
چک لیغت پیؾٌْادی اّذاف یادگیزی کتاب جذیذالتالیف فارعی پایِ عَم عال تحقیلی 

خ: خَب   ق ق :قاتل قثَل   ى:ًیاستِ تالػ تیؾتز   : خ خ :خیلی خَبارسیاتی                             ًام هذرعِ:    

اىؽوارُ ی داًؼ آهَس

 اّذاف ٍاًتظارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.تادقت گَػ هی دّذ 1

.درعت فحثت هی کٌذ 2

.رٍاى هی خَاًذفحیح ٍ هتي را  3

.فحیح هی ًَیغذ 4

.رٍی خط سهیٌِ هی ًَیغذ ٍ سیثا 5

.ی هطالة خَاعتِ ؽذُ تِ درعتی هی اًذیؾذ درتارُ 6

.تحلیل کٌذ راگفتِ ّا  ًٍَؽتِ ّا هی تَاًذ  7

.خالقاًِ تخیل کٌذهی تَاًذ  8

.لحي هٌاعة هی خَاًذتاآٌّگ ٍ هتي را  9

.فاهت خَاًی هی کٌذ ٍتوزکش دارد  10

.تیاى هی کٌذستاى خَد  تا هفَْم ّزدرط رادرک کزدُ ٍ 11

.خالقیت دارداًجام فؼالیت ّا  در 12

.کتاب خَاًی ػالقِ داردتِ هطالؼِ ٍ  13

14 .تِ ػَاطف ٍاحغاعات دیگزاى ارسػ هی دّذ

 اجتواػی ًگزػ هثثتٌٍّزی  هلی ،تزتیتی ،فزٌّگی ،تِ هغائل اػتقادی

 . دارد

15



 .درکارگزٍّی ؽزکت هی کٌذ                  
 

16 

 17 .آؽٌاعتپضٍّؼ  ٍ ؽیَُ ّای تفکز تا ،عي خَدهتٌاعة تا                   

 18 .هی ؽٌاعذ ّای ػلوی راچْزُ  تزخی اس                  

 19 .اجزای آى ؽزکت هی کٌذ در اعت ٍ تِ اجزای ًوایؼ ػالقِ هٌذ                  

حفظ کزدُ  را ؽؼز دٍ تحقیلی  عال تاآخز ٍ ػالقِ دارد تِ خَاًذى ؽؼز                  

 .اعت

20 

 21 .هی ًَیغذ هَضَػی خاؿ یک تٌذ هَرد در ٍ هی داًذ را هفَْم تٌذ                  

 22 .هی داًذ هفَْم حکایت را                  

 23 .هزتة هی کٌذ تِ تزتیة حزٍف الفثا کلوات را                  

 24 .هی تزد تِ کار جای هٌاعة خَد در ٍ ًؾاًِ ّای ًگارؽی راهی ؽٌاعذ                  

 25 .فحیح کاهل هی کٌذ تِ طَر ؽثکِ ی هؼٌایی را                  

 26 .خَاًی هی کٌذ تقَیز                  

 27 .طثقِ تٌذی هی کٌذ                  

 28 .تکارهی تزد ٍ راهی ؽٌاعذ(ػالئن جوغ )ّا،اى ٍات                  

 29 .هی تزد جوالت تِ کار در فؼل هٌاعة را ٍ ضویز                  

 30 .هی کٌذ کلوِ ّن خاًَادُ پیذا تزای ّز                  

 31 جوالت گفتاری راتِ ًَؽتاری تثذیل هی کٌذ                  

       را خَاًذًؾاى هتفاٍت اعت ٍ کِ هؼٌا ،ؽکل یکغاى کلوات تا                  

 .هی تزد جولِ تِ کار در ٍ هی ؽٌاعذ

32 

 33 .فحیح اًجام هی دّذ تِ طَر فؼالیتْای ٍاصُ آهَسی را                  

 34 .ؽٌاعذهؼٌای کلوات راهی                   

 35 .تیاى هی کٌذ ًوًَِ ّایی را ٍ هفَْم ضزب الوثل راهی داًذ                  



 راػلیِ الغالم "" ،( )ؿ تِ فَرت را فلی اهلل ػلیِ ٍآلِ ٍعلن" کلوات"

ّوِ ی  ٍ هی ؽٌاعذ راتِ فَرت )ط(عالم اهلل ػلیْا"" ٍ )ع( تِ فَرت

هی ًَیغذ. ٍ خَاًذ هیفحیح  تِ طَر را هَارد

36

37 .تِ درعتی عَال طزاحی هی کٌذ ،هتي هَردًظز هَرد در

اجزای آى  در ٍ تِ اًجام فؼالیت هزتَط تِ فٌذلی فویویت ػالقِ دارد

 .ؽزکت هی کٌذ

38

39 .کٌذجولِ تِ درعتی اعتفادُ هی در ٍ کلوات هزکة راتؾخیـ هی دّذ

40 .فحیح هزتة هی کٌذتِ طَر  جوالت ًاهزتة را

41 .تؾخیـ هی دّذ هفَْم فؼل ٍفاػل را

42 .درطزاحی درط آسادفؼال اعت

جولِ تِ  در ٍ تِ درعتی هی ؽٌاعذ ًشدیک را ٍ کلوات اؽارُ تِ دٍر

 .کارهی تزد

43

44 .تِ طَرفحیح درجولِ تِ کارهی تزد ٍ جوالت هی ؽٌاعذ در هفؼَل را

45 .فحیح کاهل هی کٌذ جذٍل راتِ طَر

46 .تِ کارهی تزد ،یک تٌذ درراکلوات هؾخـ ؽذُ 

47 .تزای ّزکلوِ هخالف پیذاهی کٌذ

ًاقـ راتکویل هی کٌذجوالت  48

فؼل ّای هزتثط تاسهاى گذؽتِ ٍآیٌذُ را تؾخیـ هی دّذ 49

50 .هَضَع هٌاعة پیذاکٌذ، هی تَاًذتزای یک تٌذ

        


