
 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

(سهگ علىماهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     طزح پزسش درباره مىضىع

     پاسخ پزسش اس راه های مختلف

     پاسخ های مزتبط با پزسش

       تهیه گشارش با تىجه به جشئیات

  ارسشیابی نهایی

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

(خىراکی هااهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     شىاخت چهار گزوه اصلی خىراکی

     استفاده اس چهار گزوه خىراکی  در وعده غذایی روساهه

     شىاخت مىاد غذایی مضز 

اهىاع خىراکی ها  جمع آوری اطالع درباره شزایط هگه داری       

سهدگیجمع آوری اطالعات درباره غذاهای مىاسب مدیط       

     تهیه گشارش با اطالعات جمع اوری شده

شیابی نهاییس ار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

(مىاد اطزاف مااهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     تهیه فهزست درباره ویژگی های گاس 

     بیان کاربزدهای گاس

     طبقه بىدی مىاد 

     بیان علت قزار گیری مىاد در طبقه خىدش 

بزای آسمایش تغییر خالت مىادارائه گشارش       

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس 

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

() اهداسه گیری مىاد اهتظارات  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     آشىایی با مفهىم حجم

     آشىایی با مفهىم جزم

تزاسو اهداسه گیری جزم مىاد با       

     ساخت تزاسو 

     مقایسه اهداسه گیری جزم با تزاسوواقعی و ساخته دست

     هتایج اهداسه کگیری و بیان گشارش کتبی

 ارسشیابی نهایی

 

 

 هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب اهتظارات)آب، ماده ی با ارسش(

مقدار آب و خشکی های سمینمقایسه       

     اهداسه گیری آب مصزفی 

     پیشنهاد راه خلهایی بزای مصزف آب

 ارسشیابی نهایی

 

 



 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

(سهدگی ما و آب اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     پیشنهاد راه هایی بزای الىده وشدن اب

آب تصیفه شده و تصفیه وشدهتفاوت بین       

     دستیابی به مفهىم آب های سیزسمینی

     آشىایی با اهىاع خاک و جذب آب در آن

 ارسشیابی نهایی

 

 

  

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

(هىر و مشاهده ی اجسام اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     مفهىم هىر 

     آشىایی با اهىاع آیىه

     شىاخت سطىح صیقلی  و غیر صیقلی

     تىلید دست ساسه

کاردستی ارائه       

 ارسشیابی نهایی

 

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

(جست و جى کىیم و بساسیم  اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

لىله های آبتهیه  فهزست هدر رفتن آب در       

     ساخت وسیله بزای کىترل وشتی آب

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 

 



 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

( ١ هیرو ، همه جااهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

مفهىم هیروآشىایی با       

      طبقه بىدی هیروها

     تشخیص اثز هیروها

در سهدگی روسمزهکاربزد اهزم       

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

( ٢ اهتظارات)هیرو ، همه جا  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     آشىایی با هیروهای تماس ی و غیر تماس ی

     مفهىم کشش سمین 

     آشىایی با اهزم و قسمت های مختلف آن

     کاربزد اهزم 

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 چک لیست

:و هام خاهىادگی داوش آمىس  هام  

(بکارید و ببیىید  اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     طبقه بىدی گل ها و میى ها 

     آشىایی با گیاهان تک لپه ای  و دو لپه ای

     مقایسه ویژگی گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای 

     رسم چزخه گیاهان داهه دار

و اهىاع آن مفهىم ریشه      

     مزاخل رشد داهه

 ارسشیابی نهایی

 

 

 



 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

(١هز کدام جای خىد اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     طبقه بىدی جاهىران با اطالعات جدید 

     مقایسه سهدگی جاهىران مهزه دار

     رسم مزاخل سهدگی یک ماهی و قىرباغه

درباره ماهی ها و دوسیستانجمع آورس ی اطالعات       

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 چک لیست

 هام و هام خاهىادگی داوش آمىس:

(٢هز کدام جای خىد اهتظارات)  هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب 

     طبقه بىدی جاهىران 

بىدی جاهىران بی مهزهطبقه       

     طبقه بىدی جاهىران مهزه دار

خشهدگانبیان خصىصیات   

 

    

 بیان خصىصیات پزهدگان

 

    

 مقایسه سهدگی خشهدگان و پزهدگان 

 

    

 جمع آوری اطالعات درباره ی پستاهداران

 

    

 بیان خصىصیات پستاهداران

 

    

     ارائه گشارش

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 

  



 چک لیست

خانوادگی دانش آموز:نام و نام   

(اس گذشته تا آیىدهاهتظارات)  

 

 هیاس به تالش قابل قبىل  خىب خیلی خىب

     روش های هگهداری مىاد خىراکی 

     جمع آوری اطالعات 

 تهیه گشارش تغییرات درباره مىاد غذایی

 

    

     ارائه گشارش عىامل تاثیر گشار بز فىاوری

 ارسشیابی نهایی

 

 

 

 

 

 


