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 نیاز به تالش                       قابل قبول        خوب                      خیلی خوب                ارزشیابی کلی آموزگار:

 :محترم دانش آموز ولی اتو پیشنهاد اتنظر

  

 ولی محترم دانش آموز تاریخ و امضاء                                                                                                      

                                                                                                                              

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب طبق هدف های مورد انتظار از دانش آموز ارزشیابی

     عالمت های وقف و حروف ناخوانا را می داند.

     ترجمه عبارات و کلمات قرآنی درس را بیان می کند.

     متن و ترجمه پیام قرآنی درس را می نویسد.

     را شمرده و روان و صحیح می خواند. آیات و عبارات کتاب
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
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 متوسطه دوم
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