
 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 

 چک لیست

 

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

 

 چک لیست

نام خانوادگی دانص آموز: نام و  

 

 

 

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

     تخطٌذگی خذاآضٌایی تا 

آضٌایی تا ًیازهٌذی اًساى تَ ًعوت ُای 

 الِی

    

     سپاش گساری از ًعوت ُای الِی

     ِْم پیام لرآًیآضٌایی تا هف

  ارزضیاتی ًِایی

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

آضٌایی تا " دعا  تَ عٌْاى راٍ گفت ّ گْ تا 

 خذا

    

      توایل تَ دعا کردى ترای تیاى خْاستَ ُا

سپاش گساری ًسثت تَ ًعوت ُای تی ضوار 

 خذاًّذ

    

     درک هفِْم پیام لرآًی 

  ارزضیاتی ًِایی

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اًتظارات)درش سْم(
آضٌایی تا ترخی از ّیژگی ُا ّ رفتار دّراى کْدکی 

 پیاهثر
    

     اتراز عاللَ ّ ادای احترام ًسثت تَ پیاهثر

     تالش ترای الگْ گرفتي از دّراى کْدکی پیاهثر

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

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

 تالش
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 چک لیست

دانص آموز:نام و نام خانوادگی   
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 نام و نام خانوادگی دانص آموز

  

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

     تیاى ّیژگی ُای حضرت زیٌة )ش(

اتراز عاللَ ّتالش ترای الگْگیری از 

 ایطاى

    

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 

 

 

 

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

 تالش

     تطخیص ّیژگی ُا ّ هصادیك احترام تَ پذر ّ هادر

     اتراز حساسیت ًسثت  تَ رعلیت احترام تَ ّالذیي

آضٌایی تا حضرت اتراُین تَ عٌْاى یکی از پیاهثراى تسرگ 

 الِی
    

      اتراز عاللَ ّ احترام ًسثت تَ ایطاى

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

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

     تیاى آداب ّ هراسن رّز عاضْرا

اضتیاق تَ ضرکت در هراسن رّز 

 عاضْرا

    

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی
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            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

     درک هفِْم پیام لرآًی
ارائَ پیطٌِادُایی ترای رعایت احترام در هْلعیت ُای 

 هختلف 
    

  ارزضیاتی ًِایی
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 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

 تالش

     آضٌایی تا احکام ّ آداب ّ هراسن سي تکلیف

     عاللَ ّ اضتیاق ترای ضرکت در جطي تکلیف

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

 تالش

     ّضْ ّ ًواز ،آضٌایی تا احکام ضرّری طِارت 

 آضٌایی تا پیام لرآًی

 

    

     ادای صحیح یک ًواز سَ ّ چِار رکعتی

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 

 

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

هفِْم رّزٍ ّ ترخی از هراسن ّ آضٌایی تا 

 احکام آى

    

     گرفتي رّزٍ اضتیاق ّ عاللَ ترای

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی
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 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

     آضٌایی تا احکام ّ هراسن رّزٍ ّ عیذ فطر

اضتیاق ترای ضرکت در هراسن هرتْط تَ 

 رّزٍ 

    

ترای ضرکت در هراسن عذ فطر ّ اضتیاق 

 ًواز آى

    

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

     لراى کرینآضٌایی 

     اضتیاق ترای آضٌایی تیطتر تا لرآى کرین

     پیام لرآًی درک هفِْم

  ارزضیاتی ًِایی

 

 

 

 

 

خیلی  اًتظارات)درش سیسدُن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

     آضٌایی تا هفِْم حجاب ّ آداب پْضص اسالهی

     توایل ّ تالش ترای رعایت پْضص اسالهی در هْلعیت ُای هختلف

     حساسیت تَ رعایت حجاب ّ پْضص اسالهی

     پیام لرآًیدرک هفِْم 

  ارزضیاتی ًِایی
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 :نام و نام خانوادگی دانص آموز

خیلی  اًتظارات)درش چِاردُن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

تیاى ّیژگی ُای حضرت زُرا )ش( تَ عٌْاى تِتریي 

 زى هْهي

    

     اتراز عاللَ ّ تالش ترای الگْ گرفتي از زًذگی 

عاللَ ّ تالش ترای الگْ گرفتي رفتار حضرت زُرا اتراز 

 )ش(

    

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

خیلی  اًتظارات)درش پاًسدُن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

     تیاى ّیژگی ُای اهام سجاد تَ عٌْاى اهام چِارم ضیعیاى

اتراز عاللَ ّ تالش ترای الگْ گرفتي از زًذگی ّ اخالق 

 ّ رفتار

    

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 

 

 

 

خیلی  اًتظارات)درش ضاًسدُن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

تیاى ّیژگی ُای اهام تالر )ع( تَ عٌْاى اهام پٌجن 

 ضیعیاى

    

     الگْ گرفتياتراز عاللَ ّ تالش ترای 

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

 تالش
     تیاى ّیژگی ُای اهام صادق )ع(تَ عٌْاى اهام ضطن ضیعیاى

     اتراز عاللَ ّ تالش ترای الگْ گرفتي

     هفِْم پیام لرآًی درک

  ارزضیاتی ًِایی

 

 چک لیست

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

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

 تالش

     تطخیص ّیژگیِا ّ هصادیك ًظن ّ ترتیة

     ارائَ پیطٌِاد ترای رعایت ًظن ّ ترتیة

     اتراز حساسیت ًسثت تَ رعات ًظن ّ ترتیة

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی
 

 

 

 

 

 

خیلی  اًتظارات)درش ًْزدُن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

     تیاى تٌاسة عول ّ ًتیجَ آى در زًذگی

     آضٌایی تا جِاى آخرت تَ عٌْاًی هحل پاداش ّ جسا 

     تطخیص ًیکی ّ تذی اعوال ّ تْجَ تَ ًتیجَ آى 

     هفِْم پیام لرآًی درک

  ارزضیاتی ًِایی

 

 چک لیست



 چک لیست

     

            نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                            

    

 نام و نام خانوادگی دانص آموز:

خیلی  اًتظارات)درش تیستن(

 خوب

نیاز به  قابل قبول خوب

 تالش

     آضٌایی تا تِطت ّ جٌِن 

     تالش ترای اًجام کارُای ًیک

     درک هفِْم پیام لرآًی

  ارزضیاتی ًِایی

 

 

 


