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چک لیست ّذیِ ّای آسواًی         پایِ چْارم 

 درٍس اّذاف خ خ خ ق ق ى ت

 اعالػبتی دسثبسُ ًیبصّبی گیبّبى  خبًَساى  ٍاًؼبًْب داسد     
 درس اٍل

 خذاًٍذ سا آگبُ ثش ًیبصّب ٍ ثشعشف وٌٌذُ آًْب هی داًذ    

 هَػی سا تؼشیف هیىٌذ داػتبى صًذگی حضشت    
 درس دٍم

 ثب تَول ٍایوبى ثِ خذا دی هیجشد    

 ًحَُ خَاًذى ًوبص خوبػت سا هیذاًذ ٍ اًدبم هیذّذ    
 درس سَم

 ثب هؼبخذ ٍ وبسّبیی وِ دس آًدب اًدبم هیـَد آؿٌبػت    

 ًوبص آیبت سا كحیح هی خَاًذ    
 درس چْارم

 آیبت سا ًبم هی ثشد ػَاهل عجیؼی دذیذ آٍسًذُ ًوبص    

 ووه ثِ ّوؼبیگبى سا ثِ ػٌَاى یه وبس ًیه اًدبم هیذّذ    
 درس پٌجن

 احتشام ثِ حمَق دیگشاى هخلَكب ّوؼبیگبى سا هی داًذ    

 ثب صًذگی اهبم خَاد ٍ اهبم هَػی وبظن آؿٌبػت    
 درس ششن

 هیذاًذ وِ چگًَِ ثبیذ خـن خَدسا وٌتشل وٌذ    

 گشفتي تیون آؿٌبػت ثب ًحَُ    
 درس ّفتن

 هیذاًذ وِ دس چِ صهبًْبیی ثبیذ تیون وٌذ    

 ثب صًذگی اهبم سضب آؿٌبػت    
 درس ّشتن

 چگًَگی صیبست وشدى ٍ سػبیت آداة صیبست سا هی داًذ    

 ثبصًذگی اهبم خَاد آؿٌبػت    
 درس ًْن

 ثب ؿدبػت ثِ ػٌَاى یه كفت ًیه آؿٌبػت    

 ى هجؼث دیبهجش سا ثیبى هی وٌذ داػتب    
 درس دّن

 كفبت ًیه دیبهجش سا ًبم هیجشد    

 ثبصًذگی اثَرس آؿٌبػت     
 درس یاز دّن

 ٍاطُ ّبی فذاوبسی ٍ هحجت سا ؿشح هیذّذ    

درس  ثبوَدوبى دیگش اثشاص ّوذسدی هیىٌذ    

 اى هی داًذظَْس اهبم صهبى سا ایدبدوٌٌذُ كلح ٍ آساهؾ دس خِ     دٍازدّن

 كلِ سحن ٍدیذاس ثب خَیـبى سا دٍػت داسد    
 درس سیسدّن

 آداة هْوبًی سفتي سا هی داًذ     

درس  ثبصًذگی ٍ فذاوبسی حضشت خذیدِ آؿٌبػت    

 ػختی ّبی دیبهجشدسدٍسُ سػب لتؾ سا ًبم هیجشد     چْاردّن

 ووه ثِ دیگشاى سا یه كفت ًیه هیذاًذ    
 درس پاًسدّن

 ثب دٍػتبى خَد ّوىبسی هیىٌذ    

درس  ثباهبًت ٍاهبًتذاسی آؿٌبػت    

 ًحَُ اهبًت گشفتي  هشالجت اص آى سا هی داًذ     شاًسدّن

 ؿجبّت وبس هؼلن ٍ دیبهجش سا هیذاًذ    
 درس ّفذّن

 چگًَگی لذسداًی اص صحوبت هؼلویي سا هیذاًذ    

رس د وبسّبی خَة ٍ ثذ سا ثیبى هیىٌذ     

 هیذاًذ ًتیدِ وبس خَة ٍ ثذ سا دسلیبهت هـبّذُ هیىٌذ     ّجذّن

درس ًَزدّن  هیذاًذ وِ دبداؽ وبسّبی ًیه ٍ ثذ دس خْبى آخشت هـخق هیـَد     

 



پایِ چْارم                                  ریاضیچک لیست 

 درٍس اّذاف خ خ خ ق ق ى ت

 .هؼئلِ سا هی تَاًذ حل وٌذثب تَخِ ثِ داًؼتِ ّبی لجلی     

ّا
گَ

 ال
ٍ 

اد
ذ

اع
 

 .الگَ سا یبفتِ ٍ لبدس ثِ اداهِ آى هی ثبؿذ    

 لبدس ثِ تؼییي یه لبػذُ ی ولی ثشای اداهِ الگَ هی ثبؿذ    

 .خوغ ٍ تفشیك ّبی رٌّی سا ػشیغ اًدبم هی دّذ    

 .تؼلظ وبهل ثشای تىویل هبؿیي ٍسٍدی ٍ خشٍخی سا داسد    

 .سا دسػت هی خَاًذ ثِ حشٍف هی ًَیؼذ(سلوی 9)ػذد هیلیَى    

 .هی تَاًذ اػذاد ًِ سلوی سا دسػت همبیؼِ وٌذ    

 .ثشای اػذاد دادُ ؿذُ هی تَاًذ ًوًَِ ای اص صًذگی سٍصهشُ حذع ثضًذ    

 .ثب سػن ؿىل هؼئلِ سا حل هی وٌذ    

سر
ک

 

 .وؼش ٍاحذ سا تَضیح هی دّذ    

 .وؼش خَاػتِ ؿذُ سا سػن هی وٌذؿىل     

 .وؼش سا سٍی هحَس ًـبى هی دّذ    

 .خوغ ٍ تفشیك وؼشّبی ّن هخشج سا دسػت اًدبم هی دّذ    

 .ثشای وؼش دادُ ؿذُ چٌذ وؼش هؼبٍی هی ًَیؼذ    

 .وؼش دادُ ؿذُ سا ػبدُ هی وٌذ    

 .یب تفشیك سا حل وٌذ هی تَاًذ ثشای وؼش هخشج هـتشن ًَؿتِ ٍ ػولیبت خوغ    

 .ثبؿىل خوغ ٍ تفشیك سا ًـبى هی دّذ    

 .ػذد سا دس وؼش ضشة وشدُ دبػخ دسػت هی دّذ    

 .سٍی ؿىل ًلف ،ثلث،سثغ،خوغ ًـبى هی دّذ    

 .تَضیح هی دّذ (كَست ،هخشج)وؼش سا ثب لؼوت ّبی هختلف     

 .هی تَاًذ وؼش سا همبیؼِ وٌذ    

 .فبدُ اص ضشة هؼئلِ سا حل وٌذثب اػت    

ین
قس

ٍ ت
ب 

ضر
 

 .هؼئلِ سا ثب حزف حبلت ّبی ًبهغلَة حب وٌذ    

 .هی تَاًذ ثب ووه ؿىل دٍ ػذد دٍ سلوی سا ثب ّن ضشة وٌذ    

 .هشاحل ضشة اػذاد ػِ سلوی سا ثِ دسػتی اًدبم هی دّذ    

 .ین سا حؼبة هی وٌذثب گشد وشدى ػذدّب خَاة تمشیجی ضشة،خوغ،تفشیك ،تمغ    

 .همؼَم،همؼَم ػلیِ،خبسج لؼوت،ثبلی هبًذُ سا هی ؿٌبػذ ٍ ًـبى هی دّذ    

 .تمؼین سا ثِ سٍؽ خذیذ ثِ دسػتی اًدبم هی دّذ ٍ ساثغِ ّبی دسػتی تمؼین سا هی ًَیؼذ    

 .دٍ هفَْم تفؼین سا هتَخِ هی ؿَد    

 .ثخؾ دزیش ثَدى سا تَضیح هی دّذ    

 .دس حل هؼبئل اص تمؼین اػتفبدُ هی وٌذ    

 .صاٍیِ،ساع صاٍیِ،ضلغ صاٍیِ سا هی ؿٌبػذ سػن وشدُ ًـبى هی دّذ    

ی
یر

 گ
زُ

ذا
اً

 

 صاٍیِ سا ًبم گزاسی وشدُ ٍ ثِ ػِ كَست هی خَاًذ ٍ هی ًَیؼذ    

 .توبم صاٍیِ ّبی ؿىل سا ًبم هی ثشد    

 .وٌذثب دسػت وشدى سیض هؼئلِ سا حل هی     

 .یه صاٍیِ ثبص ٍ یه صاٍیِ تٌذ سا سػن وشدُ ٍ تَضیح هی دّذ    

 .دسثبسُ ًمبلِ ٍ وبسثشد آى تَضیح دادُ ٍ یه دسخِ سا ًـبى هی دّذ    

 .صاٍیِ ّبی دادُ ؿذُ سا ثب ًمبلِ دسػت اًذاصُ هی گیشد    

 .تٌذ سا ثب سػن ؿىل تَضیح هی دّذ.ثبص.تفبٍت صاٍیِ ساػت    

 .صاٍیِ ّبی گًَیب ّبی هختلف سا ثب ًمبلِ اًذاصُ گشفتِ ٍ هی داًذ دٍ ًَع گًَیب ٍخَد داسد    

 .ثب دٍ ًَع هختلف گًَیب صاٍیِ ّبی هختلف هی ػبصد    

هثلث ّبی هتؼبٍی االضالع ٍ الؼبلیي سا هی ؿٌبػذ ٍ صاٍیِ ّبی آى سا ثب ًمبلِ اًذاصُ گیشی وشدُ ٍ ًتیدِ سا     
دّذ تَضیح هی 

 



پایِ چْارم                                  ریاضیچک لیست 
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دسخِ سا هی ؿٌبػذ ٍ ثب ووه ایي هَضَع ٍ صاٍیِ هؼلَم صاٍیِ هدَْل سا هی  180صاٍیِ ًین كفحِ یب     
 .یبثذ

ی
یر

 گ
زُ

ذا
اً

 

 .دسثبسُ ثبًیِ ٍ صهبى ػٌح تَضیح هی دّذ    

 .دسثبسُ ی ٍاحذ اًذاصُ گیشی صهبى تَضیح هی دّذ    

 .صهبى دادُ ؿذُ سا تجذیل ثِ ثبًیِ ،دلیمِ ٍ ػبػت وشدُ ٍ ثیبى هی وٌذ    

 .هتش اًذاصُ گشفتِ ٍ هدوَع آى سا ثِ هتش ٍ ػبًتی هتش دبػخ هی دّذ ضلغ ّبی هیض خَد سا ثب    

 .وؼش هخلَط دادُ ؿذُ سا سٍی هحَس ًـبى هی دّذ    

ی
ار

عش
د ا

ذا
اع

 ٍ
ط 

لَ
خ

د ه
ذ
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 .هفَْم وؼش هخلَط سا تَضیح هی دّذ    

 .وؼشّبی هخلَط دادُ ؿذُ سا ثب ّن همبیؼِ هی وٌذ    

 .یه ػذد اػـبسی سا هی ًَیؼذ ٍ هویض سا ًـبى هی دّذ    

 .دد هخلَط دادُ ؿذُ سا ثِ كَست اػـبس هی ًَیؼذ ٍ هی خَاًذع    

 .اػذاد اػـبس سا ثب ّن همبیؼِ هی وٌذ    

 .هی وٌذ خوغ ٍ تفشیكاػذاد اػـبس سا ثب ّن     

 .دس خذٍل اسصؽ هىبًی ثِ دسػتی لشاس هی دّذاػذاد اػـبس سا     

 .دلیل هَاصی ثَدى دٍ خظ سا تَضیح هی دّذ    

ی
ذس

ٌّ
ل 

شک
 

 .اص یه ًمغِ ثِ یه خظ ثب ووه گًَیب خظ ػوَد هی وـذ    

 .ًٍیب سػن هی وٌذ ٍ دس ؿىل دادُ ؿذُ خغَط هَاصی سا دیذا هی وٌذدٍ خظ هَاصی ثب ووه ن    

 .ثِ ووه گًَیب یه هؼتغیل سػن هی وٌذ    

 .ؿىل رٍصًمِ سا سػن وشدُ دس هَسد ٍیظگی ّبی آى سا تَضیح هی دّذ    

 .ؿىل هتَاصی االضالع سا سػن وشدُ دس هَسد ٍیظگی ّبی اى تَضیح هی دّذ    

 سا سػن وشدُ دس هَسد ٍیظگی ّبی اى تَضیح هی دّذ هؼتغیلؿىل     

 سا سػن وشدُ دس هَسد ٍیظگی ّبی اى تَضیح هی دّذ لَصیؿىل     

 سا سػن وشدُ دس هَسد ٍیظگی ّبی اى تَضیح هی دّذ هشثغؿىل     

 .استفبع ،لبػذُ سا تؼشیف وشدُ ٍ دس ؿىل ًـبى هی دّذ    

ثب تَخِ ثِ ٍیظگی ّبی ؿىل ّبی هختلف ثب ووه اًذاصُ ّبی هؼلَم اًذاصُ ی ضلغ ػب ٍ صاٍیِ ّبی     
 .ًبهؼلَم سا دیذا هی وٌذ

 .هؼبحت هتَاصی االضالع ٍ هثلث سا حؼبة هی وٌذ    

 .ا ّن همبیؼِ هی وٌذ ٍ تَضیح هی دّذهؼٌی هحیظ سا هی داًذ ٍ هحیظ ؿىل ّبی هختلف سا ة    

 .هحیظ ؿىل ّبی ثب هؼبحت هؼبٍی سا ثب ّن همبیؼِ هی وٌذ ٍ تَضیح هی دّذ    

 .تَضیح هی دّذ چِ صهبًی ػذد ّبی هحَس ػوَدی سا اص كفش ؿشٍع ًوی وٌین    

ل 
وا

حت
ٍ ا

ر 
ها

آ

 .ًوَداس خظ ؿىؼتِ سا ثشای دهبی َّا یه ّفتِ گزؿتِ ثِ دسػتی سػن هی وٌذ    

 .ًوًَِ ّبی اص احتوبل اص صًذگی سٍصهشُ سا ثیبى هی وٌذ    

 .دس توشیي ّب ثب تَخِ ثِ ؿىل احتوبل دسػت دبػخ هی دّذ    

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



   



 

 



پایِ چْارم          علَم     چک لیست 

 درٍس اّذاف خ خ خ ق ق ى ت

 .ثِ دسػتی دیؾ ثیٌی هی وٌذ    

درس اٍل 

 زًگ علَم

 .دس ثبسُ دیؾ ثیٌی خَد آصهبیؾ هی وٌذ ٍ ًتیدِ گیشی هی وٌذ    

. تبثیش سًگ ّبی تیشُ ٍ سٍؿي سا هی داًذ    

. وبس داًـوٌذاى سا هی داًذ ٍ دس آصهبیؾ ّب اص آًْب اػتفبدُ هی وٌذهشاحل     

 .هخلَط ٍ هحلَل سا همبیؼِ وشدُ ٍ تفبٍت ّبی سا ثیبى هی وٌذ    
درس دٍم 

هخلَط ّا در 

 زًذگی

 .ساُ تـخیق هخلَط ٍ هحلَل سا ؿشح هی دّذ    

 .دس هَسد هحلَل ثَدى یب ًجَدى ّوِ هخلَط ّب اظْبس ًظش هی وٌذ    

 .ًؼجت ثِ اًدبم فؼبلیت ّب ثِ سٍؽ ػلوی ػاللِ هٌذ اػت    

 .اًشطی سا تؼشیف هی وٌذ ٍ اًَاع آى سا ًبم هی ثشد    

درس سَم 

 هارٍزّراًرشی،ًیاز 

 .تجذیل اًشطی ّب ثِ ّن سا هی داًذ    

 .ی ّب ٍ دسػت اػتفبدُ اص آًْب دس حذ تَاى خَد تالؽ هی وٌذثشای حفظ اًشط    

 .لَاًیي ٍ ضَاثظ گشٍُ سا سػبیت هی وٌذ    

. تـىیل یه هذاس الىتشیىی ػبدُ سا سٍی ؿىل ًـبى دادُ ٍ تَضیح هی دّذعشص     

درس چْارم 

 اًرشی الکتریکی

. اخؼبم سػبًب ٍ ًب سػبًب سا خذا وشدُ ٍ خَاف ّش یه سا تَضیح هی دّذ    

. هذاس هَاصی ٍ هتَالی سا هی ثٌذد ٍ ثب ّن همبیؼِ هی وٌذ    

. دس هَسد چگًَگی ثیـتش وشدى ًَس الهخ اظْبس ًظش هی وٌذ    

. سػبیت هی وٌذ ًىبت ایوٌی سا ٌّگبم وبس    

 .ثِ ضشٍست كشفِ خَیی دس ثشق اؿبسُ هی وٌذ    

 .ساُ ّبی اًتمبل گشهب سا ثب آصهبیؾ دسن هی وٌذ    

درس پٌجن 

 گرها ٍ هادُ

 .آصهبیؾ ّب سا ثِ ووه ّن گشٍّی ّبی خَد اًدبم هی دّذ ٍ ًتیدِ گیشی هی وٌذ    

 سا فشا گشفتِسٍصهشُ  اًَاع دهبػٌح ّب ٍ وبسثشد آى ّب دس صًذگی    

 .سا هی گَیذ هختلف تبثیش گشهب ثش هَاد    

 .سفتي گشهب هی گَیذّذس خلَگیشی اص چٌذ ساّىبس ثشای     

 .چگًَگی تـىیل ػِ ًَع ػٌگ سػَثی ،آرسیي ٍ دگشگَى سا تَضیح هی دّذ    

درس ششن 

 سٌگ ّا

 .وبًی سا تَضیح دادُ ٍ اػتفبدُ ّبی آى سا ًبم هی ثشد    

 .ػلت اػتفبدُ ی ٌّشهٌبى اص ػٌگ سا ؿشح هی دّذ    

 .دس هَسد ثبصیبفت هَاد گضاسؽ ثِ والع اسائِ هی دّذ    

 .اثش لغت ّبی ّن ًبم ٍ غیش ّن ًبم سا تَضیح هی دّذ    

درس ّفتن 

آّي رتا در 

 زًذگی

 .چگًَگی تؼیي لغت ّب سا ؿشح هی دّذ    

 .چگًَگی دسػت وشدى چٌذ ًَع آّي سثب سا تَضیح هی دّذ    

  .تَضیح هی دّذ هثبلسا ثب وبسثشدّبی هختلف آّي سثب دس صًذگی اًؼبى     

 .ثِ ًظشات دیگشاى احتشام هی گزاسد    

 .صهیي ٍ خَسؿیذ ًؼجت ثِ یىذیگش سا تَضیح هی دّذات ؿىل ٍ حشن    

درس ّشتن 

 آسواى در شة

 .خلَكیبت وشُ ی هبُ سا ثیبى هی وٌذ    

 .ػیبسُ ّبی هٌظَهِ ؿوؼی سا ًبم ثشدُ ٍ ّش یه سا تَضیح هی دّذ    

 .ػلت هٌبػت ثَدى وشُ صهیي ثشای صًذگی سا هی گَیذ    

 .هَلؼیت ػیبسُ ّب ًؼجت ثِ خَسؿیذ سا هـخق وشدُ ٍ همبیؼِ هی وٌذ    

 .خلمت آػوبى ٍ صهیي اسج هی ًْذهت ثِ ػظ    



 .تفبٍت هَخَد صًذُ ٍ غیش صًذُ سا ثیبى هی وٌذ    

درس ًْن 

 1تذى ها 

 .لؼوت ّبی هختلف یه ػلَل سا سٍی ؿىل ًـبى هی دّذ    

 .تفبٍت رسُ ثیي ٍ هیىشٍػىَح سا دسن وشدُ ٍ ثیبى هی وٌذ    

 .ثب هـبّذُ ثؼضی اص ػلَل ّبی ثذى تفبٍت ٍ ؿجبّتْبی آى سا هی گَیٌذ    

 .ثِ هغبلؼِ دس ثبسُ ػبختوبى ثذى ػاللِ هٌذ اػت    

 .اخضای دػتگبُ گشدؽ خَى سا ًبم ثشدُ ٍ ّش وذام سا تَضیح هی دّذ    

درس دّن 

 2تذى ها 

 ٍظیفِ گشدؽ خَى سا ثیبى هی وٌذ ٍ استجبط آى سا ثب ػبیش دػتگبُ ّب ؿشح هی دّذ    

 .چگًَگی استجبط ًجض ثب فؼبلیت سا ثب آصهبیؾ تَضیح هی دّذ    

 .اخضای خَى سا ًبم ثشدُ ٍ وبسؿبى سا تَضیح هی دّذ    

. وبس دػتگبُ تلفیِ خَى سا تَضیح دادُ ٍ هَاد دفؼی سا ًبم هی ثشد    

 .ػشق وشدى سا دذیذُ ای دش فبیذُ هی داًذ    

 .ثی هْشُ سا دػتِ ثٌذی وشدُ ٍ ًوًَِ هثبل هی صًذخبًَساى     

درس یاز دّن 

تی هْرُ ّا 
 

 .سا هی گَیذتفبٍت هْشُ داساى ثب ثی هْشگبى ثب ثی هْشگبى آثی ٍ خـىی     

 .ثٌذ دبیبى سا عجممِ ثٌذی وشدُ ٍ ثشای ّش عجمِ هثبل هی صًذ    

 .ثِ حفظ ٍ ػالهتی خَد  ًؼجت ثِ ثیوبسی اًگلی حؼبع اػت    

خلَف سیـِ گیبّبى ، گلجشگْب ٍ ؿىل ثشگْب كحجت وشدُ ٍ لؼوتْبی هختلف گلْب عجمِ     

 ثٌذی گیبّبى ٍ هشاحل سؿذ آًْب

درس دٍازدّن 

 گًَاگًَی گیاّاى

 .كحجت هی وٌذ خلَف سیـِ گیبّبى ، گلجشگْب ٍ ؿىل ثشگْبدس     

 .لؼوت ّبی هختلف گلْب سا هی گَیٌذ    

 .گیبّبى سا عجمِ ثٌذی هی وٌذ ٍ هشاحل سؿذ آًْب سا هی گَیذ    

 .صًدیشُ غزایی خبًَساى سا سػن هی وٌذ ٍ دسثبسُ آى تَضیح هی دّذ    

درس سیسدّن 

 زیستگاُ
 .كحجت هی وٌٌذ دس خلَف اص ثیي ثشدى صػتگبُ تَػظ اًؼبًْب ٍ ػَاهل صیؼتی    

 .ساُ ّبی حفظ هحیظ صیؼت سا ًبم هی ثشًذ    

 

 

 

 


