
 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 

 چک لیست

 

آموز:نام و نام خانوادگی دانص   

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش اّل(

     تیاى کارتردُای شٌاضٌاهَ

     تکویل فرم هرتْط تَ هشخصات شٌاضٌاهَ ای

تکویل فرم هرتْط تَ هشخصات ّیژگی ُای 

 فردی

    

     تکویل ّ ترضین شجرٍ ًاهَ

  ارزشیاتی ًِایی

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش دّم(

پرش ّ جْ ّ گردآّری هذارک ّ شْاُذ دال 

 تر تغییرات خْد ّ خاًْادٍ

    

      هرتة کردى رّیذادُای خظ زهاى

  ارزشیاتی ًِایی

 نیاز به تالش قبولقابل  خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ضْم(

     تیاى تفاّت ُای خْد ّ ُوکالضی ُایش

     تیاى شثاُتِای خْد ّ ُوکالضی ُایش
     هؼرفی خْد ّ دّضتاًش در حضْر جوغ تا لحي هٌاضة

  ارزشیاتی ًِایی

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش چِارم(
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            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 

 

 چک لیست

:نام و نام خانوادگی دانص آموز  

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز

  

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ششن(

     

     

     

  ارزشیاتی ًِایی

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ُفتن(
اػضای خاًْادٍ  تیاى آهْزٍ ُای اخالقی ّ دیٌی در زهیٌَ تا

  ّ قذرداًی
    

تیاى آهْزٍ ُای اخالقی ّ دیٌی در زهیٌَ تا ُوکالش ُا ّ 

 قذرداًی
    

تیاى آهْزٍ ُای اخالقی ّ دیٌی در زهیٌَ تا اّلیای هذرضَ ّ 

 قذرداًی 
    

      رػایت ػولی آهْزٍ ُا

  ارزشیاتی ًِایی

  ارزشیاتی ًِایی

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش پٌجن(

     تیاى کارکرد هحثت در خاًَ

تیاى کارکرد هراقثت از یکذیگر در 

 خاًَ

    

     تیاى کارکرد یادگیری در خاًَ

     تیاى کارکرد یادگیری در هذرضَ

     خاًَتیاى کارکرد دّضتی در 

  ارزشیاتی ًِایی
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:نام و نام خانوادگی دانص آموز  

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ُشتن(

     

     

      

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

نیاز به  قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ًِن(

 تالش

تیاى ضرّرت ّجْد هقررات در خاًَ ّ 

 هذرضَ

    

     پیشٌِاد هقررات جذیذ

     تیاى  ّ رػایت هقررات خاًَ

تیاى فایذٍ ُای ُوکاری ّ رػایت 

 هقررات

    

  ارزشیاتی ًِایی

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش دُن(

     شٌاضایی اًْاع هشاغل

     آشٌایی تا هفِْم درآهذ  ّ لسّم کار

     تفکیک هشاغل تْلیذی از خذهاتی
اطالػات درتارٍ یک شغل از طریق اًجام گردآّری 

 هصاحثَ
    

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    
 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش یازدُن(

     شٌاضایی هٌاتغ طثیؼی 

      تِیَ کاال از هٌاتغ طثیؼی

     اُویت هٌاتغ طثیؼی

     هٌاتغ طثیؼیهحافظت از 

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست

:نام و نام خانوادگی دانص آموز  

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش دّازدُن(

     تیاى راٍ ُای صحیح هصرف

     پص اًذاز تَ هٌظْر تاهیي ًیازُا

     پرُیس از اضراف

     خرج کردى هتٌاضة تا تْدجَ 

     اهْال در خاًَ ّ هذرضَحفاظت از 

  ارزشیاتی ًِایی

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ضیسدُن(

     آشٌایی تا هفِْم زتالَ

     آشٌایی تا هفِْم تازیافت

     تیاى چگًْگی جذا کردى زتالَ ترای تازیافت

     ُوکاری در تفکیک زتالَ ُا در خاًَ ّ هذرضَ

  ارزشیاتی ًِایی

           

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش چِاردُن(

     ًحٍْ ترقراری ارتثاط تیي اػضای خاًْادٍتیاى 
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            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

      تیاى اُویت حضْر در خاًَ

     ّ ُوکاری تا اػضای خاًْادٍاتراز ػالقَ 

     ًیازُا در خاًَتیاى 

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش پاًسدُن(

     شٌاضایی هْقؼیت هکاى ُا ّ کارکرد آى

تیاى راتطَ آب ّ ُْا تا شک ّ ًْع خاًَ 

 ُا

    

     هقایطَ اًْاع خاًَ

  ًِاییارزشیاتی 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش شاًسدُن(
گرآّری اطالػات درتارٍ تفاّت ُای خاًَ ُای قذیوی ّ 

 جذیذ
    

     ،خاًَ ایذٍ آل ،تیاى تجطوی از آیٌذٍ خْد

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خوبخیلی  اًتظارات)درش ُفذُن(

     تررضی اصْل ایوٌی در خاًَ ّ هذرضَ

     ارائَ پیشٌِاد در هْرد اصْل ایوٌی

     تیاى ًکات ایوٌی در خاًَ

     تیاى ًکات ایوٌی در هذرضَ

     رػایت ًکات ایوٌی در خاًَ

     رػایت ًکات ایوٌی در هذرضَ

آتش ًشاًی ّ تیاى ًحٍْ ترقراری ارتثاط تا 

 پلیص

    

  ارزشیاتی ًِایی
 



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    
 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش ُیجذُن(

     آشٌایی تا کارُای هختلف در هذرضَ

     آشٌایی تا هکاى ُای هختلف در هذرضَ

     ارائَ پیشٌِاد ترای رػایت ًظن ّ ترتیة

     تیاى چگًْگی ُوکاری تا ُوذیگر 

تیاى ًحٍْ ترقراری ارتثاط تادّضتاى در 

 هذرضَ

    

 ییارزشیاتی ًِا

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب (ًْزدُناًتظارات)درش 

     تیاى ضرّرت ُوکاری در خاًَ ّ هذرضَ

     ثثت هْارد ُوکاری خْد در خاًَ

  ارزشیاتی ًِایی

 

لیستچک   

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش تیطتن(

      شٌاضایی هْقؼیت هکاى ُا

     دقت تَ هحیظ اطراف  ّ شٌاضایی هکاى ُا

تیاى ًشاًی ّ ادرش هحل ضکًْت ّ 

 هذرضَ

    

پیذا کردى  آدرش هحل ضکًْت از رّی 

 ًقشَ 

    

     کردى  آدرش هذرضَ  از رّی ًقشَپیذا 

  ارزشیاتی ًِایی
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:نام و نام خانوادگی دانص آموز  



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش تیطت ّ یک(

     شٌاضایی جِات اصلی جغرافیایی در هحیظ 

شٌاضایی جِات اصلی جغرافیایی در رّی 

 ًقشَ

    

  ارزشیاتی ًِایی

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش تیطت ّ دّ(

      تیاى کارکرد ادارٍ پطت

     اًجام هراحل هختلف ارضال ًاهَ

آشٌایی تا ًحٍْ ًْشتي آدرش تر رّی 

 پاکت

    

  ارزشیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خوبخیلی  اًتظارات)درش تیطت ّ ضَ(

تیاى هقررات ػثْر ّ هرّر در کْچَ ّ 

 خیاتاى 

    

     تشخیص ػالین ػثْر ّ هرّر

ًوایش هقررات ػثْر ّ هرّر تَ صْرت 

 ػولی

    

  ارزشیاتی ًِایی

 

 

 



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    
 


