
 تاریخ:   چک لیست  درس فارسی )خوانداری(       نام ونام خانوادگی:                        

 

کالس : پنجم                                                   شماره ی ردیف:                                   

7
 

 نیازبه تالش قابل قبول خوب خیلی خوب آموزشیاهداف وانتظارات  ردیف

     از روی متن به صورت روان وصحیح می خواند. 4

     متن را با صدای رسا و مناسب می خواند. 7

     هنگام خواندن به عالئم توجه کرده و رعایت می کند. 9

     اشعار کتاب را می تواند از حفظ بخواند. 1

     وآهنگ مناسب با آن شعر می خواند.هر شعر را با لحن  5

     متون درس را درک کرده و به سواالت مربوطه پاسخ می دهد. 6

     اشعار را به صورت کلی بیان نماید.می تواند مفهوم و مقصود  7

     مترادف ومتضاد کلمات خواسته شده را بیان می کند. 8

     ودرک می کند.حکایت ها ومتون قدیمی کتاب را می خواند  9

     معنی و مفهوم و کاربرد ضرب المثل های کتاب را می داند. 41
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 نیازبه تالش قابل قبول خوب خیلی خوب اهداف وانتظارات آموزشی ردیف

     از روی متن به صورت روان وصحیح می خواند. 4

     متن را با صدای رسا و مناسب می خواند. 7

     می کند. هنگام خواندن به عالئم توجه کرده و رعایت 9

     اشعار کتاب را می تواند از حفظ بخواند. 1

     هر شعر را با لحن وآهنگ مناسب با آن شعر می خواند. 5

     متون درس را درک کرده و به سواالت مربوطه پاسخ می دهد. 6

     می تواند مفهوم و مقصود اشعار را به صورت کلی بیان نماید. 7

     کلمات خواسته شده را بیان می کند.مترادف ومتضاد  8

     حکایت ها ومتون قدیمی کتاب را می خواند ودرک می کند. 9

     معنی و مفهوم و کاربرد ضرب المثل های کتاب را می داند. 41
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