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 انتظارات معلّم از دانش آموزان ردیف
 معیارها

 ن ق ق خ خ خ

     ثب هفبّین ٍ داًستٌی ّبی اجتوبػی آضٌب ضذُ است. 1

     ثِ کبر ثجٌذین ... ( ًوبیص ، ایفبی ًقص، ) فؼبلیت ّب ، فؼبلیت ّبی کالسی ٍ خبرج از کالس را اًجبم هی دّذ. 2

     هطبرکت هی کٌذ.)ثررسی ٍ کبٍش ، خالقیت ، اظْبر ًظر ضخصی...( در اًجبم فؼبلیت ّبی یبدگیری  3

     داًص ٍ هْبرت ّبی خَد را در هحیط ٍاقؼی ثِ کبر هی گیرد. 4

     ًظبفت ( را رػبیت هی کٌذ. کبهل ًَیسی ٍ در اًجبم دادى کبرثرگ ّب ) صحیح ًَیسی ، 5

     ٍ پراکٌذگی جوؼیت ایراى را ثر رٍی ًقطِ ًطبى هی دّذ. ٍیژگی ّب 6

     تًَبیی رسن ًوَدار جوؼیت را دارد. هفْن جوؼیت را هی داًذ ٍ  7

     ثب هفَْم هْبجرت آضٌبیی دارد ٍ ػَاهل جبرثِ ٍ دافؼِ جوؼیت را ثیبى هی کٌذ. 8

     پیطٌْبد هی دّذ. ّبییجلَگیری از هْبجرت راّکبرثرای  9

     هی کطذ ٍ یب هبکت درست هی کٌذ. یهراحل تطکیل رٍد را هی داًذ ٍ  ثرای آى ًقبض 11

     پراکٌذگی رٍدّبی ایراى را ثر رٍی ًقطِ ًطبى هی دّذ. 11

      ثب هٌبثغ آة ایراى آضٌبیی دارد ٍ ٍیژگی ّبی آى را ثیبى هی کٌذ.  ) آة ّبی جبری ، زیر زهیٌی ...( 12

     حفظ هٌبثغ آة ٍ آلَدُ ًکردى آى احسبس هسئَلیت هی کٌذ ٍ راّکبرّبیی پیطٌْبد هی دّذ.در خصَظ  13

     ثب هفَْم هٌبثغ اٍلیِ ٍ هؼبدى آضٌبیی دارد .  14

     هراحل تَلیذ یک کبال را ثِ ترتیت ثیبى هی کٌذ ٍ ًطبى هی دّذ.  15

     پراکٌذگی آى ّب را ثر رٍی ًقطِ ًطبى هی دّذ.ثب هفْن صٌبیغ هبدر ٍ هصرفی آضٌبیی دارد ٍ  16

     ثب هفَْم صبدرات ٍ ٍاردات آضٌبیی دارد . 17

     اًَاع  راُ ّب آضٌبیی دارد ٍ تبثیر آى را ثر ثبزرگبًی ثیبى هی کٌذ. ثب 18

     ثیبى هی کٌذ.ثب اًَاع ٍسبیل حول ٍ ًقل ، هطبغل هرثَط ثِ آى آضٌبیی دارد ٍ هؼبیت ٍ هحبسي آى را  19

     تَاًبیی ًقطِ خَاًی اًَاع راُ ّب ) زهیٌی ، آثی ٍ َّایی ( را دارد. 21

     ثب ًکبت ایوٌی در جبدُ ّب آضٌبیی دارد ٍ  اّویت ضرٍرت کبر پلیس راُ را ثیبى هی کٌذ. 21

     ثیبى هی کٌذ.ثب ارکبى ٍ سبختبر حکَهت جوَْری اسالهی ایراى آضٌبیی دارد ٍ ٍظبیف آى ّب را  22
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