
مهر ماه چک لیست  سوم ابتدایی

 مدرسه :                                       آموزگار :                                سال تحصیلی : 

...........................دانش آموز                                                          

اهداف کلی  انتظارات آموزشی خ خ خ ق ق ن ت

قرآن نحوه ی احترام  به قرآن را بیان می کند .

 قرات نماز را انجام می دهد .

 به درستی اذکار نماز را بیان می کند .

وشباهت آن را بیان می کند .به درستی عبارت های اذان واقامه رابیان می کند وتفاوت 

 با فرستادن صلوات بر پیامبر ادای احترام می کند .

بخوانیم متن درس را روان می خواند ومعنی واژگان جدید را بیان می کند .

 پیام اصلی درس را درک کرده وبیان می کند .

 کارهایش را با نام خدا شروع می کند .

سپاس گذاری از خداوند را دارد.روحیه   

 روحیه مسئولیت پذیری وانتقاد پذیری دارد .

 به کتاب وکتاب خوانی عالقه مند است .

 می داند. زندگیمحلّه   خصوصدررا خودوظایف

 را می داند . شناویژهبوورزشفوایدآموز شدان

یادگیری به خوبی پاسخ می دهد . –به فعالیت یاد دهی 

جمله ها را باتوجه به عالئم نگارشی می نویسد . بنویسیم

 را می داند . )اتان،ىا،(جمعىایتکواژه

مطابقت نهاد وگزاره را دارد .مهارت الزم در   

 .برای کلمه ها مترادف می نویسد

فاعل را می داند . و فعل بین دستوری و معنایی تطابق

 مهارت الزم برا نوشتن امالء را دارد.

 زیبا ومرتب از روی مطالب درس می نویسد . 

اجتماعی .می کند بیان را شناسنامه کاربردهای برخی

.دمیکنپر صحیح طور به را خود ای شناسنامه مشخصات فرم

می  تمیز یکدیگر ازرا  آنها و می کند بیان مدرک یا دلیل با را خود های توانایی و نیازها تغییر بدنی، تغییرات برخی
 دهد.

 .می دهد قرار آینده و حال گذشته، برحسب را خود های فعالیت یا تصویرها زمان، خط یک روی

 .میکند بیان (… و کوتاه متن نقاشی،) نحوی به و مجسم را خود آینده  

 .می یابد وبیان می کند هایشان همکالسی با را خود های شباهت و ها تفاوت
 . کند می معرفی جمع حضور در مناسب طور به را خود

 .کند می پرهیز دیگران با نامناسب رفتارهای یا تمسخر از و گذارد می احترام خود همنوعان به

 ریاضی رابطه الگوها را کشف می کند .

 الگوی عدد وهندسی رابه هم تبدیل می کند .

 با الگو یابی حل مسئله می کند .

 توانایی دسته بندی اعداد مختلف را دارد.

 جمع وتفریق متوالی را انجام می دهد .

 مکعب مستطیل ومربع را می شناسد .



 

 

 تفاوت ساعت صبح وبعد از ظهر را می داند .    

  فعالیت های خود را درساعت صبح وظهر را نشان می دهد.    

 حل کردن مسئله با ساعت های مختلف را دارد.    

 هدیه دارد. خداوند به عالقه با توأم نیاز احساس    

 . دهد می انجام مناسب ای شیوه به خداوند، شمار بی های نعمت به نسبت شکرگزاری    

 . کند بیان تواند می را خدا فراوان های نعمت    

 پیام قرانی را کامل درک می کند .    

 دارد . خداوند با وگو گفت و کردن دعا به تمایل    

 ساده بیان می کند. دعای یک قالب در خداوند با را خود آرزوهای و ها خواسته    

 علوم رابیان می کند .  اطالعات آوری جمع ابزار و منابع و تنظیم را خود نظر مورد های پرسش    

 بیان می کند . را مختلف منبع چند مطالعه مورد موضوع /مسئله به توجه با    

 بیان می کند . دکن می مصرف روزانه غذایی های وعده در که غذاهایی    

 بیان می کند . هستند مضر بدن برای که را غذایی مواد    

 هنر نقاشی آزاد را رسم می کند .    

 موضوع طبیعت را به خوبی می کشد.نقاشی با     
 

 با کمک نمایش قصه گویی میکند.    

 ورزش چند رشته ورزشی را نام می برد .     

 آمادگی جسمانی دارد .    

 موارد ایمنی در ورزش را می داند .    

 در لی لی مهارت دارد .    


