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 معیارها

 ن ق ق خ خ خ
     فؼالیت ّا ، بِ کار ببٌذین ... ( ایفای ًقص ، گشارش اس باسدیذّا ،)فؼالیت ّای کالسی ٍ خارج اس کالس را اًجام هی دّذ. 1
     هی کٌذ.هطارکت )بزرسی ٍ کاٍش ، خالقیت ، اظْار ًظز ضخصی...( در اًجام فؼالیت ّای یادگیزی  2
     در اًجام دادى کاربزگ ّا ) صحیح ًَیسی ، کاهل ًَیسی ٍ ًظافت ( را رػایت هی کٌذ. 3
     ٍ رٍی ًقطِ ًطاى هی دّذ. هْن تزیي ضْزّای هقذس هسلواى را بیاى هی کٌذ 4
     هفَْم ضبِ جشیزُ را بیاى هی کٌذ ٍ بز رٍی ًقطِ ًطاى هی دّذ. 5
     جشیزُ ػزبستاى ٌّگام ظَْر اسالم آضٌایی دارد.با هَقؼیت ضبِ  6
     جْت قبلِ را بز رٍی ًقطِ با تَجِ بِ جْات اصلی ٍ فزػی ًطاى هی دّذ. ) با استفادُ اس ابشار( 7
     جْت قبلِ را در هحیظ ٍاقؼی ٍ در حیاط هذرسِ با استفادُ اس قبلِ ًوا پیذا هی کٌذ. 8

     ٍ دػَت پٌْاى ٍ آضکار بِ دیي اسالم را تبییي هی کٌذ. ػلل بؼثت پیاهبز اسالم )ظ( 9

     ٍ ػلل آى آضٌایی دارد.  پیاهبز)ظ( با هفْن ّجزت 11

     تاریخ ّجزی ٍ هبذأ تاریخ اسالم را با استفادُ اس خظ سهاى هحاسبِ هی کٌذ. 11

     رٍیذاد ّا ٍ ٍقایغ را بِ تزتیب بز رٍی خظ سهاى ًطاى هی دّذ. 12

     با ٍیژگی ّا ی جغزافیایی ، عبیؼی ٍ اًساًی کطَر ػزاق آضٌایی دارد. 13

     هَقیؼت ّای هکاى ّای سیارتی کطَر ػزاق را بز رٍی ًقطِ ًطاى هی دّذ. 14

     حَادث بؼذ اس رحلت پیاهبز اسالم )ظ( ٍ  دٍراى خلفا را بزرسی هی کٌذ. 15

     هی کٌذ.ػلل ٍ هؼلَل ّای جٌگ صفیي را بزرسی  16

     ػلل بِ ٍجَد آهذى خَارج را بیاى هی کٌذ. 17

     با فزاسّای اس ٍیژگی ّای سًذگاًی پیاهبز اسالم )ظ( ، اهام ػلی )ع( ٍ اهام حسي )ع( آضٌایی دارد. 18

     با فزاسّایی اس سًذگاًی اهام حسیي)ع( آضٌایی دارد ٍ ػلل قیام ػاضَرا را بزرسی هی کٌذ. 19

     کٌذ. هی کٌذ ٍ ػلل تذاٍم ٍسًذُ ًگِ داضتي ٍاقؼِ ػاضَرا را بزرسی  هی پیام ػاضَرا را درک ٍ بِ آى ػول 21

     تَاًایی پیذا کزدى هٌاسب ّای هذّبی )بؼثت ، ّجزت ، ضْادت حضزت ػلی )ع( ٍ ...( را در تقَین دارد. 21
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