فهرست محتوای پوهش ی کار رد ماده ی ردسی هنر
ارسیاتی هؼلن
ػٌَاى فؼالیت
ردیف

( اس ستَى ػٌَاى فؼالیت

1

ًقاشی اٍ پیام هَرد ًظز را هی رساًذ .

ًقّاشی

ػٌاصز ًقاشی اٍ تٌَع دارد .

2

در ًقاشی اٍ تٌَع رًگ دیذُ هی شَد .
کاردستی اٍ جذاب است.

1

کار دستی اٍ پیام هَرد ًظز را هی رساًذ .

کار دستی

هَاد هصزفی اٍ ّواٌّگی ٍ تٌاسة دارد .

2

2

هَضَع کار اٍ تاسگی دارد .
صذاّای هَجَد در طثیؼت را تشخیص هی دّذ .

تزتیت

هٌثغ تَلیذ آًْا را تشخیص هی دّذ .

شٌَایی

صذاّای سیثا را تشخیص هی دّذ .
سزٍدّا را تا ریتن درست هی خَاًذ .
قصِ یا خاطزُ ی خَد را تِ گًَِ ای جذاب ارائِ هی دّذ .

1
قصِّ
2

ػَاطف ػٌاصز قصِ را تا رفتار کالهی ًشاى هی دّذ .
ػَاطف ػٌاصز قصِ را تا رفتار غیز کالهی ًشاى هی دّذ .
تِ قصِ ٍ خاطزُ ای کِ سایزیي تؼزیف هی کٌٌذ گَش هی دّذ .
تاسی ّای ًوایشی را تِ گًَِ ای جذاب ارائِ هی دّذ .

1
ًوایش
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2

1
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ًقاشی اٍ جذاب است.

1

1

خَب

اًتخاب ٍ درج گزدد ).

قاتل قثَل

ّای ٌّزی فزم ًوایِ ّا ،

خیلی خَب

ٍیژگی ( هالک ّای اًتخاب )

ًیاس تِ آهَسش

تاریخ

هَضَع

هیشاى تحقق اّذاف ٍ اًتظارات

ػَاطف خَد را در ارائِ ًوایش ّا آشکار هی کٌذ .
تا حزکات تقلیذی ،هَضَع هَرد ًظز را ًشاى هی دّذ .
شذت ٍ تي صذای خَدرا هتٌاسة تا هَضَع ٍ هَقؼیت تٌظین هی کٌذ.

جمع بندی نوبت اول
جمع بندی نوبت دوم

*آهَسگار هحتزم :تزای ّز ًَتت یک ًوًَِ اس ّز فؼالیت داًش آهَس در پَشِ ی کار قزار دادُ شَد  .سٌذ اًتخاتی هزتَط تِ ًَتت اٍل در ردیف 1
ستَى ػٌَاى فؼالیت ٍ سٌذ اًتخاتی هزتَط تِ ًَتت دٍم در ردیف ّ 2ویي ستَى ثثت هی گزدد .
یاد آٍری هی شَد :جوغ تٌذی ارسیاتی هؼلّن در ًَتت اٍل ٍ دٍم اس هیشاى تحقق اّذاف ٍ اًتظارات تِ صَرت هقیاس غالة ًَشتِ شَد .
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