
 پایِ ی سَم قرآىچک لیست هربَط بِ اّساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: ًام ٍ ًام ذاًَازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    ًام آهَزگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ اًتظارات آهَزشی اّساف کلی

 قرآى هْر

 91تا  9صفحات  

     ًحَُ ی احترام بِ قرآى را بیاى هی کٌذ.

     قرائت ًواز را اًجام هی دّذ.

     .بِ درستی هؼٌای ارکار ًواز را بیاى هی کٌذ

     یاى هی کٌذ ٍ تفاٍت ٍ ضباّت آى را هی گَیذ.بِ درستی  ػبارت ّای اراى ٍ اقاهِ را ب

     بِ ًَار قرآى با ػالقِ گَش هی دّذ.

     با تَجِ بِ دستَرالؼول ًَار ػول هی کٌذ.

     با فرستادى صلَات بر پیاهبر ادای احترام هی کٌذ.

قرآى آباى 

 15تا  91صفحات 

     قاػذُ قرآى را بِ زباى سادُ هی گَیذ.

     ضارُ ػبارات ٍ کلوات را بخص بخص هیخَاًذ.با ا

     تَاًایی ٍقف بر حرکات کَتاُ َ ِ ُ را دارد.

     تَاًایی ٍقف بر تٌَیي را دارد.

     تَاًایی خَاًذى صحیح کلوات کِ دارای )ؤ( ّستٌذ )ٍاٍ پایِ ّوسُ( را دارد.

     بِ درستی کلوات دارای ًواد )ی( را هی خَاًذ.

     .َاًایی ٍقف بر )ـِِ ٍ ی( را داردت

     بِ درستی کلوات تطذیذ دار ٍ حرٍف ًاخَاًا را هی خَاًذ.

     .بؼضی از آیات ٍ سَرُ ّا را هی خَاًذ

     .بِ رٍخَاًی قرآى ػالقوٌذ است

     در رٍ خَاًی هْارت پیذا کردُ است.

قرآى آشر ٍ زی 

 8تا  9زرس ّای 

     .ٍ سَرُ بقرُ را هی خَاًذ بِ درستی سَرُ حوذ

     پیام قرآًی دربارُ ًواز را تَضیح هی دّذ.

     بِ درستی  آیِ الکرسی را هی خَاًذ.

     ًسبت بِ حفظ آیِ الکرسی ػالقوٌذ است.

     پیام قرآًی دربارُ صلح ٍ آضتی را تَضیح هی دّذ.

     بِ درستی سَرُ ی ابراّین )ع( را هی خَاًذ.

     داستاى حضرت اسواػیل )چطوِ زهسم( را بیاى هی کٌذ.

     بِ درستی سَرُ اسراء را هی خَاًذ.

     پیام قرآًی دربارُ ی ًیکی بِ پذر ٍ هادرّا را تَضیح هی دّذ.

     ًسبت بِ خَاًذى قرآى ػالقِ ًطاى هی دّذ.

 قرآى بْوي

     بِ درستی سَرُ آل ػوراى را هی خَاًذ.

     پیام قرآًی در هَرد ستوگراى را تَضیح هی دّذ.

     تَاًایی خَاًذى سَرُ طـِ را دارد.

     داستاى پیاهبری حضرت هَسی )ع( را بیاى هی کٌذ.

     بِ درستی سَرُ هائذُ را هی خَاًذ.

     پیام قرآًی در هَرد کارّای خیر را تَضیح هی دّذ.

     ا برای افسایص ػلن ٍ داًایی را تَضیح هی دّذدر هَرد پیام قرآًی کِ دػ

     بِ خَاًذى قرآى ػالقوٌذ است

 قرآى اسفٌس

     را هی خَاًذ. 04تا   04بِ درستی سَرُ طِ آیات 

     را هی خَاًذ. 111تا  110بِ درستی سَرُ طِ آیات 

     ّذ.داستاى زًذگی حصرت هَسی )ع( )بِ سَی هبارزُ بسرگ( را تَضیح هی د

     را هی خَاًذ 45تا  40بِ درستی سَرُ حج آیات 

     پیام قرآًی اًجام کارّای ًیک ٍ توایل بِ اًجام کارّای خیر را تَضیح هی دّذ.

     بِ درستی سَرُ قذر ٍ زلسال را هی خَاًذ.

     را هی خَاًذ. 01تا  04بِ درستی سَرُ ّای ضؼرا آیات 



     ت هَسی )ع( را تَضیح هی دّذ.داستاى پیرٍزی حضر

     بِ خَاًذى قرآى ػالقِ دارد.

     در خَاًذى قرآى بِ هْارت رسیذُ است.

 قرآى 

فرٍرزیي ٍ 

 ارزیبْشت

     را هی خَاًذ. 00تا  63بِ درستی سَرُ ی ضَری آیات 

     بِ هطَرت کردى ػالقِ دارد ٍبِ هَقغ از دیگراى هطَرت ٍ ًظرخَاّی هی کٌذ.

     بِ درستی سَرُ ّای ػادیات ٍ قارػِ را هی خَاًذ.

     پیام قرآًی دربارُ خَبی بِ دیگراى را تَضیح هی دّذ.

     را هی خَاًذ. 44تا  46بِ درستی سَرُ قصص آیات 

     داستاى صبح پیرٍزی را تَضیح هی دّذ.

     را هی خَاًذ. 56تا  46بِ درستی سَرُ بقرُ آیات 

     پیام قرآًی دربارُ با زباى خَش صحبت کردى را تَضیح هی دّذ.

     بِ خَاًذى قرآى ػالقوٌذ است.

     در خَاًذى قراى بِ هْارت رسیذُ است.

 

 تارید ٍ اهضاء آهَزگار:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایه ی سوم بروانینچک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

بروانین زرس 

)فصل  1،2،9،9

 نهازها(

     هتي درس ّب را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي درس ّب را رٍاى هی خَاًذ ٍ هؼٌی ٍاسگبى جذیذ را ثیبى هی وٌذ.

     پیبم اصلی را درن وزدُ ٍثیبى هی وٌذ.

     وبرّبیص را ثب ًبم خذا ضزٍع هی وٌذ 

     رٍحیِ سپبسگشاری اس خذاًٍذ را دارد.

     ًسجت ثِ اػضبی خبًَادُ اش ػاللِ ًطبى هی دّذ.

     اس عزیك رای گیزی ًوبیٌذُ والس را اًتخبة هی وٌذ.

     در هَرد فؼبلیت ّبی وبًَى پزٍرش فىزی گشارش ثِ والس ارائِ هی وٌذ .

     رٍحیِ هسئَلیت پذیزی ٍ اًتمبد پذیزی دارد.

     ثِ وتبة ٍ وتبثخَاًی ػاللوٌذ است.

     یبدگیزی ثِ خَثی پبسخ هی دّذ.-ثِ فؼبلیت ّبی یبد دّی

و  5بروانین زرس 

 )فصل بهساشت( 6

     هتي درس را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي ّب را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ

     ٍاصگبى جذیذ درس را تَضیح هی دّذ.هؼٌی 

     پیبم اصلی هتي را درن هی وٌذ ٍ ثیبى هی وٌذ.

     ثِ سَاالت هغزح  ضذُ پبسخ هی دّذ .

     ًسجت ثِ پبویشگی هحیظ سیست احسبس هسئَلیت هی وٌذ.

     ثزای پبویشُ ًگِ داضتي هحیظ سیست ًىبتی را ثِ والس ارائِ هی دّذ.

     گشارش ًَیسی را فزا گزفتِ ٍ یه گشارش ثِ والس ارائِ هی وٌذ. هزاحل

     ثِ خَثی هزاحل یبدداضت ثزداری را اًجبم هی دّذ.

     ثِ آفزیذُ ّب ٍ هخلَلبت خذٍاًذ ػاللوٌذ است.

     ثِ وتبة ٍ وتبثخَاًی ػاللوٌذ است.

     سَاالت هی ثبضذ.یبدگیزی ضزوت وزدُ ٍ پبسخ گَی -در فؼبلیت ّبی یبد دّی

بروانین زرس 

)فصل 9،8،7،،9

اذالق فرزی و 

 اجتواعی(

     هتي درس را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي درس ّب را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ.

     پیبم اصلی هتي را درن وزدُ ٍ ثیبى هی وٌذ.

     هؼٌی ٍاصگبى جذیذ را درن وزدُ ٍ تَضیح هی دّذ.

     درن ٍ فْن ثِ خَثی پبسخ هی دّذ.ثِ سَاالت 

     رٍحیِ ًَع دٍستی ٍ احتزام ثِ ثشرگتزّب را دارد.

     حك دیگزاى را رػبیت هی وٌذ.

     راُ ّبی جلَگیزی اس اسزاف را ثیبى هی وٌذ.

     ولوبتی وِ ارتجبط هفَْهی دارًذ را ثیبى هی وٌذ.

     فؼبل دارد ٍ در گزٍُ ّوىبری دارد.یبدگیزی ضزوت -در فؼبلیت ّبی یبد دّی

 99بروانین )زرس 

( فصل 99و 

)زانش و 

 زانشونس(

     هتي درس را صبهت خَاًی هی وٌذ.

      هتي درس را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ.

     پیبم اصلی هتي را ثیبى هی وٌذ.

     هؼٌی ٍاصگبى جذیذ را تَضیح هی دّذ.

     ثِ خَثی پبسخ هی دّذ.ثِ سَاالت گَش وي ٍ ثگَ 

     چگًَگی استفبدُ اس ٍسبیل ًملیِ را ضزح هی دّذ .

      ٍسبیل سفز در لذین ٍ حبل ٍ آیٌذُ را ثب یىذیگز همبیسِ هی وٌذ

     هختزع تلفي را ًبم هی ثزد.

     رٍش ّبی صحیح استفبدُ اس تلفي را ثیبى هی وٌذ.

     هی وٌذ. ضوبرُ تلفي ّبی ضزٍری را ثیبى



     ٍاحذ ضوبرش ٍسبیل هختلف را ثیبى هی وٌذ.

     ثِ هغبلؼِ ٍ وتبثخَاًی ػاللوٌذ است.

     ثِ اختزاع ٍ ػلن ٍ داًص ػاللِ ًطبى هی دّذ.

     ثِ وَضص هختزػیي ٍ داًطوٌذاى احتزام هی گذارد.

     یبدگیزی را ثِ خَثی پبسخ هی دّذ.-فؼبلیت ّبی یبد دّی

بروانین )زرس 

و  92،91های 

( فصل )هسائل 95

 زینی(

     هتي درس ّب را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي درس را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ

     پیبم اصلی هتي را ثیبى هی وٌذ.

     هؼٌی ٍاصگبى جذیذ را درن وزدُ ٍ تَضیح هی دّذ. 

     ثِ سَاالت درن هغلت ثِ خَثی پبسخ هی دّذ .

     ثِ ًظن  تزتیت ػاللِ ًطبى هی دّذ .

     ثزای اًجبم وبرّبی رٍساًِ ثزًبهِ ریشی هی وٌذ .

     ثب ػاللِ ٍ تَجِ ثِ حمَق دیگزاى ًَثت را رػبیت هی وٌذ.

     چٌذ صفت حضزت ػلی )ع( را ثیبى هی وٌذ.

     ثِ ًوبس خَاًذى ػاللوٌذ است ٍ ًوبس هی خَاًذ .

     ّبی خَد اس ضزة الوثل ّب ثِ هَلغ استفبدُ هی وٌذ.در گفتِ 

     یبدگیزی را پبسخ هی دّذ.-ثِ خَثی فؼبلیت ّبی یبددّی

بروانین زرس 

 97-96های 

 )هلی و هیهنی(

     هتي درس ّب را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي درس را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ 

     پیبم اصلی هتي را ثیبى هی وٌذ.

     هؼٌی ٍاصگبى جذیذ را ثیبى هی وٌذ.

     ثِ سَاالت گَش وي ٍ ثگَ ثِ خَثی پبسخ هی دّذ .

     ًَیسٌذُ ٍ داًطوٌذ ایزاًی را هی ثزد.-ًبم چٌذ ضبػز

     ضخصیت ّبی هؼزٍف ضْز خَد را ًبم هی ثزد.

     ثزد.ثب جبّبی دیذًی ٍ صٌبیغ دستی ضْزّبی ایزاى آضٌبست ٍ آى را ًبم هی 

     ثب تَجِ ثِ اّذاف هلی ٍ هیٌْی درس جذیذ را تَلیذ هی وٌذ.

     ضؼز هٌبسجی ثزای درس آساد هی ًَیسذ.

     اهالیی تَلیذ هی وٌذ. -دستَری-ادثی-فؼبلیت ّبی ًگبرش

     ثبسی ٍ ًوبیص تَلیذ هی وٌذ.

     ثِ وطَر خَد ػطك هی ٍرسد.

     اضٌب هی ضَد.ثب الَام هختلف ایزاى 

     یبدگیزی ضزوت فؼبل دارد.-در فؼبلیت ّبی یبددّی

بروانین ) زرس 

(  99-98های 

 )طبیعت(

     هتي درس را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ.

     پیبم هتي را درن وزدُ ٍ ثِ سثبى سبدُ هی گَیذ.

     ثِ سَاالت پبسخ هی دّذ.ٍاصُ ّبی جذیذ را هؼٌی هی وٌذ ٍ 

     ارسش جٌگل در حفظ َّای پبن را ثیبى هی وٌذ.

     وبرثزدّبی جٌگل را ًبم هی ثزد.

     ثِ حفظ هٌبثغ هلی اّویت هی دّذ.

     در هَرد چگًَگی گذراًذى اٍلبت فزاغت خَد تَضیح هی دّذ.

     دّذ.ثِ عجیؼت ػاللوٌذ است ٍ ثِ پبویشگی آى اّویت هی 

     ثِ ٍرسش وَُ ًَردی ػاللوٌذ است.

     یبدگیزی فؼبل است ٍ ثِ سَاات پبسخ هی دّذ.-در پبسخ گَیی ثِ فؼبلیت ّبی یبددّی

بروانین )زرس 

-99-،9های 

(  )هنر و 99

     درس را صبهت خَاًی هی وٌذ.

     هتي را رٍاى ٍ صحیح هی خَاًذ.

     سثبى سبدُ هی گَیذ.پیبم هتي را ثِ 

     ٍاصُ ّبی جذیذ را هؼٌی هی وٌذ ٍ ثِ سَاالت پبسخ هی دّذ.



     رٍحیِ ثخطٌذگی ٍ هْوبى ًَاسی دارد. ازبیات(

     ثب سؼذی ٍ آثبر آى آضٌبست ٍ آثبر اٍ را ثیبى هی وٌذ.

     تفبٍت ًظن ٍ ًثز را ضزح هی دّذ.

     افسبًِ ٍ حىبیت را تَضیح هی دّذ. –تفبٍت لصِ 

     ًسجت ثِ هؼلن خَد لذرداى است ٍ اس اٍ سپبسگشاری هی وٌذ.

     ثِ ًمبضی ػاللوٌذ است ٍ در ًوبیطگبُ ًمبضی ضزوت هی وٌذ.

     در هَرد سًذگی ًبهِ ی ووبل الذیي ثْشاد تحمیك هی وٌذ.

     ثِ وتبة ٍ وتبثخَاًی ػاللوٌذ است.

     ثِ داستبى ّبی تخیلی ٍ جبًذار پٌذاری ػاللوٌذ است.

     یبدگیزی ضزوت هی وٌذ ٍ ثِ سَاالت پبسخ هی دّذ.-در فؼبلیت ّبی یبددّی

 تارید و اهضاء آهوزگار:



 پایه ی سوم بنویسینچک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 9بنویسین زرس )

(  4و  3و 9و 

 )فصل نوازها(

     جولِ ّا را تا تَجِ تِ عالئن ًگارضی هی ًَیسذ.

     هْارت السم در هطاتمت تا ًْاد ٍ گشارُ را دارد.

     تزای ولوِ ّا هتزادف هی ًَیسذ.

     هْارت السم را تزای ًَضتي اهالء دارد.

     سیثا ٍ هزتة اس رٍی ولوات ٍ عثارات درط هی ًَیسذ.

     ولوِ ّای ّن ًَیسِ را هی ضٌاسذ ٍ در جولِ تِ وار هی تزد.

     فعل هٌاسة تا تَجِ تِ ضویز آى تِ وار هی تزد.

     تِ وار هی تزد.را هی ًَیسذ ٍ در جولِ « گی»ولوِ ّایی تا پسًَذ 

     تا جاتجایی لیذ سهاى هی تَاًذ جولِ تٌَیسذ.

     تا استفادُ اس پیطًَذ ٍ پسًَذ ٍاصُ ّای جذیذ تَلیذ هی وٌذ.

     حزٍف اضافِ را تِ درستی در جولِ تِ وار هی تزد.

(   6و  5بنویسین )

 )فصل بهساشت(

     جوالت تِ وار  هی تزد.فعل ّای گذضتِ،حال ، آیٌذُ را تِ درستی در 

     پسًَذ تاى را تِ درستی تِ وار هی تزد ٍ هعٌی هی وٌذ.

     ولوِ ی )را( را تِ درستی در جولِ تِ وار هی تزد.

     ولوِ ّا را تا حزٍف هطتزن هی ًَیسذ .

     هْارت اهالء ًَیسی اٍ تمَیت ضذُ است.

     عاللِ ًطاى هی دّذ.تِ فعالیت ّای اهالیی ٍ ًگارضی 

     تِ راحتی تفىز خالق خَد را در لالة یه هَضَع تخیلی در هَرد هَجَدات تِ تصَیز هی وطذ.

     ًطاًِ ّای ):  !( را تِ درستی در ًَضتِ ّای خَد تِ وار هی تزد.

     تِ خَتی اهالء هی ًَیسذ.

 7بنویسین )زرس 

 (91و  9و  8و 

فصل اذالق )

فرزی و 

 اجتواعی(

     تا پسًَذ گشار در جولِ آضٌا ضذُ ٍ هعٌی آى را تیاى هی وٌذ.

     ولوِ ّا را تز اساط ًْاد ٍ گشارُ در جذٍل لزار هی دّذ.

     تا پسًَذ گاُ آضٌاست ٍ آى را در ولوِ تا هعٌی تِ وار هی تزد.

     فعل ّای جولِ را تطخیص هی دّذ ٍ در جای خالی هی ًَیسذ.

     وارتزد عالئن ًگارضی)؟ !( را در جوالت هی داًذ ٍ تِ وار هی تزد.

     تا هْارت جوالت را وَتاُ هی وٌذ.

     اهالی ولوات را تِ خَتی هی ًَیسذ .

     تا هْارت جوالت را گستزدُ هی وٌذ.

     تا تذل آضٌاست ٍ در جولِ تِ وار هی تزد .

     تا پسًَذ هٌذ ولوِ ساسی ٍ جولِ ساسی هی وٌذ. 

 99)زرس بنویسین 

 (   99و 

)زانش و  

 زانشونس(

     تِ خَتی فعل را در جولِ تِ وار هی تزد.

     تِ ّز ولوِ پسًَذ )گز( یا )ضٌاط( اضافِ وزدُ ٍ ولوِ ی هعٌادار هی ًَیسذ.

     تا افعال )داضتن(، )دارم( جولِ هی ساسد.

     تا پسًَذّا ٍ پیطًَذّا ٍاصُ ّای جذیذ هی ساسد.

     اهالی درط را تِ درستی هی ًَیسذ.

     تِ سیثاًَیسی ٍ عالئن ًگارضی اّویت هی دّذ ٍ در اهالء تِ وار هی تزد.

     خالصِ درط را هی ًَیسذ.

)زرس بنویسین 

93-94-95   )

 )هسائل زینی(

     تِ هَلع استفادُ هی وٌذ.در ًَضتِ ّایص اس ضزب الوثل 

     ولواتی وِ تا )ا ت( جوع ضذُ اًذ را تیاى هی وٌذ.

     تا پسًَذ )ستاى( ٍاصُ ی جذیذ هی ساسد ٍ هعٌی هی وٌذ.

     تِ صفت ّا پسًَذ تز ٍ تزیي اضافِ وزدُ ٍ در جولِ تىار هی تزد.

     تا پسًَذ ساسی ٍاصُ ّای جذیذ هی ساسد.

     پسًَذ ساسی ٍاصُ ّای جذیذ هی ساسد.تا 



     ضویز هتصل را تِ خَتی در جولِ تِ وار هی تزد ٍ هعٌی هی وٌذ.

     اهالیص را تِ درستی هی ًَیسذ.

     تِ سیثا ًَیسی ٍ عالئن ًگارضی در اهالء اّویت هی دّذ.

     اًطای خاطزُ ًَیسی را تا رعایت ٍیضگی آى هی ًَیسذ.

)زرس بنویسین 

(   97و  96های 

 )هلی و هیهنی(

     ولوِ ّایی هاًٌذ )دل( را هی تَاًذ تِ چٌذ هعٌی در جولِ تىار تزد.

     تا پسًَذ آًذ ٍاصُ جذیذ هی ساسد ٍ هعٌی هی وٌذ.

     لصِ ی ًاتوام را واهل هی وٌذ.

     پسًَذّای هٌاسة را تزای ّز ولوِ اًتخاب هی وٌذ.

     ّای هطاتِ را در جولِ تِ وار هی تزد.ولوِ 

     اهالء را تِ درستی هی ًَیسذ.

     تِ سیثایی ًَیسی ٍ  عالئن ًگارضی در اهالء اّویت هی دّذ.

بنویسین )زرس 

(     99و  98

 )طبیعت(

     تا پسًَذ سار ٍاصُ ّای جذیذ هی ساسد.

     تزداری هی وٌذ.تا ضیَُ ی یادداضت تزداری آضٌاست ٍ یادداضت 

     ستاى هحاٍرُ ای را تِ ستاى ًَضتاری تثذیل هی وٌذ.

     تا پسًَذ )یي( ولوِ ی جذیذ هی ساسد ٍ هعٌی هی وٌذ.

     تا پسًَذ )گار( ٍاصُ ی جذیذ هی ساسد ٍ جولِ هی ًَیسذ.

     جولِ را تز اساط ضایذ ٍ هوىي است تغییز هی دّذ .

     تِ درستی ٍ خَش خط هی ًَیسذ.اهالی ولوات را 

     عالئن ًگارش را در ًَضتِ ّای خَد رعایت هی وٌذ.

)زرس  بنویسین

(   99و  99 -91

 )هنر و ازبیات(

     تا پسًَذ )گاُ( ولوِ ی جذیذ هی ساسد ٍ هعٌی را هی ًَیسذ.

     هعٌی هتي را درن هی وٌذ ٍ آى را تِ ستاى سادُ تاسًَیسی هی وٌذ.

     تا تَجِ تِ هفاخز ٍ ادب ایزاى تحمیك هی ًَیسذ.

     ٍاصُ هجاسی ٍ ضٌیذًی )خَرد( را در هعاًی هختلف تِ وار هی تزد.

     تزای ولوِ ّا هخالف هی ًَیسذ.

     اهالی درٍط را تِ خَتی هی ًَیسذ.

     سیثا ًَیسی را در ًَضتِ ّایص رعایت هی وٌذ.

     عالئن ًگارضی را تِ وار هی تزد.در ًَضتِ ّایص 
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 ریاضی از صفحِ

 03تا  9 

 هْر هاُ

     اعذاد سِ رقوی را هی خَاًذ ٍ هی ًَیسذ

     اعذاد سِ رقوی را ثِ خَثی در جذٍل ارسش هکبًی قزار هی دّذ

 ثزهٌتقل هیکٌذ ٍ -صذگبى-دّگبى-یکبىٍ صذتبیی ثِ جذٍل   تبییدُ-اعذاد را اس جذٍل یکی

 عکس

    

     اعذاد سِ رقوی ثب اًتقبل را جوع هی کٌذ

     اعذاد سِ رقوی ثب اًتقبل را تفزیق هی کٌذ

     عذد هجَْل در جوع ٍ تفزیق را هی ًَیسذ

     ثب استفبدُ اس هحَر اعذاد یک رقوی را جوع ٍ تفزیق هی کٌذ

     ٍ تفزیق سِ رقوی را حل هی کٌذهسبئل هزثَط ثِ جوع 

     اهتحبى تفزیق را هی ًَیسذ

     هقَا چست(هکعت هستغیل هی سبسد-ثب استفبدُ اس اثشار )قیچی

     در حل هسبئل هختلف ریبضی هْبرت السم را کست کزدُ است

     ًسجت ثِ درس ریبضی عالقِ هٌذ است

ریاضی از صفحِ 

          45تا  09

 هاُ آباى

     اعذاد چْبر رقوی را هی خَاًذ،هی ًَیسذ ٍ ثب ّن هقبیسِ ٍ هزتت هی کٌذ.

     اعذاد چْبر رقوی را در جذٍل ارسش هکبًی قزار هی دّذ.

     کبرثزد فبصلِ را ثیبى هی کٌذ ٍ ٍاحذ آى را هی ًَیسذ.

     ٍاحذ کیلَهتز را ثِ یکذیگز تجذیل هی کٌذ ٍ هی ًَیسذ.

     هسبئل هزثَط ثِ کیلَهتز را درک هی کٌذ ٍ حل هی کٌذ.

     هسبئل هزثَط ثِ جوع ٍ تفزیق چٌذ عذد را حل هی کٌذ.

     اعذاد چْبر رقوی را ثب ّن هقبیسِ هی کٌذ ٍ عالهت هٌبست هی گذارد.

     ثشرگتزیي ٍ کَچکتزیي عذد چْبر رقوی را هی ًَیسذ.

     ضزة را هی ًَیسذ. ثب تَجِ ثِ ضکل ّب عجبرت

     پبرُ خظ ٍ چٌذ ضلعی را هی کطذ.

     ثزای چٌذ ضلعی ّب قغز هی کطذ

ریاضی از صفحِ  

           29تا  44

 آشر هاُ

     ضزة اعذاد یک رقوی را ثب تَجِ ثِ دستِ ّب ٍ اعضب ّز دستِ هی ًَیسذ.

     کطذ.ثزای هحَر تسبٍی ضزة ٍ ثزای تسبٍی هحَر هٌبست هی 

     هفَْم ضزة را تَضیح هی دّذ ٍ ضکل هی کطذ.

     هسبئل هزثَط ثِ ضزة را درک کزدُ ٍ حل هی کٌذ.

     ٍاحذ اًذاسُ گیزی جزم را هی ضٌبسذ ٍ کبرثزد ّز کذام را هی گَیذ.

     سجکی ٍ سٌگیٌی اجسبم را هطخص هی کٌذ ٍ ٍسیلِ را اًذاسُ گیزی جزم را هی ثزد.

     ٍاحذ کیلَگزم ٍ گزم را ثِ یکذیگز تجذیل هی کٌذ.

     هثل ّبی هزثَط ثِ کیلَگزم ٍ گزم را درک کزدُ ٍ توزیي ّب را حل هی کٌذ.

     راثغِ ی ضزة ٍ تقسین را ثیبى هی کٌذ ٍ ثزای ّز ضزة  دٍ تقسین هی ًَیسذ

     عذد هجَْل در ضزة را هی ًَیسذ.

     تقسین )اعضب ٍ دستِ( دستِ درست هیکٌذ ٍ تقسین آى را هیٌَیسذ ثب تَجِ ثِ هفَْم اٍل

     هسئلِ ّبی تقسین را حل هی کٌذ

     ثب تَجِ ثِ هفَْم دٍم تقسین )تعذاد ٍ دستِ ّب(تقسین  را اًجبم هی دّذ.

     هثلث هتسبٍی السبقیي ٍ هتسبٍی االضالع را رسن هی کٌذ.

     هحیظ اضکبل ٌّذسی را هحبسجِ هیکٌذ.هفَْم هحیظ را ثیبى ٍ 

ریاضی از صفحِ  

          22تا  20

 زی هاُ

     ضزة هزثَط ثِ ّز جوع ٍ جوع هزثَط ثِ ّز ضزة را هی ًَیسذ.

     هفَْم چٌذ ثزاثز اضکبل دادُ ضذُ را هحبسجِ هی کٌذ ٍ هی کطذ.

     هسبئل هزثَط ثِ ثزاثز کزدى را حل هی کٌذ.

     تَجِ ثِ اعالعبت دادُ ضذُ ًوَدار رسن هی کٌذ ٍ ثبلعکس.ثب 



     خبصیت جبثجبیی در ضزة را تَضیح هی دّذ ٍ تسبٍی آى را هیٌَیسذ.

     ثب تَجِ ثِ خبصیت جبثجبیی هحَر تسبٍی را هی کطذ ٍ ثبلعکس.

     گذارد.ضزة ٍ تقسین ّب را حل کزدُ ٍ پبسخ ّب را هقبیسِ کزدُ ٍ عالهت هٌبست هی 

     گَضِ راست را ثب گًَیب هطخص هی کٌذ.

     هفَْم ضزة یک ٍ صفز در عذد را ثیبى کزدُ ٍ حل هی کٌذ.

     جذٍل ضزة را هی داًذ ٍ ثِ راحتی هی گَیذ ٍ هی ًَیسذ.

     هفَْم هٌذرج کزدى را هی گَیذ ٍ ثب پزگبر پبرُ خظ را هٌذرج هی کٌذ.

     ضعبع ٍ قغز دایزُ ، دایزُ رسن هی کٌذ. ثب تَجِ ثِ اًذاسُ

     راثغِ ثیي قغز ضعبع را ثیبى هی کٌذ ٍ ثب داضتي اًذاسُ یکی اًذاسُ دیگزی را هحبسجِ هی کٌذ.

ریاضی از صفحِ 

           903تا  933

 هاُ بْوي

     ثب تَجِ ثِ خبصیت تَسیع پذیزی ضزة ًسجت ثِ جوع تسبٍیْب را کبهل هی کٌذ.

     ضزة یک رقن دریک رقن را ثِ عَر ستًَی هی ًَیسذ.

     جذٍل ضزة را ثذٍى تزتیت هی داًذ.

     سغح یک ضکل را ًطبى دادُ ٍ هفَْم هسبحت را ثیبى هی کٌذ.

     هفَْم ٍاحذ اًذاسُ گیزی راثیبى هی کٌذ ٍ ثِ ٍسیلِ آى هسبحت اضکبل را ثذست هی آٍرد.

     ضٌبسذ ٍ ثب تَجِ ثِ آًْب هسبحت را هحبسجِ هی کٌذ.عَل ٍ عزض را هی 

     هس تَاًذ  هسبحت اضکبل تزکیجی را هحبسجِ کٌذ.

     را هحبسجِ کزدُ ٍ هی ًَیسذ. 0111ٍ  011،  01ضزة عذد در 

     ضزة عذد یک رقوی در دٍ رقوی ثبیگبى صفز را تَضیح هی دّذ ٍ هی ًَیسذ

     ضزة را تَضیح هی دّذ ٍ ثب تَجِ ثِ آى تسبٍیْب را کبهل هی کٌذخبصیت ضزکت پذیزی در 

     خبصیت تَسیع پذیزی ضزة را تَضیح هی دّذ ٍ ثب تَجِ ثِ آى تسبٍیْب را کبهل هی کٌذ.

     هحیظ هستغیل راثِ کوک ضزة هحبسجِ هی کٌذ.

     هسئلِ هحیظ را ثب تَجِ ثِ قبًَى هحیظ هحبسجِ هی کٌذ.

     یک عذد دٍ رقوی را تَضیح هی دّذ ٍ هی ًَیسذ.ضزة 

     ضزة یک عذد دٍ رقوی در یک رقن ثب اًتقبل را تَضیح هی دّذ ٍ هی ًَیسذ.

     هسئلِ ّبی هزثَط ثِ ضزة دٍ رقوی را حل هی کٌذ.

     خظ تقبرى را تطخیص هی دّذ ٍ رسن هی کٌذ.

     هی سبسد ثب کوک اثشار استَاًِ

ریاضی از صفحِ 

        941تا  909

 اسفٌس هاُ

     ثب تَجِ ثِ دقیقِ ّبی سبعت، سبعت را هی خَاًذ ٍ هی ًَیسذ.

     راثغِ تقسین ثب تفزیق را ثیبى کزدُ ٍ ثب تَجِ ثِ تفزیقْب جَاة تقسیوْب را هی ًَیسذ.

     ضزة ٍ تقسین ّبی هتٌبظز را هی ًَیسذ.

     تقسین عذد ثزخَدش را ضزح دادُ ٍ حل هی کٌذ.قبًَى تقسین ثز یک ٍ 

     هفَْم تقسین صفز ثز یک عذد غیز صفز را ضزح دادُ ٍ حل هی کٌذ.

     هفَْم دٍ خظ هتقبعع، ًقغِ تقبعع ٍ ًقغِ هطتزک را ضزح دادُ ٍ در اضکبل تزسین هی کٌذ.

     هفَْم دٍ خظ هَاسی را ثیبى کزدُ ٍ تزسین هی کٌذ.

     سبعت دٍ ثعذاسظْز را هی خَاًذ ٍ آى ا ثِ سبعت ضجبًِ رٍسی تقسین هی کٌذ ٍ ثبلعکس.

     هیلی هتز را تطخیص هی دّذ ٍ ثب دقت خظ ّب را ثب خظ کص اًذاسُ گیزی هی کٌذ.

     هی تَاًذ هتز را ثِ هیلی هتز ٍ هیلی هتز را ثِ سبًتیوتز تجذیل هی کٌذ.

ریاضی از صفحِ 

        923تا  942

 فرٍرزیي هاُ

     اعذاد ثشرگتز اس ّشار را هی خَاًذ ٍ ثب رقن ٍ حزٍف هی ًَیسذ.

     ثب تَجِ ثِ جذٍل ارسش هکبًی هزتجِ ی ّز رقن را هی ًَیسذ.

     را ثب ّن جوع ٍ تفزیق هی کٌذ. 6ٍ  5اعذاد 

     را هی ًَیسذ. 0111ٍ  011ضزة اعذاد یک رقوی را در هضبرة 

     ضزة اعذاد چٌذ رقوی در یک رقوی را ثِ عَر گستزدُ ٍ خالصِ هی ًَیسذ.

     هسئلِ ّبی هزثَط ثِ ضزة یک رقوی در چٌذ رقوی را حل هی کٌذ.

     هفَْم ثبقی هبًذُ در تقسین را ضزح دادُ ٍ عجبرت ّبی تقسین را کبهل هی کٌذ.

     اعذاد هضزة هی ًَیسذ.هفَْم هضزة ّبی یک عذدرا تَضیح هی دّذ ٍ ثزای 

ریاضی از صفحِ 

          929تا  929

     ثب تَجِ ثِ ثبقی هبًذُ ٍ خبرج قسوت در ًوبد تقسین ، تقسین ثب ثبقی هبًذُ را حل هی کٌذ.

     قبثلیت تقسین اعذاد را تَضیح هی دّذ ٍ ثب تَجِ ثِ تقسین هطخص هی کٌذ.

     ثب تَجِ ثِ قبثلیت تقیسن تطخیص هی دّذ ٍ هی ًَیسذ.اعذاد سٍج ٍ فزد را  



     هفَْم کسز را ثیبى هی کٌذ. ارزیبْشت هاُ

     ثب تَجِ ثِ ضکل کسز ٍ ثب تَجِ ثِ کسز ضکل هی کطذ.

     رثع ٍ خوس را ثیبى هی کٌذ ٍ ثب ضکل ًطبى هی دّذ .-ثلث-هفَْم ًصف

     هٌبست هی گذارد.خوس،ًصف،ثلث ٍ رثع را هقبیسِ هی کٌذ ٍ عالهت 

     رثع ٍ خوس را تَضیح هی دّذ ٍ حل هی کٌذ.-ثلث-هسئلِ ّبی هزثَط ثِ ًصف

     سبعت را ثِ کوک رثع ٍ ًین هی خَاًذ ٍ هی ًَیسذ.

 

 تارید ٍ اهضاء آهَزگار:
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 ػلوم 

)نیاسهای 

 جانوران(

     دسهَسد ًیبصّبی خبًَساى تَضیح هی دّذ.

     دسثبسُ ًیبص خبًَساى ثِ خبی هٌبست ثشای صًذگی اعالػبت خوغ آٍسی هی کٌذ.

     صًذگی عجقِ ثٌذی هی کٌذ.خبًَساى سا ثش اسبع ًیبص ثِ خبی هٌبست ثشای 

     پشخوؼیت تشیي ٍ کن خوؼیت تشیي هحل صًذگی خبًَساى ساثب رکش دلیل ثیبى هی کٌذ

     ػلت ًیبص ثؼضی اص خبًَساى سا ثِ الًِ سبصی تَضیح هی دّذ

     خبًَساى سا ثش اسبع ًیبص ثِ الًِ سبصی عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     ًَع غزا عجقِ ثٌذی هی کٌذ. خبًَساى سا ثش اسبع ًیبص ثِ

     تفبٍت دًذاًْب دسخبًَساى گَضتخَاس ٍ گیبّخَاس سا ثیبى هی کٌذ.

     ثب تَخِ ثِ خذٍل خبًَساى هْبخش ٍ صهستبى خَاثی سا دستِ ثٌذی هی کٌذ.

     دس هَسد ًیبص خبًَساى ثِ َّا تَضیح هی دّذ.

     سا دس هٌبعق هختلف سا ضشح هی دّذ. ساّْبی تبهیي آة هَسد ًیبص ثذى خبًَساى

     دالیل ٍخَد َّا دس خبک ٍ آة سا ثب رکش هثبل تَضیح هی دّذ.

     دس هَسد ضیَُ صًذگی گشٍّی خبًَساى تَضیحبتی سا ثِ کالع اسائِ هی کٌذ.

     ًسجت ثِ خبًَساى ٍ صًذگی آًْب ػالقِ هٌذ است.

 ػلوم

 ()ههزه زاران

     ثی هْشگبى عجقِ ثٌذی ٍ ثشای ّش کذام هثبل هی صًذ. –خبًَساى سا ثِ گشٍُ هْشُ داساى 

     دس هَسد خصَصیبت هطتشک هْشُ داساى تَضیح هی دّذ.

     پٌح گشٍُ اصلی هْشُ داساى سا ًبم هی ثشد.

     ٍیظگی ّبی اصلی گشٍُ هبّیْب سا ًبم هی ثشد ٍ ثشای ّش کذام هثبل هی صًذ.

     ثب هطبّذُ هبّی ًحَُ ی کبسکشد ثبلِ ّب سا ضشح هی دّذ. 

     خصَصیبت دٍصیستبى سا ثب دلیل ًبهگزاسی آًْب سا ثیبى هی کٌذ.

     چشخِ صًذگی خبًَساى دٍصیست سا تَضیح هی دّذ هثبل هی صًذ.

     خصَصیبت خضًذگبى سا ضشح داد ٍ ثشای ایي گشٍُ چٌذ هثبل هی صًذ

     خصَصیبت پشًذگبى سا ثیبى کشدُ ٍ ثشای ایي گشٍُ هثبل هی صًذ.

     ضجبّت ٍ تفبٍت پشًذگبى سا اص ًظش قذست پشٍاص ثیبى هی کٌذ.

     پشًذگبى سا اص ًظش ًَع هٌقبس ٍ ًَع پٌدِ ثب ّوذیگش هقبیسِ هی کٌذ.

     خصَصیبت پستبًذاساى سا ضشح دادُ ٍ هثبل هی صًذ.

     تٌَع صًذگی پستبًذاساى سا ثب رکش هثبل تَضیح هی دّذ.ًحَُ 

     ثب تَخِ ثِ خصَصیبت خبًَساى ثِ ساحتی آًْب سا عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     ًسجت ثِ حفظ خبًَساى ػالقِ ًطبى هی دّذ.

 ػلوم 

 )گیاهان(

     گیبّبى سا اص ًظش ضجبّت ٍ تفبٍت هقبیسِ کشدُ ٍ عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     قسوتْبی اصلی یک گیبُ سا ًبم هی ثشد.

     اًَاع سیطِ ّب سا ًبم هی ثشد ٍ ثب تَخِ ثِ ًَع ثشگ ضٌبسبیی هی کٌذ.

     گیبّبى سا ثش اسبع ًَع سیطِ عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     کبس سیطِ دس گیبّبى سا ضشح هی دّذ.

     گیبّبى سا ثب تَخِ ثِ ًَع سبقِ عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     گیبّبى سا ثب تَخِ ثِ ًَع ثشگ عجقِ ثٌذی هی کٌذ

     گیبّبى سا ثب تَخِ ثِ ًَع داًِ عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     ثب ثشسسی غزای سٍصاًِ خَد داًِ ّبی هصشف ضذُ دس غزا سا ضٌبسبیی هی کٌذ.

     ًحَُ ی پشاکٌذُ ضذى گیبّبى هخشٍط داس سا ضشح هی دّذ.

     داس سا ًبم هی ثشد.چٌذ گیبُ داًِ 

     ًوَداس گیبّبى داًِ داس سا تفسیش هی کٌذ.

     ًسجت ثِ حفظ هحیظ صیست ػالقِ ًطبى هی دّذ.

     ػول رٍة سا تَضیح دادُ ٍ هثبل هی صًذ.  ػلوم



و  9)گزها و هواز  

9) 

     اًدوبد سا ضشح دادُ ٍ هثبل هی صًذ.

     اًدوبد سا ثِ ساحتی اًدبم هی دّذ.آصهبیطْبی هشثَط ثِ رٍة ٍ 

     کبسثشد رٍة ٍ اًدوبد سادس صًذگی سٍصهشُ ًطبى هی دّذ.

     پذیذُ تجخیش سا تَضیح دادُ ٍ ثشای آى هثبل هی صًذ.

     آصهبیطْبی هشثَط ثِ تجخیش سا اًدبم دادُ ٍ تفسیش هی کٌذ.

     هَاسد استفبدُ آى هثبل هی صًذ.چگًَگی تجذیل گبص ثِ هبیغ سا ضشح دادُ ٍ ثشای 

     آصهبیص هشثَط ثِ هبیغ ضذى گبص )هیؼبى(  سا اًدبم هی دّذ.

     تبثیش گشهب ثش هَاد خبهذ سا ثب اًدبم آصهبیص ضشح هی دّذ

     تبثیش گشهب ثش گبصّب سا ثب اًدبم آصهبیص ضشح هی دّذ.

     سا تَضیجح هی دّذ.تبثیشی کِ گشهب ثش حدن هَاد هختلف هی گزاسد 

     ثب تَخِ ثِ آهَختِ ّبی خَد دس صهیٌِ هَاد ٍ گشهب ًتبیح ثشخی اص ٍقبیغ سا پیص ثیٌی هی کٌذ.

     ذّذ.هب ایدبد هی ضَد ساُ حل اسائِ هیثشای سفغ هطکالتی کِ دس اثش افضایص حدن ثِ دلیل ٍخَد گش

 ػلوم

 انزژی چیست و) 

 (هنابغ انزژی

     هفَْم اًشطی کبسّبیی کِ ثشای اًدبم آًْبًیبص ثِ اًشطی داسین سا ًبم هی ثشد.ثب تَخِ ثِ 

     هقذاس اًشطی کِ ثشای کبسّبی هختلف صشف هی کٌین سا تطخیص دادُ ٍ هقبیسِ هی کٌذ.

     هَاسد استفبدُ اص اًشطی حشکتی سا ثیبى هی کٌذ ٍ دس صًذگی سٍصهشُ ثشسسی کشدُ تَضیح هی دّذ.

     هَاسد استفبدُ اص اًشطی گشهبیی سا دس صًذگی ثیبى هی کٌذ.

     هٌبثغ تَلیذ اًشطی گَهبیی سا ًبم ثشدُ ٍ ثضسگتشیي هٌجغ گشهبیی ٍ ًَساًی سا ًبم هی ثشد.

     هَاسد استفبدُ اص اًشطی ًَساًی سا دس صًذگی سٍصهشُ تَضیح هی دّذ.

     استفبدُ اص آى سا ثیبى هی کٌذ.اًشطی صَتی سا تطخیص هی دّذ ٍ هَاسد 

     ًحَُ ی استفبدُ اص اًشطی الکتشیکی سا دس صًذگی سٍصهشُ ثیبى هی کٌذ.

     ٍسبیل سا ثش اسبع ًَع تَلیذ اًشطی عجقِ ثٌذی هی کٌذ.

     ثشای تجذیل اًشطی ّب ثِ یکذیگش ثب اًدبم آصهبیص هثبل هی صًذ.

     ّوذیگش دس ٍسبیل خذٍل هی کطذ.ثشای تجذیل اًشطی ّب ثِ 

     ساُ ّبی دسست هصشف کشدى اًشطی سا ضشح هی دّذ.

 ػلوم 

)انزژی و هنابغ 

 انزژی(

 

 

     اعالػبت خَد سا دس استجبط ثب هٌبثغ اًشطی ثیبى هی کٌذ.

     اًَاع سَخت ّب سا ًبم هی ثشد ٍ اّویت ّش کذام سا دس صًذگی ثیبى هی کٌذ.

     استفبدُ اص سَخت سا دس گزضتِ ٍ اهشٍصُ ثب یکذیگش هقبیسِ هی کٌذ.ًحَُ 

     چشخ آثی هی سبصد ٍ ًحَُ ی استفبدُ اص اًشطی آة سا ضشح هی دّذ.

     ثب سبختي قشقشُ ٍ اًدبم آصهبیص ًحَُ استفبدُ اص اًشطی ثبد سا تَضیح هی دّذ. 

     هی دّذ. ساُ ّبی استفبدُ اص اًشطی ثبد ٍ آة سا تَضیح

     ًَع اًشطی خَسضیذ سا ًبم ثشدُ ٍ خَسضیذ سا ثِ ػٌَاى هٌجغ اًشطی هی ضٌبسذ.

     ثب سبختي آة گشهکي خَسضیذی هٌجغ اًشطی تَلیذ ضذُ دس آى سا تَضیح هی دّذ.

     هَاسد استفبدُ اص ًَس خَضیذ سا تَضیح هی دّذ.

     هقبیسِ کشدُ ٍ اًشطی ثشتش سا ًبم هی ثشد.اًشطی خَسضیذ سا ثب سبیش اًشطی ّب 

     ثشای عشاحی ٍسبیل استفبدُ اص هٌبثغ اًشطی ثبد+آة ٍ خَسضیذ ایذُ ّبی خالقبًِ اسائِ هی کٌذ

     ثشای خلَگیشی اص ّذس سفتي اًشطی ساّکبس اسائِ هی دّذ.

     دس صَست توبم ضذى هٌبثغ اًشطی ٍقبیؼی سا پیص ثیٌی هی کٌذ.

     ثِ هصشف ثْیٌِ اًشطی ٍ پبکیضگی هحیظ صیست ػالقوٌذ است ٍ ساّکبس اسائِ هی کٌذ.

 ػلوم

)آب به روی  

 سهین و زریاها(

     اًَاع اضکبل هختلف آثْب دس سٍی کشُ صهیي سا ًبم هی ثشد.

     چشخِ آة ثِ سٍی صهیي سا ضشح هی دّذ.

     هیؼبى(.-رٍة اًدوبد-هی دّذ )تجخیشاّویت تغییش حبلت آة دس ایي چشخِ سا تَضیح 

     ثب هطبّذُ ضکل اثشّب ًَع آة ٍ َّا سا پیص ثیٌی هی کٌذ.

     ًحَُ تطکیل سٍدّب سا تَضیح هی دّذ.

     چگًَگی تطکیل آثْبی صیش صهیٌی ٍ ساُ ّبی استفبدُ اص آى سا ضشح هی دّذ .

     فَایذ آة ّبی صیش صهیي سا تَضیح هی دّذ.

     ساُ ّبیی ثشای خلَگیشی اص آلَدگی آثْبی صیش صهیٌی سا ثیبى هی کٌذ.

     ثب آصهبیص چگًَگی استفبدُ اص آثْبی صیش صهیٌی ثب حفش چبُ یب قٌبت سا تَضیح هی دّذ. 



     دس صَست آلَدُ ضذى آة ّبی صیش صهیٌی ساّکبس اسائِ هی دّذ.

     آضبهیذًی سا تَضیح هی دّذ .ثب اًدبم آصهبیص هشاحل تصفیِ آة 

     لضٍم صشفِ خَیی دس هصشف آة سا ثب اسائِ پیطٌْبد ثیبى هی کٌذ.

     خذٍلی ثشای صشفِ خَیی دسهصشف آة تْیِ کشدُ ٍ هَاسد سا یبدداضت هی کٌذ.

 ػلوم

 

)آب به روی  

 سهین و زریاها(

     هقبیسِ هی کٌذ.ثب هطبّذُ کشُ صهیي هقذاس خطکی ٍآة سا سٍی کشُ صهیي 

     هٌبثغ آة ضیشیي ٍ ضَس ثِ سٍی کشُ صهیي سا ًبم ثشدُ ٍ اّویت ّش کذام سا ثیبى هی کٌذ .

     ثب اًدبم آصهبیص ًحَُ ی خذا ضذى اة اص ًوک هَخَد دس آى سا ثیبى هی کٌذ.

     ػلت ضَسی آة دسیبّب سا ضشح هی دّذ.

     دسیبّبی ضَس تَلیذ هی ضَد سا ثیبى هی کٌذ .ػلت ضَس ًجَدى ثبساًی کِ اص آة 

     چگًَگی تَلیذ هَج سا ثیبى هی کٌذ.

     اثشات هَج ّب سا ثش سبحل هبسِ ای ٍ ضٌی هقبیسِ هی کٌذ.

     قسوت ّبی هختلف دسیب سا ًبم هی ثشد.

     ػلت پشخوؼیت تش ثَدى هٌغقِ سبحلی دسیب سا تَضیح هی دّذ.

     استفبدُ اص دسیب سا ًبم ثشد ٍ پیطٌْبداتی هی دّذ.هَاسد 

     ًحَُ ی گشفتي ًوک اص دسیب سا تَضیح هی دّذ.

     ثب اًدبم آصهبیص چگًَگی تْیِ آة ضیشیي اص آة ضَس سا ثیبى هی کٌذ.

     ثِ پبکیضگی هحیظ صیست ٍ دسیبّب اّویت هی دّذ ٍ پیطٌْبد اسائِ هی دّذ .

 ػلوم

)انسام های  

 حزکتی(

     اًذام ّبی حشکتی ثذى سا ًبم هی ثشد.

     ًقص هبّیچِ ّب دس اًذام ّبی حشکتی سا ثیبى هی کٌذ.

     غیش اسادی عجقِ ثٌذی ٍ هثبل هی صًذ. –هبّیچِ ّب سا ثِ دٍ گشٍُ اسادی 

     ًقص اسکلت ٍ استخَاى ثٌذی سا ثیبى هی کٌذ.

     دس ثذى سا تَضیح هی دّذ.دس هَسد اّویت اسکلت 

     ًقص هفصل دس اًذام حشکتی سا ثیبى هی کٌذ.

     ًحَُ ی حشکت استخَاى ثب کوک هفصل ٍ هبّیچِ سا دس ثذى تَضیح هی دّذ.

     دس هَسد لضٍم هشاقجت اص هفصل ّب تَضیح هی دّذ.

     هی دّذ .آسیت ّبیی کِ ثشای هبّیچِ ّب ٍ استخَاى پیص هی آیٌذ سا ضشح 

     ساُ ّبی خلَگیشی اص آسیت ّب سا ثیبى هی کٌذ.

     ثِ عشص صحیح ًطستي ٍ ساُ سفتي ٍ اًدبم کبسّبی سٍصهشُ اّویت هی دّذ. 

     اص اًذام ّبی حشکتی خَد هشاقجت هی کٌذ.

 ػلوم

)زستگاه گوارش  

 و غذای سالن(

     گَاسش سا ًبم هی ثشد.هفَْم گَاسش سا هی داًذ ٍ اًذام ّبی دستگبُ 

     ًقص دًذاى ّب سا دس ػول گَاسش تَضیح هی دّذ.

     خبیگبُ هشی ٍ هؼذُ سا ضشح دادُ ٍ ًقص آى سا دس گَاسش ثیبى هی کٌذ.

     دس هَسد آسیت ّبی هوکي ثِ دستگبُ گَاسش تَضیحبتی هی دّذ.

     ًحَُ ػول خزة ٍ ًقص سٍدُ ثبسیک سا ضشح هی دّذ.

     ساُ ّبی حفظ سالهتی دستگبُ گَاسش سا ثِ تشتیت ًبم هی ثشد.

     اّویت پشٍتئیي دس ثشًبهِ غزایی سا ضشح هی دّذ.

     غزاّبی پشٍتئیٌی )خبًَسی ، گیبّی( سا عجقِ هی کٌذ.

     هَاد غزایی قٌذی ٍ ًطبستِ ای سا ًبم هی ثشد.

     ضشح هی دّذ.ًیبص ثذى ثِ هَاد ًطبستِ ای ٍ قٌذی سا 

     گیبّی عجقِ ثٌذی هی کٌذ.–غزاّبی چشة ثب استفبدُ اص چشثی حیَاًی 

     دلیل ًیبص ثذى سا ثِ هَاد چشة ثیبى هی کٌذ.

     هَادی کِ دس آى ٍیتبهیي ٍخَد داسد سا لیست هی کٌذ.

     دلیل ًیبص ثذى سا ثِ ٍیتبهیي ّب ٍ آة سا ضشح هی دّذ.

     پَسیذگی دًذاى سا تَضیح هی دّذ.دلیل 

     ساُ ّبی خلَگیشی اص پَسیذگی دًذاى سا تَضیح هی دّذ.

     ًسجت ثِ سبلن ًگِ داضتي دستگبُ گَاسش خَد حسبع هی ضَد.

 تارید و اهضاء آهوسگار:
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     اػضای خاًَادُ خَد را ًام هی تزد ٍ تِ آًْا احتزام هی گذارد.

     تا ارائِ ًوًَِ حس ّوکاری ٍ ّویاری تِ افزاد خاًَادُ را ًطاى هی دّذ.

     را ضزح دّذفؼالیت ادارُ پست 

     در هَرد هفَْم ًقل ٍ اًتقال )هٌتقل ضذى( تَضیح هی دّذ.

     ٍسایل هَرد ًیاس در سفز را ًام هی تزد.

     ٍیژگی ّایی را در هَرد هحلِ ی خَد تَضیح هی دّذ.

     تا تَجِ تِ راٌّوای ًقطِ هی تَاًذ ًقطِ را تخَاًذ.

     کٌذ ٍ در هَرد ّز کذام تَضیح هی دّذ. جاّای دیذًی ضیزاس را تیاى هی

     در هَرد اًَاع هطاغل تَضیح هی دّذ.

     تفاٍت تاسار ٍ خیاتاى را تَضیح هی دّذ.

     در هَرد فَایذ گیاّاى دارٍیی گشارش تْیِ هی کٌذ.

     ٍسایل ًقلیِ ی ػوَهی ٍ  لشٍم استفادُ اس آًْا را تَضیح هی دّذ. 

     ًقص رٍستائیاى در تَلیذ هحػَالت غذایی قذرداى است.ًسثت تِ 

اجتواعی صفحات 

 92الی  99

     دلیل کَچ ػطایز را تیاى هی کٌذ.

     سًذگی یک داًص آهَس ػطایزی تا سًذگی خَد را هقایسِ هی کٌذ.

     ًقص ػطایزی ٍ رٍستائیاى در تزآٍردُ کزدى ًیاسّای یک جاهؼِ را ضزح هی دّذ.

     تفاٍت ٍ ضثاّت سًذگی ضْزًطیٌی تا رٍستایی را ضزح هی دّذ.

     ًحَُ ی سًذگی ػطایزی ٍ رٍستایی ٍ ضْز را هقایسِ کزد ٍ ضثاّت ٍ تفاٍتْا را تیاى هی کٌذ.

     ًقص هزداى ٍ سًاى ٍ کَدکاى رٍستایی را در جاهؼِ تیاى هی کٌذ.

     هی تزد. چٌذ ًوًَِ اس غٌایغ دستی هٌطقِ خَد را ًام

     هحػَالت کطاٍرسی هٌطقِ خَد را ًام هی تزد.

     چگًَگی ًواس ضکستِ در هسافزت را تیاى هی کٌذ.

     جوؼیت،  ضغل،ػثَر ٍ هزٍر ضْز ٍ رٍستا را تا یکذیگز هقایسِ هی کٌذ.

     هفَْم استاى ٍ هزکش استاى را تَضیح هی دّذ.

     استاى ّا ٍ هزاکش استاى ّا را ًام هی تزد.تا تَجِ تِ ًقطِ تؼذادی اس 

     آحار تاریخی ٍ تاستاًی ٍ غٌایغ دستی اغفْاى را ًام هی تزد.

     دلیل ایجاد ضْزّا ٍ رٍستا در کٌار رٍدّا را تیاى هی کٌذ.

     ًسثت تِ ػطایز ٍ رٍستائیاى ٍ اّویت آًْا در رفغ ًیاسّای جاهؼِ قذرضٌاس است

صفحات اجتواعی 

 29الی  99

     در هَرد ضْز قن هکاى سیارتی آى اطالػاتی را تِ کالس ارائِ هی کٌذ.

     در هَرُ حَسُ ػلویِ قن ٍ تذریس ػلَم دیٌی تَضیح هی دّذ.

     جْت ّای اغلی را ًام تزدُ ٍ اس رٍی طلَع ٍ غزٍب خَرضیذ سایِ جْت را هطخع هی کٌذ.

     راّْا اطالػاتی را تِ کالس ارائِ هی دّذ.در هَرد هْواى پذیزّا تیي 

     ًقص قن در پیزٍسی اًقالب اسالهی را تیاى هی کٌذ.

     ًتایج حفظ قاًَى ٍ هقزرات راٌّوایی ٍ راًٌذگی را تیاى هی کٌذ.

     تا تَجِ تِ ػلت آلَدگی ّا ، راُ ّای هقاتلِ تا آى را تَضیح هی دّذ.

     حَادث ػثَر ٍ هزٍر را ضزح هی دّذ.راُ ّای هقاتلِ تا 

     پیام تاتلَّای راٌّوایی ٍ راًٌذگی را تیاى هی کٌذ.

     گشارش اس تاسدیذ کارخاًِ تْیِ هی کٌذ.

     ضیَُ ی استفادُ اس ٍسایل حول ٍ ًقل ػوَهی  را تَضیح هی دّذ.

     در هَرد راُ ّای خَدکفایی تحج ٍ گفتگَ هی کٌذ.

 

 

     در هَرد اهام خویٌی ٍ آرهاى ّای اٍ  غحثت هی کٌذ

     ًسثت تِ ضْذای اسالم احساس احتزام هی کٌذ ٍ تِ سیارت هشار آًْا ػالقوٌذ است.

     تا تَجِ تِ تػاٍیز ضْذا در کتاب در هَرد ّز کذام تَضیح هی دّذ.



اجتواعی صفحات 

 32تا  22

 

     در هَرد  ًواس غحثت هی کٌذ.

     ًواس جوؼِ را تا ًواس جواػت ٍ ًواس یَهیِ هقایسِ هی کٌذ.

     چٌذ هَسُ را ًام هی تزد .هَسُ چگًَِ جایی است را تَضیح هی دّذ.

      دلیل ًگْذاری اضیاء تا ارسش ٍ قذیوی در هَسُ را تیاى هی کٌذ.

     غحثت هی کٌذ.در هَرد ضیَُ حکَهت در تزخَرد تا هزدم ٍ حزٍت خاًَادُ سلطٌتی 

     قلِ ٍ هٌاطق سزد کَّستاًی هطالثی را تِ کالس ارائِ هی دّذ-در هَرد کَُ

     استاى ّای ضوالی ٍ هزاکش آًْا را تیاى هی کٌذ.

     چگًَگی اب ٍ َّای ًاحیِ ضوال ایزاى را تَضیح هی دّذ.

     در هَرد هحػَالت ًاحیِ ضوال تَضیح هی دّذ.

     ضوالی ٍ کَّستاًی را تا یکذیگز هقایسِ هی کٌذ. خاًِ ّای

 

اجتواعی صفحات 

 47تا  33

     دلیل اّویت جٌگل را تیاى هی کٌذ.

     دلیل ًشدیک تَدى ضْزّا در ضوال ایزاى را تَضیح هی دّذ.

     دلیل ساختي خاًِ ّا تا سطح ضیة دار را تَضیح هی دّذ.

     ساسًذگی در رٍستاّا را تیاى هی کٌذ.کارّای اًجام ضذُ تَسط جْاد 

     اّویت چزاگاُ را تیاى کزدُ ٍ راّْای جلَگیزی اس تخزیة جٌگل را تَضیح هی دّذ.

     در هَرد جولِ ی خاک سزهایِ هلی است تَضیح هی دّذ.

     ٍظیفِ ی ًیزٍی اًتظاهی در جادُ ّا را ضزح هی دّذ.

     را تیاى هی کٌذ.ضْز هطْذ ٍ جاّای دیذًی آى 

     هاجزای ضْادت اهام رضا را ضزح هی دّذ.

اجتواعی  صفحات 

 57تا  48

     سًذگی پْلَاى تختی را تِ ستاى سادُ تیاى هی کٌذ.

     ٍظیفِ ًیزٍی اًتظاهی را در ضْزّا ضزح هی دّذ.

     سَغاتی ّای ضْز هطْذ  را تیاى هی کٌذ.

     هی تَاًذ اًجام دّذ را تیاى هی کٌذ. کارّایی کِ هَقغ گن ضذى

     در هَرد تجارب خَد در سفز تا قطار غحثت هی کٌذ.

     در هَرد پزچن ٍ آرم هخػَظ پزچن ایزاى غحثت هی کٌذ.

     تفاٍت هسافزت تا قطار ٍ اتَهثیل را تیاى هی کٌذ.

     تیاى هی کٌذ.چگًَگی استفادُ اس ٍسایل ًقلیِ ػوَهی اس جولِ قطار را 

     ٌّگام تیواری تِ پشضک هزاجؼِ کزدُ ٍ دارٍ استفادُ هی کٌذ.

     هی تَاًذ تزای دیگزاى ًاهِ تٌَیسذ ٍ درخَاست یا احساس خَد را تیاى کٌذ.

     جاّای دیذًی ًیطاتَر را تیاى هی کٌذ.

     آب ٍ َّای کاسرٍى ٍ ًیطاتَر را هقایسِ هی کٌذ.

     استفادُ اس توثز در ًاهِ را تیاى هی کٌذ.دلیل 

     ًام چٌذ آراهگاُ در ًیطاتَر را تیاى هی کٌذ.

اجتواعی صفحات 

 62تا  58

     در هَرد فَایذ رفتي تِ هذرسِ تَضیح هی دّذ.

     چگًَگی حثت ًام در هذرسِ را ضزح هی دّذ.

     تَضیحاتی را ارئِ هی کٌذ.در هَرد ًػیحت اهام خویٌی تِ داًص آهَساى 

     آرهاى ّای اهام خویٌی را تَضیح هی دّذ.

     ٌّزهٌذاى ٍ ضاػزاى کطَرهاى را ضزح هی دّذ.–سًذگی تزخی اس پْلَاًاى  

     در هَرد اّویت حزٍت هلی تَضیح هی دّذ.

     چگًَِ ًگْذاری حزٍت هلی را ضزح هی دّذ.

 

 تارید و اهضاء آهوزگار9
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                                     های زرس

 4تا  9

 هسیه ها

     دس هَسد هحتَای سخٌاى ساسا تا سایِ اظْاس ًظش هی وٌذ.

     چگًَگی سفغ تشخی اص ًیاصّای اًساى سا تیاى هی وٌذ.

     دس هَسد احساس سضایت خَد پس اص سفغ ًیاصّایص تَضیح هی دّذ.

     ػولىشد خَد سا دس سٍتشٍ ضذُ تا هطىل ضشح هی دّذ.

     احساس خَد سا پس اص سفغ یه ًیاص تِ غَست ًماضی ًطاى هی دّذ.

     تشخی اص ًؼوت ّایی وِ خذا هی ضواسد .

     اظْاس ًظش هی وٌذ.«دٍستهْشتاى تشیي »دس هَسد ػٌَاى دسس 

     ساُ ّای تطىش اص خذاًٍذ سا تیاى هی وٌذ.

                                               های زرس

 8تا  5

 هسیه ها

     تٌَع ٍ گًَاگًَی لثاس ّای هشدم لسوت ّای هختلف دًیا سا ضشح هی دّذ.

     اغلی تیاى هی وٌذ.پَضیذگی لثاس هسلواًاى سا تِ ػٌَاى ٍیژگی 

     لثاس ّای هشدم هٌاطك هختلف دًیا سا تا ّن دیگش همایسِ هی وٌذ.

     دس صًذگی سا ضشح هی دّذ.« ًظن ٍ تشتیة»ًوًَِ ّایی اص 

     فَایذ ٍ ًتایج سػایت ًظن دس صًذگی سا تیاى هی وٌذ.

     احساس خَد سا تِ ٌّگام هطاّذُ ی تی ًظوی ضشح هی دّذ.

     تشای سػایت ًظن ٍ تشتیة پیطٌْاد اسائِ هی دّذ.

     تِ صتاى سادُ تشوت سا تَضیح هی دّذ.

     هؼٌای غلَات ٍ واستشد آى سا تیاى هی وٌذ.

     دس هَسد سفتاس حضشت هحوذ )ظ( تا دایِ اش حلیوِ تَضیح هی دّذ.

     تیاى هی وٌذ. سفتاس ٍ احساس پیاهثش اوشم )ظ( ًسثت تِ تشادساًص سا

     ًاهی هتٌاسة تا هتي ٍ اّذاف آى اًتخاب هی وٌذ.

                                          های زرس

 99تا  9

 هسیه ها

     احىام ًواصّای ٍاجة سا تیاى هی وٌذ.

     ارواس ٍ اػوال ًواص سا ًام هی تشد.

     .هی داًذًواص خَاًذى سا ًطاًِ ی تضسگی ٍ سضذ فشد 

     هؼٌی هىلف ضذى سا ضشح هی دّذ.

     ٍظایف دیٌی هسلواًاى پس اص هىلف ضذى سا تَضیح هی دّذ.

     تا ػاللِ هٌذی خَد سا تشای جطي تىلیف آهادُ هی وٌذ.

     سا تیاى هی وٌذ. صًذگی ٍ ٍیژگی ّای اخاللی ٍ سفتاسی حضشت صّشا )س(

     سا تیاى هی وٌذ. سا ًسثت تِ دختش خَد حضشت صّشا )س(دالیل ػاللِ صیادی سسَل اوشم )ظ( 

     ػاللِ ًسثت تِ آضٌایی تیطتش صًذگی ٍ سفتاس ٍ اخالق آى حضشت سا تَضیح هی دّذ.

     ًسثت تِ حیَاًات سا تَضیح هی دّذ. احساس پیاهثش اوشم )ظ(

     هٌاسة تا حیَاًات سا تَضیح هی دّذ.ًوًَِ ّایی اص سفتاسّای 

     تِ جاًَساى ٍ حوایت اص آًْا ػاللِ ًطاى هی دّذ.

                                        های زرس

 96تا  91

 هسیه ها 

     تِ گیاّاى ٍ حیَاًات ٍ لضٍم ًگِ داسی ٍ حفظ آًْا ػاللوٌذ است.

     هشالثت اص حیَاًات ٍ گیاّاى سا اسائِ هی دّذ.ضیَُ ّا ٍ سٍش ّایی تشای حفظ ٍ 

     دس حفظ ٍ هشالثت اص طثیؼت وَضا است.

     دس هشاسن هحشم ضشوت فؼال داسد.

     اص حضَس خَد دس هشاسن ػضاداسی اهام حسیي )ع( گضاسش تْیِ هی وٌذ.

     وٌذ.تا حضَس دس هشاسن سَگَاسی ایام هحشم احساسات خَد سا تیاى هی 

     ًمص حضشت اتَالفضل )ع( دس وشتال سا تیاى هی وٌذ.

     تِ خاًذاى پان اهام حسیي )ع( ػاللوٌذ است.

     دٍستاى ٍ دضوٌاى اهام حسیي )ع( سا هی ضٌاسذ ٍ ًام هی تشد.

     ًمص حضشت صیٌة )س( دس وشتال ٍ پس اص دٍساى اساست تا ضام سا ضشح هی دّذ.

     صیٌة )س( دس وشتال ًثَد چِ هی ضذ ؟ سا تَضیح هی دّذ. اگش حضشت



     صًذگی ٍیژگی ّای اخاللی ٍ سفتاسی حضشت صیٌة )س( سا تیاى هی وٌذ.

                                           های زرس

   92تا  97

 هسیه ها

     سا ضشح هی دّذ. )ع(صًذگی ٍ اخالق ٍ سفتاس اهام سجاد 

     تَضیح هی دّذ. )ع(سا تِ ػٌَاى لمة اهام چْاسم « سجاد»هؼٌای اجوالی هفَْم 

     سا ػوالً ًطاى هی دّذ.)ػج( اتشاص احتشام ٌّگام تِ واس تشدى ًام همذس اهام صهاى 

     دػا هی وٌذ.)ػج( تشای سالهتی اهام صهاى 

     دّذ.گضاسش هىتَب یا ضفاّی اص هسجذ هحلِ ی خَد اسائِ هی 

     تجشتِ ٍ احساس خَد سا دس هَسد سٍصُ ّایی وِ گشفتِ است تیاى هی وٌذ.

     تجشتیات ٍ اطالػات خَد دس هَسد حضَس دس هشاسن ػیذ فطش سا تیاى هی وٌذ.

     ٍیژگی ّا ٍ آداب فطش سا ضشح هی دّذ.

های                               زرس

 94تا  99

 هسیه ها

     هَسد ػالثت ٍ ًتیجِ ی واسّای هختلف تَضیح هی دّذ.دس 

     واسّایی وِ ًتیجِ ی هثثت داسًذ سا تَضیح هی دّذ.

     واسّای خَب ٍ تذ سا تَضیح هی دّذ. 

     ًتیجِ واس خَب ٍ تذ سا ضشح هی دّذ.

     واسّایی وِ ًتایج تلٌذ هذت خَب داسًذ سا تَضیح هی دّذ.

     ًتایج آًْا پس اص گزضت هذت صهاى طَالًی هطخع ی ضَد سا تیاى هی وٌذ. واسّایی وِ

     سا تیاى هی وٌذ.)ع( صًذگی ، اخالق ٍ سفتاس اهام هحوذ تالش 

     آداب ػیادت سا تَضیح هی دّذ.

     واسّایی وِ هَجة خطٌَدی تیواساى هی ضَد سا تَضیح هی دّذ.

                     های                     زرس

 96و  95

 هسیه ها

     دس هَسد اخالق ٍ سفتاس اهام جؼفش غادق )ع( داستاى ّایی سا تیاى هی وٌذ.

     آداتی وِ تِ ٌّگام پزیشایی اص هْواى تایذ سػایت ضَد سا تیاى هی وٌذ.

     دس هَسد آداب پزیشایی اص هْواى تَضیح هی دّذ.

     اتشاّین )ع( سا تیاى هی وٌذ.داستاى صًذگی حضشت 

     داستاى هػَس وتاب واس سا ضشح هی دّذ.

     داستاى تت ضىٌی حضشت اتشاّین )ع( سا تیاى هی وٌذ.

     تِ ضٌیذى داستاى صًذگی پیاهثشاى ػاللِ ًطاى هی دّذ.

های                                         زرس

  98تا  97

 هسیه ها

     اًتظاسات پذس ٍ هادس اص فشصًذاًطاى سا تیاى هی وٌذ.

     سفتاس خَد تا اًتظاسات پذس ٍ هادسش سا همایسِ هی وٌذ.

     لسوتی اص صحواتی وِ پذس ٍ هادس هی وطٌذ سا تیاى هی وٌذ.

     ساُ ّای هٌاسة تشای لذسداًی اص صحوات پذس ٍ هادس سا تیاى هی وٌذ.

     اص اٍلیا چٌذ دػا  هی خَاًذ. تشای لذس داًی

     احساس خَد سا اص صحوات هؼلن ضشح هی دّذ.

     ًسثت تِ صحوات هؼلن لذسضٌاس است.

     تِ پیاهثش خذا ػاللِ داسد.

     تِ اهاهاى هؼػَم ػاللوٌذ است.

     آداب هشتَط تِ هشاسن اسالهی سا ضشح هی دّذ.
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 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 هنر

     ًقاضی آساد را رسن هی کٌذ.

     ًقاضی تا هَضَع سیز تکاهل یک گیاُ را هی کطذ.

     تا گَش دادى تِ قصِ ًقاضی هی کطذ.

     ًقاضی اتفاقی تا استفادُ اس گَاش ٍ گذاضتي لکِ ّای رًگی تا استفادُ اس تقارى 

     تا استفادُ اس اعذاد ٍ حزٍف ًقاضی ًاتوام را کاهل هی کٌذ.

     تا استفادُ اس سکِ ٍ سیة سهیٌی چاج هی سًذ.

     تا استفادُ اس ًقاضی ٍ کاردستی کارّای تلفیقی اًجام هی دّذ.

     تا کوک کاغذ هچالِ حجن ساسی هی کٌذ.

     تا کاغذ ٍ هقَا ضکل ساسی هی کٌذ.

     هی چسثاًذ. A4تا کاغذ رًگی قزیٌِ ساسی کزدُ ٍ رٍی کاغذ 

     تا کاغذّای حلقِ ضذُ رًگی ضکل هی ساسد.

     تا استفادُ اس هقَا ٍ کاغذ رًگی کارت پستال هی ساسد.

     هی ساسد. تا کوک کاغذ پاکت

     تا کوک گل رس اضکال ٌّذسی تزسین هی کٌذ.

     تطقاب یا چیشّای لثِ دار تا کوک گل رس هی ساسد.

     ضکل ساسی کاغذ رًی )کطتی ٍ ..(

     کاردستی تا هَاد دٍر ریختٌی را اًجام هی دّذ.

     تا استفادُ اس تادکٌک ٍ لیَاى طثل هی ساسد.

     فزاگیزاى هساتقِ سکَت هی دّذ.تا کوک 

     تا کوک فزاگیزاى سزٍدی را ّن خَاًی هی کٌذ.

     تا کاغذ ضیپَر هی ساسد.

     خاطزُ تعزیف هی کٌذ.

     قصِ ّای ًاتوام را  تِ صَرت فزدی کاهل هی کٌذ.

     قصِ ّای ًاتوام را تا گزٍُ کاهل هی کٌذ.

     ساسد.تا کوک تصَیز قصِ هی 

     تا کوک ًوایص قصِ گَیی هی کٌذ.

     استطوام تَّا تِ طَر خیالی ٍ ًوایص تا حزکات هٌاسة چْزُ.

     لوس کزدى اجسام داغ یا سزد را تِ  طَر خیالی ًوایص هی دّذ.

     دٍ ًفز رٍتزٍی ّن تا حزکات یکساى تاسی آیٌِ را اًجام هی دٌّذ.

 

آهوزگار:تارید و اهضاء 



 پایه ی سومتربیت بسنی  زرسی ک لیست هربوط به اهسافچ

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 تربیت بسنی

 

 

 

 

 

 

 

     چند رشته ی ورسشی را نبم هی ثزد.

     چند ورسش ثب وسیله را نبم هی ثزد.

     چند ورسش را ثدوى وسیله نبم هی ثزد.

     آهبدگی جسوبنی دارد.

     و افشاینده دارد. آهبدگی اس عواهل کبهنده

     هوارد ایونی در ورسش را توضیح هی دهد.

     حزکبت پبیه وضعیت ثدنی را شزح هی دهد.

      در هورد ثهداشت در فعبلیت هبی ورسشی توضیح هی دهد.

     در هورد تغذیه )نوشیدى آة و خوردى غذا در سهبى فعبلیت توضیح هی دهد.(

     ههبرت دارد. در لی لی

     کست ههبرت اس  طزیق سزعت عکس العول

     کست ههبرت اس طزیق استقبهت

     کست ههبرت اس طزیق انعطبف

     کست ههبرت اس طزیق ثهجود قدرت 

     ثهجود هوبهنگی عصت و عضله

     در ضزثه سدى ثب دست و پب ههبرت دارد.

     ههبرت دارد.در ضزثه سدى ثب دست و پب 

     در ضزثه سدى ثب دست و پب در یک سهبى ههبرت دارد.

     در چبثکی ههبرت دارد.

     در اجزای تزکیجی حزکبت و ههبرت هبی پبیه ههبرت دارد.

     رعبیت نظبفت را هی کند.

     عبدات ثهداشتی هنبست دارد.

     در ثبسی هب و فعبلیت هب هشبرکت دارد.

     رعبیت نظن و انضجبط را هی کند.

     ثه خوثی هسئولیت پذیز است.

     رعبیت نکبت ایونی را هی کند.

 

تارید و اهضاء آهوزگار:


