
 باسمه تعالی

 پایه اول ابتدایی                                                4و  3 بخش                            تجربی علومفهرست وارسی  

 تاریخ :                                                                                       :نام ونام خانوادگی 
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 3بخش 
     .را بدون کالم و با حرکت انجام می دهد ورزش مورد عالقه خود 1

     .را بیان می کند نرمش کردن بعضی از فواید 2

     .هددجام می انبه صورت صحیح را  مسواک زدنطریقه  3

     ( .. .  -ناخن کوتاه کردن  –را رعایت می کند. )مانند شانه زدن  داشت فردیبه4

     دبستان را می داند. آب خوریچگونگی استفاده درست از  5

     استفاده می کند. لوازم شخصی خوددر خانه و مدرسه از  6

     می داند. مسئولزمینه خود را این ند.و در به خوبی صحبت می ک تمیز نگه داشتن مدرسه، خانه و شهردرباره راههای  7

     .مهمترین آن را نیز می گویدرا دانسته، وعده های غذایی را نام برده و  وعده غذاییمفهوم  8

     .گوید می ...ا بسم آب نوشیدن هنگام 9

     را نام می برد. چند خوراکی غیر مفیدو  خوراکی مفیدچند  11

     اشاره می کند. پیشگیری از بیمار شدنای به برخی از راهه 11

     که باید در خانه، مدرسه و شهر رعایت کنیم؛ اشاره می کند.موارد ایمنی به چند مورد از  12

     که در موقع خطر به ما کمک می کند را نام می برد. سازماننام چند  13

     درباره زمان خواب، عادات قبل از خواب و شیوه های صحیح خوابیدن به خوبی صحبت می کند. 14

     او را فراهم می آورد.شکرگزاری از یاد کرده و بدین وسیله زمینه  نعمت های خداوندرا به عنوان یکی از  سالمتی و شادابی  15

 3 2 1 بخش سالم باش شاداب باش از ارزشیابی سطح

    رسیده است؟ سطحی از ارزشیابیبه چه )سالم باش شاداب باش(  بخشطور کلی این دانش آموز در این به 

 4بخش 

     .می کند طبقه بندیبه دو دسته زنده و غیر زنده را موجودات  16

     .به خوبی صحبت می کند جانور در شکل و اندازه های متفاوتراجع به چند  17

     .وران را نام می بردبعضی از جان غذای 18

     .کانه بعضی از آنها را نمایش دهدبرده و می تواند به صورت کود حرکت جانورانپی به  19

     دارد. رشد جانوراندرکی از  21

     شرکت جدی دارد. گفتگو های کالسیدر  21

     از نعمت های خداوند می داند.اشاره می کرده و بدین وسیله آن را یکی  فایده های جانورانبه بعضی از  22

     . می شود اشاره می کنداستفاده از جانوران یا شغل هایی که در آن  شغلبه  23

     می کند. طبقه بندیجانوران را به دو دسته مفید و مضر  24

 3 2 1 جانوران دنیای بخش  از ارزشیابی سطح

    رسیده است؟ سطحی از ارزشیابیبه چه ( نورانجادنیای ) بخشبه طور کلی این دانش آموز در این 


