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 راهکار های الزم

    .به جمع آوری اطالعات برای موضوعات مختلف عالقه نشان می دهد

   

    .نتیجه ی زیاده روی در مصرف نمک و شیرینی جات را بیان می کند

    .نیستند را می شناسدخوراکی هایی را که از نظر بهداشتی مناسب 

    .به خواندن اطالعات درج شده بروی موادخوراکی اش حساس شده است 

    .چهار گروه اصلی مواد غذایی را نام برده و مثال می زند 

    .روشهای نگه داری مواد غذایی را بیان می کند 

    .علت افزوده شدن مواد نگهدارنده به محصوالت غذایی را می داند

    .را با ذکر مثال بیان می کند( گاز  –مایع  جامد –) حالت های مواد 

    . مهمترین گازی که در اطراف ماست را شناخته و خصوصیات وفواید آن را بیان می کند

.    

    .کندبرای تغییر مواد از مایع به جامد ، مثال می زند و اصطالح علمی آن را بیان می 

    .نمونه هایی رابرای عمل تبخیر بیان می کند 

    .در طبیعت بیان می کندنمونه هایی را برای عمل ذوب 

    .ماده ای را که به سه حالت جامد ، مایع ، گاز در طبیعت یافت می شود را نام می برد

    . از هم تشخیص می دهدتفاوت مواد جامد ، مایع و گاز را 

    .می شناسدوسیله ی اندازه گیری جرم اجسام را 

    .واحد اندازه گیری حجم مایعات را بیان می کند

    .موادی را که دارای شکل وحجم ثابتی نیستند را نام می برد

    . یستند را نام می بردنموادی را که دارای حجم ثابت ولی شکل ثابتی 

    .چند نوع ترازو را نام می برد 

    .به انجام آزمایشهای گوناگون عالقه داشته و با دقت انجام می دهد

    .در کار های گروهی شرکت فعال داشته و نظم وترتیب را رعایت می کند

    .آزمایشهای انجام شده ، توانایی دارد در گزارش نویسی برای

 به نام یکتای بی همتا                      :                              نام ونام خانوادگی 

 ابتدایی                         پایه ی سوم   قریه – دبستان با                            مهر و آبان  - 4چک لیست علوم فصل ا تا  

 .اطالعات جمع آوری شده را درقالب گزارش به کالس ارائه می دهد

علت تغییر مواد را می داند 


