٍالک ٕای یک ٕضف یاصگیغی ػَيکغص ػیاص ٍٗتْ٘ع تاكض َٕاُ اّضاػٓ تٔ ت٘اّایی .ٍی گغصص 

.ٍؼّيٌ صع ّ٘كتِ تکيیف ٗ ت٘یژٓ ٍـأ ىٔ ّ٘یـی افؼٗصٓ س٘إض كض

(ٗاقؼی ػَيکغص آػٍُ٘)ٕضف یاصگیغی ػَيکغص صع صعؽ ػيً٘: هثبل

:اػ صاّق آٍ٘ػ اّتظاع ٍی عٗص 

.اػ صٍاؿْج تغای تؼییِ صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض(1

.ٍفًٖ٘ ػيت صٍا عا ت٘ضیخ ٍی صٕض ٗ اػ آُ  ٕا تغای تلشین صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض( 2

ػْاُذ ُذف یبدگیزی عولکزد علْم:
.ٍی صٕض عتظ«اّتقاه دغاعت » ػّيت ّگٖضاعی صٍا صع ظغٗف عا ت1ٔ)

.ظغٗف عا تغاؿاؽ اّتقاه دغاعت تا یگضیگغ ٍقایـٔ ٍی کْض 2)



 َپض اس ًْػتي ُذف ّ ػْاُذ یبدگیزی ثزای اًذاسٍ گیزی عولکزد ًیبس ث

ػیٍْ ی ّ اثشارُب ّ ّطبیل ، ثبفت هظألَیک تکلیف دارین تکلیف ػبهل 

ّّلیي هززلَ ی ًْػتي تکلیف ًْػتي ثبفت هظئلَ اطت ًْػتي . طت اخزا  ا

ثبفت در ُزدّ آسهْى کتجی عولکزد ّ ّاقعی عولکزد ضزّری اطت 

ثبفت ثَ یک هْقعیت ّاقعی کَ در آى یبدگیزًذٍ ثب هظئلَ ای رّثزّطت 

اػبرٍ دارد ّ خْد ثبفت ثبعث هی ػْد تب یبدگیزًذٍ ثب اطتفبدٍ اس  داًغ ّ 

هِبرت ُبی آهْختَ ػذٍ ّاخزای یک هِبرت ّیژٍ ثَ صْرت هتفکزاًَ 

.ثزای تْلیذ راٍ زل یب هسصْل ثَ زل هظئلَ اقذام ًوبیذ



:  ٍغادو ّ٘كتِ تکيیف كاٍو : گاً ؿً٘

كی٘ٓ ی اجغای تکيیف -3ٗؿایو ٗاتؼاعٕا  -2تافت ٍـأىٔ  -1
تا اؿتفاصٓ اػ آُ ػٍیْٔ ٕای تغٗػ ٗاؿتفاصٓ اػ صاّق ٗ  تکاىیف آػٍُ٘ ػَيکغصی فّؼاىّیت ٕایی ٕـتْض کٔ ٍؼّيٌ

: ٍغادو عغادی یک تکيیف كاٍو .ٍٖاعت ٕای آٍ٘ستٔ كضٓ ی صاّق آٍ٘ػ عا صع ٍ٘قؼیت ٕای ٍتفاٗت ایجاص ٍی کْض

ّ٘كتِ  كی٘ٓ ی ( 3پیق تیْی ى٘اػً ٗ تجٖیؼات ادتَاىی تغای  اّجاً تکيیف ( 2ّ٘كتِ ٍـآ ىٔ یا تافت تکيیف ( 1

.اّجاً  یا اجغای تکيیف اؿت

ٍـآىٔ ٗ پیق تیْی ى٘اػً ٗ تجٖیؼات ادتَاىی تغای تکيیف ، ّلاُ ٍی صٕضػَيکغص صع چٔ  ّ٘كت1ٗ2ٗ3ٍِغادو 

اگغ ٍـآىٔ صع ٍ٘قؼیت ٗاقؼی عر صٕض اػ چٔ ٗؿایو ٗ . كغایظ ٗ صع چٔ ٍذیغی ٗ صع پاؿز تٔ چٔ ٍـاىٔ ای اؿت

.اتؼاعٕایی تغای صؿتکاعی اؿتفاصٓ ٍی ك٘ص

.  ٕای یاصگیغی ػَيکغصی ، ٍ٘قؼیتی ٗاقؼی یا ٍلاتٔ تا آُ عا صع طِٕ س٘ص تو٘ع کْیض   تا ٍغاجؼٔ تٔ ٕضف ٗ ّلأّ

ٍ٘قؼیت تایض ع٘عی تاكض کٔ صع آُ ٍـاىٔ ای عر صٕض ٗ صاّق آٍ٘ػّیاػ اؿت صعپاؿز تٔ عٗیضاص ٕای آُ ٍـآىٔ

پؾ اػكْاؿایی ٍـأىٔ ای ٍْاؿة تْ٘یـیض کٔ ٍؼَا گّ٘ٔ ت٘صٓ ٗ تغای اّجاً صع صاّق .ػَيکغص س٘ص عا ّلاُ صٕض

تافت ٍـأ ىٔ یا ؿ٘اه کيی تٔ صاّق آٍ٘ػ ایِ پیاً عا ٍْتقو ٍی کْض کٔ چغا تکاىیف اعػكَْض . آٍ٘ػ ایجاص اّگیؼٓ کْض

.ٕـتْض 



(آػٍُ٘ ٗاقؼی ػَيکغص)ػَيکغص صع صعؽ ػيًٕ٘ضف یاصگیغی  :ٍثاه

:اػ صاّق آٍ٘ػ اّتظاع ٍی عٗص 

.اػ صٍاؿْج تغای تؼییِ صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض(1

.ٍفًٖ٘ ػيت صٍا عا ت٘ضیخ ٍی صٕض ٗ اػ آُ ٕاتغای تلشین صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض( 2

 عولکزد علْمػْاُذ ُذف یبدگیزی:
.عتظ ٍی صٕض«اّتقاه دغاعت »ػّيت ّگٖضاعی صٍا صع ظغٗف عا تٔ 1)

.ظغٗف عا تغاؿاؽ اّتقاه دغاعت تا یگضیگغ ٍقایـٔ ٍی کْض 2)

 ًبافت مطأل:
.  شما به اّتفاق پسر دایی و دختر دایی در خانه ی مادر بسرگ هستید

مادر بسرگ در سه لیوان فلسی ، سفالی وپالستیکی برای شما چای 
پس از مدت کوتاهی دختر دایی لیوان خود رابرداشته .داغ می ریسد 

وفتی شما وپسر دایی لیوان .و به آرامی چای خود را می نوشد
هایتان را بر می دارید متوجه می شوید که آن ها هنوز داغ هستندو 

چرا لیوان دختر دایی داغ نبود؟. باید کمی صبر کنید

  َضایل:
دماضىج-  
ضاعت  -
ضً لیُان از جىص فلس ، ضفال َپالضتیک-



 ًکتَ ی قبثل تْخَ درًْػتي تکلیف:

صع ّ٘كتِ تکيیف ت٘جٔ صاكتٔ تاكیض کٔ ،چٔ ػَيکغص یا کاعٕایی عا ٍی س٘إیض صاّق آٍ٘ػ تا ٕضف یاصگیغی ٗ ٍـأ ىٔ ای کٔ تا   

.  عا اّتقاه صٕض« .کٔ كَا اّتظاع صاعیض صاّق آٍ٘ػ اّجاً صٕض»آُ ٍ٘اجٔ اؿت اّجاً صٕض ؟كی٘ٓ ی اجغای تکيیف تایض آّچٔ 

 ٔصؿت٘ع اىؼَو تکيیف تغای تافت ٍـأى:

صع ع٘ه صٓ صقیقٔ چْضیِ تاع صعجٔ ی دغات آب صاؽ ٕغ ىی٘اُ عا تا  .صع ؿٔ ىی٘اُ فيؼی ، ؿفاىی ٗ پال ؿتیکی آب صاؽ تغیؼیض -1

.صٍاؿْج اّضاػٓ تگیغیض ٗ صع جضٗه ػیغ تْ٘یـیض

کضاً ىی٘اُ یک ّ٘كیضّی صاؽ عا تغای ٍضت تیلتغی گغً ّگٔ ٍی صاعص؟. تٔ جضٗه ّگآ کْیض  -2

کضاً ظغف تغای ّگٖضاعی تـتْی ٍْاؿة تغ اؿت ؟ چغا؟ -3

صعجٔ ی صٍا صع ػٍاُ

ىی٘اُ فيؼی

صعجٔ ی صٍا صع 

ىی٘اُ ؿفاىی

صعجٔ ی صٍا صع 

ىی٘اُ پالؿتیکی

صقیقٔ ی اٗه

صقیقٔ ی صًٗ

صقیقٔ ی ؿً٘

صقیقٔ ی چٖاعً

پْجٌ صقیقٔ ی

صقیقٔ ی كلٌ

صقیقٔ ی ٕفتٌ

صقیقٔ ی ٕلتٌ

صقیقٔ ی ٌّٖ

صقیقٔ ی صٌٕ



:ًْػتي راٌُوبی تْصیف عولکزد 

صع ایِ ٍغدئ تا اؿتفاصٓ اػ ك٘إض یاصگیغی فغً ت٘هیف ػَيکغص 

تغای افؼایق اػتثاع فغً اتتضاك٘إض یاصگیغی عا . تّٖیٔ کْیض 

ٍجضصًاٍغٗع کْیض ٗپؾ اػ تاػّگغی ٍالک یا ّلأّ ٕای ػَيکغص 

تذيیو ّگغی یا  کيی ّگغیؿغ٘ح آُ عا صع جضٗه تٔ ه٘عت 

تغای ّ٘كتِ تاػس٘عص ت٘هیفی ٍذّيی عا صع ّظغ .ٍلشن کْیض

.  تگیغیض



 ّفزم راٌُوبی تْصیف عولکزد ًْعی هقیبص اًذاسٍ گیزی اطت کَ ػبهل د
.طغر عولکزد اطت  -2ػبخص ُبی هالکی ّ -1عٌصز

 ػبخص ُب هعزف عولکزد هغلْة یب ػْاُذ یبدگیزی در یک تکلیف طٌدغ
ػبخص ُب ًؼبًَ ُبیی ثزای رطیذى ثَ یک یب چٌذ ُذف  ُظتٌذ ثَ عجبرتی 

.ُظتٌذآهْسػی 

 تسقق ُز یک اس ػبخص ُبی هالکی در  طغْذ عولکزد ًؼبى دٌُذٍ ی
.اطت یبدگیزًذٍ

 ّقتی کَ داًغ آهْس ًصف ػبخص ُبی هالکی یک ُذف  : ثزای هثبل
آهْسػی را یبدگزفتَ ثبػذ اصغالزًب گفتَ هی ػْد طغر عولکزد اّ ثبتْخَ  

.ثَ هالک ُب ی اس پیغ تعییي ػذٍ در زذ هتْطظ اطت



1-   (هالک ّ ػْاُذ آى)هؼخص کزدى ُذف یب اُذاف یبدگیزی

2-  ًٍْػتي ػبخص ُب ثزاطبص هالک ُب ّ ػْاُذ اس پیغ تعییي ػذ

.کَ ًؼبى دٌُذٍ ی یبدگیزی ُذف آهْسػی اطت 

3-  تعییي طغْذ عولکزد ثزای ػبخص ُبی هالکی

4- درج ػبخص ُب ّ طغْذ عولکزد در قبلت یک فزم تْصیفی



(آػٍُ٘ کتثی ػَيکغص)ػَيکغص صع صعؽ ػيًٕ٘ضف یاصگیغی  :ٍثاه

:اػ صاّق آٍ٘ػ اّتظاع ٍی عٗص 

.ٍفًٖ٘ ػيت صٍا عا ت٘ضیخ ٍی صٕض ٗ اػ آُ ٕا تغای تلشین صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض( 2.اػ صٍاؿْج تغای تؼییِ صٍا اؿتفاصٓ ٍی کْض(1

 ػَيکغص ك٘إض ٕضف یاصگیغی

.ظغٗف عا تغاؿاؽ اّتقاه دغاعت تا یگضیگغ ٍقایـٔ ٍی کْض(2.عتظ ٍی صٕض«اّتقاه دغاعت »ػّيت ّگٖضاعی صٍا صع ظغٗف عا تٔ 1)

 بافت مسأله:
مادر بسرگ در سه لیوان فلسی ، سفالی وپالستیکی برای شما چای . شما به اّتفاق پسر دایی و دختر دایی در خانه ی مادر بسرگ هستید

وفتی شماپسر دایی لیوان .پس از مدت کوتاهی دختر دایی لیوان خود رابرداشته و به آرامی چای خود را می نوشد.داغ می ریسد 
چرا لیوان دختر دایی داغ نبود؟. هایتان را بر می دارید متوجه می شوید که آن ها هنوز داغ هستنددو باید کمی صبر کنید

  سه لیوان از جنس فلس ، سفال وپالستیک-ساعت  -دماسنج-:وسایل
 ٔصؿت٘ع اىؼَو تکيیف تغای تافت ٍـأى:

صع ع٘ه صٓ صقیقٔ چْضیِ تاع صعجٔ ی دغات آب صاؽ ٕغ ىی٘اُ عا تا صٍاؿْج اّضاػٓ .صع ؿٔ ىی٘اُ فيؼی ، ؿفاىی ٗ پال ؿتیکی آب صاؽ تغیؼیض -1

.تگیغیض ٗ صع جضٗه ػیغ تْ٘یـیض

کضاً ىی٘اُ یک ّ٘كیضّی صاؽ عا تغای ٍضت تیلتغی . تٔ جضٗه ّگآ کْیض  --1

گغً ّگٔ ٍی صاعص؟

کضاً ظغف تغای ّگٖضاعی تـتْی ٍْاؿة تغ اؿت ؟ چغا؟ -3

صعجٔ ی صٍا  ػٍاُ

صع ىی٘اُ  

فيؼی

صعجٔ ی صٍا  

صع ىی٘اُ  

ؿفاىی

صعجٔ ی صٍا  

صع ىی٘اُ  

پالؿتیکی

صقیقٔ ی اٗه

صقیقٔ ی صًٗ

صقیقٔ ی ؿً٘

ی چٖاعً صقیقٔ

پْجٌ صقیقٔ ی

صقیقٔ ی كلٌ

صقیقٔ ی ٕفتٌ

صقیقٔ ی ٕلتٌ

صقیقٔ ی ٌّٖ

صقیقٔ ی صٌٕ



ٕا ٗ ك٘إض یاصگیغی ٍالک                     ؿغ٘ح ػَيکغص

.اػ صٍاؿْج تٔ ه٘عت هذیخ اؿتفاصٓ كضٓ اؿت-1(3)یبدگیزی در زذ تظلظ کبهل 

.ثثت ػٍاُ صٍا تٔ ه٘عت ٍغتة ٗ هذیخ اّجاً كضٓ اؿت-2

.ٍْغقی اؿت صالیو اّتشاب ظغف تغای دفظ گغٍا-3

.صالیو اّتشاب تغای ّگٖضاعی تـتْی ٍْغقی اؿت-4

.اػ صٍاؿْج تٔ ه٘عت هذیخ اؿتفاصٓ كضٓ اؿت-1(2)یبدگیزی در زذ قبثل قجْل 

.ثثت ػٍاُ صٍا تٔ ه٘عت ٍغتة ٗ هذیخ اّجاً كضٓ اؿت-2

.اػ صٍاؿْج تٔ ه٘عت هذیخ اؿتفاصٓ كضٓ اؿت--1(1)ثَ تالع ثیؼتز ًیبس

ٍلشن ٍی گغصص ؿپؾ تٔ یک ٕضف آٍ٘ػكی عٗف کيی ّگغاتتضا تَاً كاسن ٕای ٍغت٘ط تٔ در 

؛  2؛ تٔ عثقٔ ی  كاسن ٕا کٔ ّـثتًا کاٍو اؿت عتثٔ ی  1کاٍو تغیِ عثقٔ ی كاسن ٕا عتثٔ ی 

ّ٘كتٔ ٍی ك٘ص ؛صع گاً تؼضی كاسن ٕای ٍغتة كضٓ عا ّاٍگظاعی ٍی 0000ٗ  3تٔ تؼضی عتثٔ ی 

تا اؿتفاصٓ اػ عٗف کيی  .ؿپؾ تغای ٕغ عثقٔ ی ّاٍگظاعی كضٓ یک ػضص استوام ٍی صٕض. کْض 

.ّگغ ٍؼيٌ قوض صاعص ٍیؼاُ یاصگیغی ٗ تـيظ تغ إضاف آٍ٘ػكی عاتٔ ه٘عت کيی كْاؿایی کْض



 ثزای ُزیک اس ػبخص ُبی هالکی ؛طغر عولکزد تعییي هی گزدد ثَ عجبرتی

.ثَ تعذاد ػبخص ُبی هالک یبدگیزی طغْذ عولکزد ّخْد دارد

ؿغ٘ح ػَيکغص

ك٘إض ٗ  

ٍالک ٕای

یاصگیغی 

یاصگیغی ّیاػ تٔ اهالح 

.صاعص

(ّیاػتٔ تالف تیلتغ)

(1)

صع دض قاتو   یاصگیغی

قث٘ه  

(2)

یاصگیغی صع دض تـيظ  

کاٍو

(3)

                             



(  ثَ رّع تسلیل ًگز:) راٌُوبی تْصیف عولکزد

تاػ س٘عص ت٘هیفی:

ؿغ٘ح ػَيکغص      

ك٘إض ٗ 

ٍالک ٕای

یاصگیغی 

یاصگیغی ّیاػ تٔ 

.اهالح صاعص

ّیاػتٔ تالف )

(تیلتض

(1)

صع دض  یاصگیغی

قاتو قث٘ه 

(2)

یاصگیغی صع دض تـيظ 

کاٍو

(3)

اػ صٍاؿْج تٔ ه٘عت هذیخ  

.اؿتفاصٓ كضٓ اؿت

ثثت ػٍاُ صٍا تٔ ه٘عت ٍغتة  

.ٗ هذیخ اّجاً كضٓ اؿت

 ظغف ٍْاؿة تغای دفظ گغٍا

.اّتشاب كضٓ اؿت

صالیو اّتشاب ظغف تغای دفظ  

.ٍْغقی اؿت گغٍا

صالیو اّتشاب تغای ّگٖضاعی 

.تـتْی ٍْغقی اؿت
                             



.هبًٌذ ًوًَْ فزم خْدطٌدی را تٌظین  کزدٍ ّ در پبیبى ثزگَ  قزار دُیذ

:س٘صؿْجی 

آیا اػ آػٍایق ٗ ّ٘كتٔ ٕای س٘صً عاضی ٕـتٌ؟ چغا؟  -1

یاصگغفتٌ؟ تیلتغ عا تٔ ّظغ ٍؼّيٌ ٗ س٘صً صع ایِ صعؽ چٔ چیؼ ٕایی -2

تٔ ّظغ ٍؼّيٌ ٗ س٘صً تغای یاصگیغی چٔ چیؼٕایی تایض تیلتغ تالف کٌْ؟  -3

تغای ایْکٔ تیلتغ یاص تگیغً چٔ کاعٕایی تایض اّجاً صٌٕ ؟ -4

اػ ایِ آػٍایق ٗ ّ٘كتٔ ٕای س٘صً چٔ چیؼ جضیضی یاص گغفتٌ ؟ -5



 گبم پٌدن هززلَ ی ثبسًگزی ، اصالذ ّ تِیَ ی فزم ًِبیی آسهْى

عولکزدی اطت در ایي هززلَ  ثب هؼبرکت دیگز ُوکبراى در گزٍّ 

درطی  هذرطَ ثَ ثبس ًگزی ّ اصالذ هزازل چِبر گبًَ ی عزازی 

آسهْى عولکزد اقذام کٌیذ اس ُوکبراى خْد ثخْاُیذ ثب تْخَ ثَ ُذف 

ُبی یبدگیزی ّ ػْاُذ هزثْعَ هؼخص ًوبیٌذ کَ تب چَ اًذاسٍ تکبلیف 

ّ خذّل تْصیف عولکزد ثب آى ُب هٌغجق ّ طبسگبر اطت پض اس 

دریبفت ثبس خْرد ُوکبراى ًظجت  ثَ اصالذ ّ تعذیل آسهْى عولکزد 

.اقذام ًوبییذ ّ ثب اعویٌبى خبعزا قذام ثَ اخزا کٌیذ



َٕکاع گغاٍی پؾ اػ عغادی فغً  تا عػایت اه٘ه پْج گأّ ػَيیات ػیغ عا 

:اّجاً صٕیض 

آػٍُ٘ عا اجغا َّاییض ٗ پؾ اػ اجغا فغً ٕاعاجَغ آٗعی کغصٓ ػَيکغص صاّق  

آٍ٘ػاُ  عا ت٘ؿیئ ی جضٗه فغً ت٘هیف ػَيکغص اعػیاتی َّاییض ، تغای 

.  تْ٘یـیض  تاػ س٘عص ت٘هیفیکـاّی کٔ ّیاػ تٔ اهالح  صع ػَيکغصصاعّض 

ت٘جٔ صاكتٔ تاكیض  تغای صاّق آٍ٘ػاّی کٔ ػَيکغص آّاُ فاهئ ی ػیاصی )

ؿپؾ آػٍُ٘ ٕا عا . (تْ٘یـیضتاػ س٘عص ت٘هیفی تا ػَيکغص ٍغي٘ب صاعّض 

تٔ صاّق آٍ٘ػاُ تغگغصاّیض ٗ اػ آّاُ تش٘إیض تا صّقت ٗ هثغ تٔ ؿؤاالت 

ت٘جٔ صاكتٔ تاكیض کٔ َٕٔ ی صاّق اٍ٘ػاُ تایض فغً .)س٘صؿْجی پاؿز صْٕض

.( ٗ ؿؤاالت س٘صؿْجی عا تکَیو َّایْض

ًسٍْ ی اخزای آسهْى  ُبی عولکزدی






