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 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

بین  رشد جسمی.1

 صفر تا سه سال
 در محدوده سنی صفر تا سه سال بداند.را بدنرشد و نمو تغییرات 1-1

 سر و صورت را قبل از تولد بشناسد. رشد و نموی تغییرات2-1

سر و صورت را بعد از تولد تا سه سالگی  رشد و نموی تغییرات3-1

 بشناسد.

 تا سه سال بداند.تغییرات دندانی کودک در محدوده سنی صفر 4-1

 

 

 

 شناختی
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پایان وامتحان  

از فصل  ترم

12،12،28،36  

.رشد جسمی بین 2 پینکهام

 سه تا شش سال
 تغییرات بدن رادر محدوده سنی سه تا شش سال بداند.1-2

 تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در بعد ساژیتال در محدوده2-2

 سه تا شش سالگی بشناسد. یسن

 شناختی



تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در بعد ورتیکال در محدوده 3-2

 سنی سه تا شش سالگی بشناسد.

تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در بعد عرضی در محدوده 4-2

 سنی سه تا شش سالگی بشناسد.

                       تغییرات دندانی کودک در محدوده سنی  سه تا شش سال بداند.5-2

رشد جسمی بین 3

 شش تا دوازده سال
سال  شش تا دوازدهتغییرات رشد و نمو بدن رادر محدوده سنی 1-3

 بداند.

تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در بعد ساژیتال در محدوده 2-3

 سنی شش  تا دوازده سالگی بشناسد.

بعد ورتیکال در محدوده  تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در3-3

 سنی شش تا دوازده سالگی بشناسد.

تغییرات رشد و نموی سر و صورت را در بعد عرضی در محدوده 4-3

 سنی شش تا دوازده سالگی بشناسد.

 گیسال شش تا دوازدهتغییرات دندانی کودک در محدوده سنی 5-3

 بداند.

 

 روانی -رشد روحی4

 صفر تا سه سال
 سال سه تا صفر سنی محدوده در  را کودکروانی -تغییرات روحی1-4

 بداند

 در محدوده سنی صفر تا سه سال بداند.تکامل شناختی  کودک را  2-4

  

 

 

 

 روانی-رشد روحی5

 سال ششتا  سه
 بداند سال شش تا سه محدوده در  را کودک روانی-روحی تغییرات1-5

 ل بداندساتا شش کامل شناختی  کودک را  در محدوده سه ت2-5

 

 روانی-رشد روحی6

 سال شش تا دوازده
 سال تا دوازده شش محدوده در  را کودک روانی-روحی غییرات1-6

 بداند

 سال بداند شش تا دوازدهتکامل شناختی  کودک را  در محدوده 2-6 

 



رشد اجتماعی صفر 7

 تا سه سال
  را بداندتغییرات اجتماعی کودک رابین صفر تا سه سال 1-2

رشد اجتماعی سه 8

 تا شش سال
  را بداندتغییرات اجتماعی کودک رابین سه تا شش سال 1-8

شش  رشد اجتماعی9

 تا دوازده سال
 بداند بین شش تا دوازده سالراتغییرات اجتماعی کودک 1-8

 

 شناختی

 

 

 

 

 



 



 


