
 مقرآى پایِ ی چْارچک لیست هربَط بِ اّساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: ًام ٍ ًام ذاًَازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    ًام آهَزگار: ................

 

 ى ت ق ق خ خ خ اًتظارات آهَزشی اّساف کلی

( قرآى)هْرهاُ

 9ٍ9زرس 

     را رٍخَاًي هي كٌذ . 1ٍ2آيات ٍ عبارات درس 

     درهَرد پيام لرآًي ّردرس هصذاق يابي هي كٌذ.

     توريي اًس با لرآى در خاًِ را اًجام هي دّذ.

     هي خَاًذ  . َ  ُ  ِ ً  ٌ  ٍ لرآًي را با تَجِ بِ ٍلف برآيات ٍ عبارات 

     بِ شٌيذى آيات از عريك ًَار ٍ خظ بري آى عاللِ ًشاى هي دّذ .

     توريي كاردر كالس  را اًجام هي دّذ.

آباى هاُ( قرآى)

 3ٍ4زرس 

     رارٍخَاًي هي كٌذ . 4ٍ3آيات ٍ عبارات درس 

     ّردرس هصذاق يابي هي كٌذ.درهَرد پيام لرآًي 

     كار در كالس ّر درس را صحيح اًجام هي دّذ .

     داستاى حرف ّاي آسواًي را لصِ گَيي هي كٌذ .

     ِ ، ُ ، ي( هي خَاًذ .سآيات ٍ عبارات لرآًي را با تَجِ بِ ٍلف بر )

     بِ خَاًذى آيات بِ صَرت گرٍّي عاللِ ًشاى هي دّذ..

     اًس با لرآى در خاًِ را با عاللِ اًجام هي دّذ .

آشر هاُ( قرآى)

 5ٍ6زرس 

     رارٍخَاًي هي كٌذ . 5ٍ6آيات ٍ عبارات درس 

     درهَرد پيام لرآًي ّردرس هصذاق يابي هي كٌذ.

     حرٍف همغعِ را درست هي خَاًذ 

     عبارات لرآًي را با تَجِ بِ عالهت هذ هي خَاًذ .

     كار در كالس را صحيح اًجام هي دّذ.

     اًس با لرآى در خاًِ را با عاللِ اًجام  هي دّذ .

     بِ فْن هعٌاي بعضي از كلوات لرآًي عاللِ ًشاى هي دّذ.

زی هاُ( قرآى)

 7ٍ8زرس 

     با تَجِ بِ رسن الخظ جذيذ آيات ٍ عبارات را رٍخَاًي هي كٌذ .

     را رعايت هي كٌذ  .آداب خَاًذى لرآى 

     پيام لرآًي را تَضيح هي دّذ 

     بِ خَاًذى از رٍي لرآى كاهل عاللِ ًشاى هي دّذ .

     داستاى حضرت زكريا ٍ هرين را شرح هي دّذ.

     م(هي خَاًذ.-ط-ز-ر-آيات را با تَجِ بِ عالئن ٍلف )ج

     دّذ .اًس با لرآى در خاًِ را با عاللِ اًجام هي 

     كار در كالس را اًجام هي دّذ.

( هاُبْوي قرآى)

 9ٍ91زرس 

     آيات ٍ عبارات را از رٍي لرآى آهَزشي رٍخَاًي هي كٌذ .

     شعر اًفاق را هي خَاًذ ٍ هصذاق يابي هي كٌذ.

     كار در كالس را اًجام هي دّذ.

     دّذ.اًس با لرآى در خاًِ را با عاللِ اًجام هي 

     بِ هيثاق ًاهِ ي خَد عول هي كٌذ .

( هاُقرآى) اسفٌس 

 99ٍ99زرس 

     آيات ٍ عبارات لرآًي را رٍاى هي خَاًذ 

     در هَرد پيام لرآًي اًشا هي ًَيسذ .

     را رعايت هي كٌذ .ً    در خَاًذى آيات ٍلف بر

     بِ داستاى زكريا ٍ يحيي عاللِ ًشاى هي دّذ.

     اًس با لرآى در خاًِ رابا عاللِ اًجام  هي دّذ .

     كار در كالس را بِ درستي اًجام هي دّذ .

فرٍرزیي قرآى)

( زرس هاُ

93ٍ94 

     آيات ٍ عبارات لرآًي را رٍاى هي خَاًذ 

     پيام لرآًي را شرح هي دّذ. 

     دعاّاي لرآًي را حفظ هي كٌذ.

     صحيح اًجام هي دّذ .كار در كالس را 



     بِ خَاًذى شبيِ ًَار عاللِ ًشاى هي دّذ.

     اًس با لرآى در خاًِ رابا عاللِ اًجام هي دّذ .

     بِ خَاًذى از رٍي لرآى آهَزشي عاللِ ًشاى هي دّذ .

قرآى) ارزیبْشت 

 95( زرس هاُ

     آيات ٍ عبارات لرآًي را رٍاى هي خَاًذ 

     پيام لرآًي هصذاق يابي هي كٌذ .در هَرد 

     كار در كالس را اًجام هي دّذ .

     اًس با لرآى در خاًِ رابا عاللِ اًجام هي دّذ .

      بِ خَاًذى شبيِ ًَار عاللِ ًشاى هي دّذ.

     بِ خَاًذى از رٍي لرآى آهَزشي عاللِ ًشاى هي دّذ .

 

 تارید ٍ اهضاء آهَزگار:



 پایه ی چهارم بروانینچک لیست هزبوط به اهساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    نام آهوسگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوسشی اهساف کلی

بروانین زرس 

    4و3و9و9

فصل  

 اول)نهازها(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.

     کٌد. پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی

     چٌد ًوًَِ اس راّْای ارتباط با خدا را بیاى هی کٌد.

     ٍیژگی ّای باغچِ باى را بیاى هی کٌد.

     خَبی ّای داضتي خاًَادُ را بیاى هی کٌد.

     ّدف ّز یک اس ساسهاى ّای هلل،یًَسکَ ٍ یًَیسف را بِ سباى خَد تَضیح هی دّد.

     اش اس خَد پطتکار ًطاى هی دّد.در اًجام کارّای هدرسِ 

بروانین زرس 

  6و5

فصل زوم 

 )بهساشت(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     چٌد رٍش بزای ارتباط با افزاد کن رٍ بیاى هی کٌد.

     رٍحیِ ی پْلَاى بَدى ًسبت بِ قْزهاى ضدى را در خَد تقَیت هی کٌد.

بروانین زرس 

    91و9و8و7

فصل سوم )اذالق 

فززی و 

 اجتواعی(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی 

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     با دیگزاى ارتباط بزقزار هی کٌد.

     ًسبت بِ بی قاًًَی ّایی کِ در جاهعِ هی بیٌد کٌجکاٍی  هی کٌد.

     کٌد.راّْای جلَگیزی اس اسزاف را بیاى هی 

     با تَجِ بِ اّداف فزدی ٍ اجتواعی ایي فصل درس جدید تَلید هی کٌد.

     بِ قاًَى ّای هدرسِ احتزام هی گذارد.

بروانین زرس 

    99و99

فصل چهارم  

)زانش و 

 زانشونساى(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     جدید را بیاى هی کٌد.هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى 

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     هْوتزیي پزسص ّای خَد را بیاى هی کٌد.

     آًچِ کِ در هَرد ابي سیٌا ٍ داًطوٌداى هطَْر دیگز هی داًد تعزیف هی کٌد.

     بِ خَبی پاسخ هی دّد. فعالیت ّای یاد دّی یادگیزی را

     بِ تحقیق ٍ کاٍش در کارّایص عالقِ ًطاى هی دّد.

بروانین زرس 

     94و93

فصل پنجن )زینی 

 و هذهبی(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.

     بیاى هی کٌد. پیام اصلی را درک کزدُ ٍ

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     در هَرد سکات فطز بحج ٍ تبادل ًظز کٌد.

     علت اّویت عاضَرا ٍ اتفاقات آى را بیاى هی کٌد.

     یادگیزی ضزکت هی کٌد. –بِ خَبی در فعالیت ّای یاددّی 

     رٍاى پی هی بزد.بِ رٍسُ گزفتي ٍ اّویت رٍسُ بزای سالهت جسن ٍ 

بروانین زرس 

    97و96و95

فصل ششن )هلی 

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.



     هیزاث خاًَادگی را با هیزاث فزٌّگی هقایسِ کزدُ ٍ تفاٍت را بیاى هی کٌد. هیهنی(

     اس تقَین بِ خَبی استفادُ هی کٌد.

     ٍظیفِ ی ّز ایزاًی در قبال حزٍتْای هلی کطَر را تَضیح هی دّد.

     بِ دفاع اس هیْي خَد عالقِ ًطاى هی دّد.

بروانین زرس 

     99و98

 فصل هفتن 

 )طبیعت(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     هتي درس ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد.

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     خدا تَضیح هی دّد. در هَرد کَچ پزًدگاى بِ عٌَاى یکی اس ضگفتی ّای طبیعت ٍ قدرت

     با تَجِ بِ اّداف فصل طبیعت درس جدید تَلید هی کٌد.

     باسی ٍ ًوایص تَلید هی کٌد.

     یادگیزی ضزکت فعال دارد. –در فعالیت ّای یاددّی 

بروانین زرس 

    99و99و91

فصل هشتن  

 )هنزوازب(

     هتي درس ّا را صاهت خَاًی هی کٌد.

     ّا را رٍاى هی خَاًد ٍ هعٌی ٍاژگاى جدید را بیاى هی کٌد. هتي درس

     پیام اصلی را درک کزدُ ٍ بیاى هی کٌد.

     بِ سَاالت هطزح ضدُ پاسخ هی دّد.

     دلیل بِ ٍجَد آهدى داستاى را بیاى هی کٌد.

     ٍظیفِ ی ّوسایِ ًسبت بِ ّوسایِ را بیاى هی کٌد.

     کِ هی داًد بیاى هی کٌد. ضزب الوخل ّایی

     ًسبت بِ ٌّز ٍ ادب عالقِ ًطاى هی دّد.

 

 تارید و اهضاء آهوسگار:

 



 چک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب بنویسین پایه ی چهارم

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

بنویسین زرس 

     4و3و9و9

فصل اول  

 )نهازها(

     تشای کلوِ ّا هخالف هی ًَیسذ.

     کلوات هتشاتِ تا هعٌای هختلف سا دس جولِ تِ کاس هی تشد.

     دس ّشجولِ هٌادا سا هشخص هی کٌذ.

     استفادُ اص جضء دادُ شذُ کلوِ ی جذیذ هی ساصد.تا 

     تشای ّش اسن صفت هی ًَیسذ.

     جوع ّش کلوِ سا هی ًَیسذ.

     حشٍف اضافِ سا تِ دسستی دس جولِ تکاس هی تشد.

     دس هَقع ًَشتي اًشا عالئن ًگاسش سا سعایت هی کٌذ.

     تشد. فعل هٌاسة تا تَجِ تِ فاعل آى تِ کاس هی

     ًکات الصم سا دس ًَشتي ًاهِ سعایت هی کٌذ.

     تا یک کلوِ جوالت پشسشی هی ًَیسذ.

بنویسین زرس 

    6و5

فصل زوم   

 )بهساشت(

     کلوات سا تِ تشتیة حشٍف الفثا هی ًَیسذ.

     عالئن ًگاسشی سا دس یک هتي تِ دسستی تِ کاس هی تشد.

     رّي دیگشاى هی ًَیسذ.جوالت خالق ٍ دٍس اص 

     تِ ًَشتي اًشا عالقِ ًشاى هی دّذ.

     تا استفادُ اص اصطالحات ٍسصشی جولِ هی ًَیسذ.

     ًکات الصم دس اًشا ًَیسی سا سعایت هی کٌذ.

     اص ًَشتي اًشا لزت هی تشد.

بنویسین زرس 

    91و9و8و7

فصل سوم )اذالق 

 فرزی ،اجتواعی(

     طثقِ تٌذی کشدُ هی ًَیسذ. کلوات سا

     هخالف ّش کلوِ سا هی ًَیسذ.

     هتشادف ّش کلوِ سا هی ًَیسذ.

     کٌایِ سا تشخیص هی دّذ ٍ هعٌای آى سا هی ًَیسذ.

     تشای ّشاسن صفت هی ًَیسذ.

     ساّْای دسست هصشف کشدى سا دس قالة یک اًشا هی ًَیسذ.

     جولِ سا دس یک تٌذ کاهل هی کٌذ. تٌذ سا هی شٌاسذ ٍ

بنویسین زرس 

     99و99

فصل چهارم 

)زانش و 

 زانشونساى (

     تا هعٌای ّش کلوِ جولِ هی ساصد.

     شکل کاهل کلوات هخفف سا هی ًَیسذ.

     ششح حال یکی اص تضسگاى سا هی ًَیسذ.

     کلوات گفتاسی سا تِ شکل ًَشتاسی هی ًَیسذ.

     ٍاحذّای شواسش سا دس جولِ تِ کاس هی تشد.

     تِ صیثا ًَیسی ٍ سعایت ًگاسش عالئن اّویت هی دّذ.

بنویسین زرس 

     94و93

فصل پنجن 

 )زینی(

     کلوات هتشادف ٍ هخالف سا طثقِ تٌذی کشدُ هی ًَیسذ.

     فعل ّا سا تِ صهاى خَاستِ شذُ تشهی گشداًذ.

     سا تِ دسستی دس جولِ تِ کاس هی تشد.قیذ حالت ٍ صهاى 

     تا کلوات جولِ ّای پشسشی،خثشی هی ًَیسذ.

     کلوات ّن خاًَادُ سا تشخیص دادُ هی ًَیسذ.

     فعل سا هتٌاسة تا فاعل اًتخاب کشدُ هی ًَیسذ.

بنویسین زرس 

    97و96و95

فصل ششن )هلی و 

 هیهنی(

     ًَیسذ.ّن خاًَادُ ّش کلوِ سا هی 

     هخالف ّش کلوِ سا هی ًَیسذ.

     ضشب الوثل ّای صیثا هی ًَیسذ.

     هتشادف کلوِ ّا سا هی ًَیسذ.

     خالصِ دسس سا هی ًَیسذ.

     دس ّش جولِ ًْاد،قیذ،فعل سا هشخص کشدُ هی ًَیسذ.



     ًکات الصم دس اًشا ًَیسی سا سعایت هی کٌذ.

     اًشا عالقِ ًشاى هی دّذ.تِ ًَشتي 

بنویسین زرس 

    99و98

فصل هفتن 

 )طبیعت(

     جوالت سا تا تَجِ تِ فعل ٍ فاعل تغییشدادُ هی ًَیسذ.

     کلوات ّن قافیِ سا هی ًَیسذ.

     هتي یا داستاًی سا خالصِ هی کٌذ.

     تِ ًَشتي اًشا عالقِ ًشاى هی دّذ.

     سا تِ کاس هی تشد. دس  اًشا عالئن ًگاسش

بنویسین زرس 

   99و99و91

فصل هشتن  

 )هنروازب(

     تا تَجِ تِ تصَیش ضشب الوثل هی ًَیسذ.

     تا اصطالحات جوالت خالق هی ًَیسذ.

     شعش دٍ کاج سا تِ ًثش هی ًَیسذ.

     هتي یا داستاًی سا تِ صَست خالصِ هی ًَیسذ.

     پیذاکشدُ است ٍ ًکات الصم دس ًاهِ ًَیسی سا سعایت هی کٌذ.دس ًاهِ ًَیسی هْاست 

     توشیٌْا سا خَاًا ٍ صیثا هی ًَیسذ.

 

 تارید و اهضاء آهوزگار:

 



 چک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب ریاضی پایه ی چهارم

 ..............    سال تحصیلی3 نام و نام ذانوازگی3 ..............................    زبستان3 ..............................    نام آهوزگار3 ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 ریاضی از 

 19تا  9ی صفحه 

     هی خوانذ. اػذاد تب ضص سقن ثه ثبال سا هی نویسذ و

     اػذاد چنذ سقوی سا هقبیسه هی کنذ.

     ثب سقن هبی داده ضذه اػذاد چنذ سقوی خواسته ضذه سا هی نویسذ.

     تؼذاد پبسه خط و نین خط و خط هش ضکل سا هی نویسذ.

     ثشای جوغ و تفشیق سه ػذد هسئله هی نویسذ.

     انواع صاویه سسن هی کنذ سپس نبم گزاسی هی کنذ.

     ثب وسبیل هنبست نیوسبص انواع صاویه هب سا سسن هی کنذ.

 ریاضی از

تا  19صفحه ی  

76 

     ضشة ضکل هی کطذ و تسبوی آى سا هی نویسذ.ثشای هشیک اص خواظ 

     ضشة دو سقن دس یک سقن سا ثه دسستی انجبم هی دهذ.

     هسئله هبی هشثوط ثه ضشة و تقسین سا انجبم هی دهذ.

     ثب سوش هبی هختلف دو خط ػوود سسن هی کنذ.

     ثب خط کص و گونیب ػوود هنصف هش پبسه خط سا سسن هی کنذ.

     فبصله ی یک نقطه اص یک خط سا انذاصه گیشی کشده توضیح هی دهذ.

     ضشة چنذ سقن دس چنذ سقن سا انجبم هی دهذ..

     ثه کبسثشد سیبضی دس صنذگی سوصهشه ػالقه نطبى هی دهذ.

 ریاضی از 

 909تا  76صفحه ی 

     ثه سوش هبی هختلف خطوط هواصی سسن هی کنذ.

     یک خط ، خطی هواصی ثب آى سسن هی کنذ. اص نقطه ی خبسج

     هثلث قبئن الضاویه سسن کشده وتش آى سا سنگی هی کنذ.

     روصنقه ای ثب صاویه قبئوه سسن هی کنذ.

     ثب وسبیل هنبست فبصله ی دو خط هواصی سا انذاصه گیشی هی کنذ.

     دهذ.ثشای یک سشی اص داده هب نووداس سسن کشده و توضیح هی 

     تقسین سا انجبم داده ػجبست دسستی آى سا هی نویسذ.

     تقسین هبی ثب انتقبل و خبظ سا حل هی کنذ.

     ثب توجه ثه ػجبست دسستی تقسین ،تقسین هشثوط سا هی نویسذ.

 ریاضی از

تا  909صفحه ی  

990 

     انواع هتواصی االضالع سا ثه سوضهبی هختلف سسن هی کنذ.

     انواع هتواصی االضالع هب سا ثب هن هقبیسه هی کنذ.

     هفهوم گنجبیص و واحذ آى سا توضیح هی دهذ.

     ثه کبثشد ضکل هبی هنذسی دس هحیط اطشافص توجه هی کنذ.

 ریاضی از 

تا  999صفحه ی 

911 

     تقسین ثشػذدهبی دو سقوی سا حل هی کنذ.

     سقوی سا حل هی کنذ. تقسین هبی خبظ چنذ سقوی ثش دو

     هحیط اضکبل هختلف سا ثه دست هی آوسد.

–ثخص پزیشی اػذاد ثش  2  3 – –      سا توضیح هی دهذ. 01  5

– – 3 - 2ثب سقن هبی داده ضذه اػذادی ثخص پزیش ثش       هی نویسذ. 01  5

     ػالقه هنذ است هحیط وسبیل و هکبى هبی هختلف سا ثذست آوسد .

 ریاضی از 

تا  911صفحه ی 

977 

     ثشای انواع ضکل هب کسش هی نویسذ.

     ثشای انواع کسشهب ضکل سسن هی کنذ.

     کسشهب سا سبده هی کنذ. 

     کسشهب سا هقبیسه هی کنذ.

     ههبست جوغ و تفشیق کسشهب سا ثذست آوسده است.

     ثشای جوغ و تفشیق کسشهب هسئله هی نویسذ .

     کسشهبی هسبوی ثب کسش داده ضذه هی نویسذ.

 ریاضی از

تا  971صفحه ی  

917 

     هسبحت هستطیل و هثلث و هتواصی االضالع سا ثذست هی آوسد.

     هسئله هبی هشثوط ثه هسبحت و هحیط سا حل هی کنذ.

     استفبع نظیش هش یک اص اضالع یک هثلث سا سسن هی کنذ.

     ػالقه هنذ است هسبحت هحیط هبی هختلف سا ثه دست آوسد. 

     ههبست انذاصه گیشی اضالع هش هحیط سا پیذا کشده و هسبحت آى سا ثه دست هی آوسد.

 

تارید و اهضاء آهوزگار3



 چک لیست هزبَط بِ اّساف زرسی کتاب علَم پایِ ی چْارم

 ..............    سال تحصیلی: ًام ٍ ًام ذاًَازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    ًام آهَسگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ اًتظارات آهَسضی اّساف کلی

علَم برص اٍل 

)ساذتواى بسى 

 هَجَزات سًسُ(

     تفبٍت ّبی هَجَد صًذُ ٍ غیش صًذُ سا بیبى کشدُ ٍ دس جذٍلی یبدداضت هی کٌذ.

     قسوت ّبی هختلف یک سلَل سا سٍی ضکل هؼشفی هی کٌذ.

     ضکل بؼضی اص سلَل ّبی بذى تفبٍت سلَل ّب سا بیبى هی کٌذ. بب هطبّذُ ی

     تفبٍت سلَل ّبی گیبّی سا بیبى هی کٌذ.

     ًوَداس هشاحل سضذ ٍ تقسین سلَل سا کطیذُ ٍ تفسیش هی کٌذ.

     بِ هغبلؼِ دسببسُ ی سبختوبى بذى هَجَدات صًذُ ػالقِ هٌذ است .

علَم برص زٍم 

)غذاساساى 

 بشرگ(

     ػَاهل هَثش دس غزا سبصی گیبُ سا ًبم هی بشد.

     بؼذ اص اًجبم آصهبیص دس هَسد تأثیش ًَس دس غزاسبصی گیبُ گضاسش اسائِ هی کٌذ.

     آًٍذ سا تؼشیف کشدُ ٍ ًقص آى سا دس گیبُ ضشح هی دّذ.

     دس هَسد ًقص اکسیژى دس صًذگی اًسبى اظْبس ًظش هی کٌذ.

     ٍ هشاقبت گیبّبى ػالقِ هٌذ است. بِ حفظ

علَم برص سَم 

)گیاّاى 

هَجَزات 

 پزارسش(

     کطبٍسصی سا تؼشیف کشدُ ٍ فؼبلیت ّبی آى سا بِ تشتیب ًبم هی بشد.

     فَایذ ضخن صدى سا بیبى کشدُ ٍ اًَاع ضخن صدى سا تَضیح هی دّذ.

     دّذ.اًَاع ساّْبی اصبیي بشدى ػلف ّبی ّشص سا تَضیح هی 

     استفبدُ ّبی گًَبگَى گیبّبى سا دستِ بٌذی کشدُ ٍ تَضیح هی دّذ.

     بِ پشٍسش گیبّبى ٍ هشاقبت اص آًْب ػالقِ داسد.

علَم برص چْارم 

)جاًَراى بی 

 هْزُ(

     جبًَساى بی هْشُ سا دستِ بٌذی کشدُ ٍ ًوًَِ هثبل هی صًذ.

     ًوَداس ضشح هی دّذ.دٍسُ ی صًذگی کشم کذٍی گبٍی سا سٍی 

     بٌذ پبیبى سا عبقِ بٌذی کشدُ ٍ بشای ّش عبقِ هثبل هی صًذ.

     ًوَداس دایشُ ای جبًَساى سا تفسیش هی کٌذ.

     بِ حفظ سالهتی خَد ًسبت بِ بیوبسی اًگلی حسبس است.

علَم برص پٌجن 

 )هرلَط ّا(

     بیبى هی کٌذ.هخلَط ٍ هحلَل سا هقبیسِ کشدُ ٍ تفبٍت ّب سا 

     ساُ تطخیع هخلَط ٍ هحلَل سا ضشح هی دّذ.

     دس هَسد هحلَل بَدى یب ًبَدى ّوِ ی هخلَط ّب اظْبس ًظش هی کٌذ.

     ًسبت بِ اًجبم فؼبلیت ّب بِ سٍش ػلوی ػالقِ هٌذ است.

علَم برص ضطن 

 )ًَر ٍ باستابص(

     ضشایظ دیذُ ضذى یک جسن سا بیبى هی کٌذ.

     چگًَگی ببصتببص ًَس دس سغَح هختلف ٍ تفبٍت آًْب سا بیبى هی کٌذ.

     ببصتببص ًَس دس آیٌِ سا بب سبیش اجسبم هقبیسِ هی کٌذ.

     ٍیژگی ّبی تػَیش دس آیٌِ ی تخت سا بیبى هی کٌذ.

     اًَاع آیٌِ ّب ٍ هحل استفبدُ ی آًْب سا بیبى هی کٌذ.

     پشیسکَپ سا بیبى هی کٌذ.استفبدُ ّبی 

     فَایذ کَسُ ی آفتببی سا تَضیح هی دّذ.

     ضَابظ کبسگشٍّی سا سػبیت هی کٌذ.

علَم برص ّفتن 

 )الکتزیسیتِ(

     عشص تطکیل یک هذاس الکتشیکی سبدُ سا سٍی ضکل ًطبى دادُ ٍ تَضیح هی دّذ.

     یک سا تَضیح هی دّذ.اجسبم سسبًب ٍ ًبسسبًب سا جذا کشدُ ٍ خَاظ ّش 

     هذاس هَاصی ٍ هتَالی سا هی بٌذد ٍ بب ّن هقبیسِ هی کٌذ.

     دس هَسد چگًَگی بیطتش کشدى ًَس الهپ اظْبس ًظش هی کٌذ.

     ًکبت ایوٌی سا ٌّگبم کبس سػبیت هی کٌذ.

     بِ ضشٍست غشفِ جَیی دس بشق اضبسُ هی کٌذ.

علَم برص ّطتن 

 ربا()آّي 

     اثش قغب ّبی ّن ًبم ٍ غیش ّن ًبم سا تَضیح هی دّذ..

     چگًَگی تؼییي قغب ّب سا ضشح هی دّذ.

     چگًَگی دسست کشدى چٌذ ًَع آّي سبب سا تَضیح هی دّذ.

     کبسبشدّبی هختلف آّي سبب دس صًذگی اًسبى سا بب هثبل تَضیح هی دّذ.



     ًظشات دیگشاى احتشام هی گزاسد . بِ

علَم برص ًْن 

 )سٌگ ّا(

     چگًَگی تطکیل سِ ًَع سٌگ سسَبی ،آرسیي ٍ دگشگَى سا تَضیح هی دّذ.

     کبًی سا تَضیح دادُ ٍ استفبدُ ّبی آى سا ًبم هی بشد.

     ػلت استفبدُ ی ٌّشهٌذاى اص سٌگ سا ضشح هی دّذ.

     گضاسش بِ کالس اسائِ هی کٌذ. دس هَسد ببصیبفت هَاد

     هٌببغ احسبس هسئَلیت هی کٌذ. بب تَجِ بِ هحذٍدیت هٌببغ هؼذًی ًسبت بِ حفظ ایي

علَم برص زّن 

)سهیي ٍ ّوسایِ 

 ّای آى(

     ضکل ٍ حشکبت صهیي ٍ خَسضیذ ًسبت بِ یکذیگش سا تَضیح هی دّذ..

     خػَغیبت کشُ ی هبُ سا بیبى هی کٌذ.

     سیبسُ ّبی هٌظَهِ ی ضوسی سا ًبم بشدُ ٍ ّش یک سا تَضیح هی دّذ.

     ػلت هٌبسب بَدى کشُ ی صهیي بشای صًذگی سا ضشح هی دّذ.

     هَقؼیت سیبسُ ّب سا ًسبت بِ خَسضیذ هطخع کشدُ ٍ هقبیسِ هی کٌذ.

     بِ ػظوت خلقت آسوبى ٍ صهیي اسج هی ًْذ.

علَم برص 

)زستگاُ یاسزّن 

 تٌفس(

     دستگبُ تٌفس سا بب هذل دستگبُ هقبیسِ کشدُ ٍ کبس ضص سا تَضیح هی دّذ.

     تؼذاد حشکبت تٌفسی دس فؼبلیت ٍ استشاحت سا بب ّن هقبیسِ هی کٌذ.

     دس هَسد فبیذُ ّب ٍ ضشسّب ی صًذگی ضْشی ٍ سٍستبیی اظْبس ًظش هی کٌذ ..

     کَضب است.بب ٍسصش دس حفظ سالهتی خَد 

علَم برص 

زٍاسزّن )زستگاُ 

 گززش ذَى(

     اجضای دستگبُ گشدش خَى سا ًبم بشدُ ٍ ّش کذام سا تَضیح هی دّذ.

     ٍظیفِ ی گشدش خَى سا بیبى کشدُ ٍ استببط آى سا بب سبیش دستگبّْب ضشح هی دّذ..

     چگًَگی استببط ًبض بب فؼبلیت سا بب آصهبیص تَضیح هی دّذ.

     اجضای خَى سا ًبم بشدُ ٍ کبسضبى سا تَضیح هی دّذ.

     دس هَسد ػلت خَسدى داسٍ اظْبس ًظش هی کٌذ.

     کبس دستگبُ تػفیِ خَى سا تَضیح دادُ ٍ هَاد دفؼی بذى سا ًبم هی بشد.

     ػشق کشدى سا پذیذُ ای پش اص فبیذُ هی داًذ.

 

 تارید ٍ اهضاء آهَسگار:



 پایه ی چهارمجغرافیا چک لیست هربوط به اهذاف درسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام خانوادگی: ..............................    دبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

جغرافی درس 

 9و9

     ها هی دٌّذ را تَضیح هی دّذ.اطالعاتی کِ تصاٍیر تِ 

     داًش جغرافیا را تعریف هی کٌذ.

     در یادگیری جغرافیا از ًمشِ ٍ کرُ استفادُ هی کٌذ.

     ٍسایل یادگیری جغرافیا را ًام هی ترد.

     عکس هٌاظر رٍستا ٍ شْر را تِ کالس آٍردُ ٍ اجسا آى را تَضیح هی دّذ.

     تا هحیط زًذگی خَد ٍ دیگراى عاللِ ًشاى هی دّذ.ًسثت تِ آشٌایی 

جغرافی درس 

 4و3

     ًمشِ را تعریف کردُ ٍ چگًَگی تْیِ ی ًمشِ سادُ را تَضیح هی دّذ.

     اّویت راٌّوای ًمشِ ٍ دلیل استفادُ از آى در ًمشِ ّا را تَضیح هی دّذ.

     ًمشِ ًشاى هی دّذ.جْت ّای اصلی ٍ فرعی را ًام تردُ ٍ رٍی ًوَدار ٍ 

     کارترد لطة ًوا را تَضیح هی دّذ.

      تِ تْیِ ی ًمشِ ی کشَر خَد عاللِ دارد.

     ًحَُ ی جْت یاتی از طریك طلَع خَرشیذ را تَضیح هی دّذ.

جغرافی درس 

 6و5

     ًاّوَاری ّای را تَضیح هی دّذ.

     هشخص هی کٌذ.هْوتریي رشتِ کَّْای ایراى را رٍی ًمشِ 

     سرزهیي ّای تلٌذ ٍ پست را  تا ّن همایسِ هی کٌذ.

     دشت را تعریف کردُ ٍ اًَاع دشت ّا را تا ّن همایسِ هی کٌذ.

     تشکیل جَیثار ٍ آترفت ٍ جلگِ را شرح هی دّذ.

     جلگِ ّای هْن ایراى را رٍی ًمشِ ًشاى هی دّذ.

     طثیعی هحیط اطراف خَد کٌجکاٍی ًشاى هی دّذ.ًسثت تِ پذیذُ ّای 

جغرافی درس 

 8و7

     آب ٍ َّا را تَضیح دادُ ٍ راّْای اًذازُ گیری دها ٍ تاراى را تیاى هی کٌذ.

     علت شیاى ًثَدى آب ٍ َّا در هکاى ّای هختلف را تیاى هی کٌذ.

     ًَاحی آب ٍ َّایی ایراى را تِ ترتیة ٍسعت ًام هی ترد.

     ٍیژگی ّای ّر یک از ًَاحی آب ٍ َّایی ایراى را تیاى هی کٌذ.

     هٌظَر از ییالق ٍ لشالق را تَضیح هی دّذ.

     ًسثت تِ تعییي ًَع آب ٍ َّای شْر هحل زًذگی خَد عاللِ دارد.

جغرافی درس 

 91و9

     ترد.دریا را تعریف کردُ ٍ دریاّای هْن شوال ٍ جٌَب ایراى را ًام هی 

     ٍیژگی ّای دریاّای شوال ٍ جٌَب را تیاى هی کٌذ.

      جسیرُ را تعریف کردُ ٍ چٌذ جسیرُ ی هْن ایراى را ًام هی ترد.

     چگًَگی تشکیل رٍد را تَضیح دادُ ٍ رٍدّای هْن کشَر را رٍی ًمشِ ًشاى هی دّذ.

     علت اّویت رٍدّا در زًذگی اًساى را تَضیح هی دّذ.

     ًسثت تِ صرفِ جَیی تیشتر تِ خاطر خشکی آب ٍ َّای ایراى ّوکاری هی کٌذ.

جغرافی درس 

 99و99

     در هَرد چگًَگی اتصال هکاًْا تِ یکذیگر تَضیح هی دّذ .

     راّْا ٍ ٍسایل حول ٍ ًمل را دستِ تٌذی کردُ ٍ هثال هی زًذ.

     دستِ تٌذی هی کٌذ.خَتی ّا ٍ تذی ّای اًَاع حول ٍ ًمل را 

     دلیل اّویت راُ آّي را تَضیح هی دّذ.

     علت اّویت ٍیژُ ی راّْای آتی کشَرهاى را تَضیح هی دّذ.

     فرٍدگاُ داخلی ٍ تیي الوللی را همایسِ کردُ ٍ ترای ّر یک هثال هی زًذ .

     دّذ.ًسثت تِ استفادُ از اًَاع ٍسایل حول ٍ ًمل عاللِ ًشاى هی 

 

تاریخ و اهضاء آهوزگار:



 پایه ی چهارمتارید و هسنی چک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

زرس  تارید

 3و9و9

     سًذگی اًسبى اهزٍسی را ثب گذضتِ هقبیسِ کزدُ ٍ تفبٍتْب را ثیبى هی کٌذ.

     فبیذُ ّب ٍ چگًَگی کطف آتص را تَضیح هی دّذ.

     تَضیح هی دّذ.چگًَگی ثِ ٍجَد آهذى کطبٍرسی را 

     چگًَگی داد ٍ ستذ آى سهبى را تَضیح دادُ ٍ ثب سهبى حبل هقبیسِ هی کٌذ.

     چگًَگی ثِ ٍجَد آهذى حکَهت ّب ٍ کطَرّب را تَضیح هی دّذ.

     ًسجت ثِ آداة ٍ رسَم ٍ پی ثزدى ثِ سًذگی گذضتِ گبى خَد عالقِ ًطبى هی دّذ.

زرس  تارید

 6و5و4

     حضزت اثزاّین ٍ ًوزٍد را ثیبى هی کٌذ.داستبى  

     ًحَُ ی تطکیل اقَام آریبیی را تَضیح هی دّذ.

     اقذاهبت داریَش را ًبم ثزدُ ٍ تَضیح هی دّذ.

     علت ضکست ّخبهٌطیبى را ثیبى هی کٌذ.

     ًسجت ثِ پیبهجزاى ادای عالقِ ٍ احتزام هی کٌذ.

زرس  تارید

 9و8و7

      پبرتْب تَضیح هی دّذ.در هَرد 

     علت جٌگ ّبی رٍم ٍ ایزاى در سهبى اضکبًیبى را ثیبى هی کٌذ.

     در هَرد دیي سرتطت تَضیح هی دّذ.

     طجقبت اجتوبعی سبسبًیبى را ًبم ثزدُ ٍ تَضیح هی دّذ.

     علت ضعف سبسبًیبى را ثیبى هی کٌذ.

     ٍاکٌص هزدم ثِ آى را تَضیح هی دّذ.چگًَگی ٍرٍد اسالم ثِ ایزاى ٍ 

     اس ٍضعیت سًذگی هزدم در قزى ّبی گذضتِ درس عجزت هی گیزد.

 9و9زرس  هسنی

     چگًَگی تطکیل خبًَادُ را تَضیح هی دّذ.

     ٍظبیف اعضب خبًَادُ را ثیبى هی کٌذ.

     فَایذ ًظن ٍ چگًَگی ایجبد ًظن را ثیبى هی کٌذ.

     ٍقت هخصَظ اًجبم ّز کبر هصذاق یبثی هی کٌذ.ثزای 

     ثِ ارتجبط ًظن ٍ آراهص در سًذگی پی هی ثزد.

 4و3زرس  هسنی

     هذرسِ را ثْتز ضٌلختِ ٍ علت آهذى ثِ هذرسِ را ثیبى هی کٌذ.

     در هَرد ّز یک اس کبرکٌبى هذرسِ ٍ ٍظیفِ ی آًْب اظْبر ًظز هی کٌذ.

     اجتوبعی هسجذ را تَضیح هی دّذ.کبرکزدّبی 

     ًسجت ثِ اجزای ًوبس در هسجذ ثب دٍستبى خَد عالقِ ًطبى هی دّذ.

 6و5زرس  هسنی

     در هَرد رٍستبئیبى ٍ ًحَُ ی سًذگی آًْب صحجت هی کٌذ.

     فعبلیت ّبی جْبد سبسًذگی را ًبم هی ثزد.

     سًذگی ضْزی ٍ رٍستبیی را هقبیسِ هی کٌذ.

     ًحَُ ی رفع ًیبسّبی هزدم  ضْز ٍ رٍستب را تَضیح هی دّذ.

     ًسجت ثِ ٍظبیف خَد ثِ عٌَاى یک ضْزًٍذ احسبس هسئَلیت هی کٌذ.

 8و7هسنی زرس 

     اضتزاکبت هزدم ایزاى در قبلت یک خبًَادُ را ثیبى هی کٌذ.

     دّذ..در هَرد هلت ایزاى ٍ آداة ٍ رسَم ٍ سزگذضتطبى تَضیح هی 

     چگًَگی هطکل گزفتي اهت اسالهی را تَضیح هی دّذ.

     اضتزاکبت ّوِ ی هسلوبًبى را ًبم هی ثزد.

     فَایذ اتحبد هسلوبًبى را ًبم هی ثزد.

     ًسجت ثِ اضتزاکبت خَد ثب سبیز هسلوبًبى جْبى احسبس غزٍر هی کٌذ.

تارید و اهضاء آهوزگار:



 پایه ی چهارم هسیه های آسوانیچک لیست هربوط به اهساف زرسی کتاب 

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستاى: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ى ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

هسیه های آسواى  

 4و3و9و9زرس 

     اهکاًات ٍ تَاًایی ّایی کِ خدا تِ اٍ دادُ است تیاى هی کٌد.

     چگًَگی آگاُ ضدى پدز ٍ هادز اش ًیاش کَدک زا تا هثال تیاى هی کٌد .

     تَجِ خداًٍد تِ ّوِ ی هَجَدات هثال ٍ داستاى تؼسیف هی کٌد .دز هَزد 

     تسداضت خَد زا اش اهیدٍاز تَدى هادز هَسی تَضیح هی دّد .

     آًچِ دزتازُ ی حضست هَسی هی داًد تیاى هی کٌد .

     دز هَزد آًچِ ضگفتی ّای آفسیٌص تِ یاد هی دّد اظْاز ًظس هی کٌد .

     هْن خَد زا دز قالة دػا تیاى هی کٌد .خَاستِ ی 

     ًسثت تِ تَاًاییْایی کِ خداًٍد تِ اٍ دادُ است کٌجکاٍی ًطاى هی دّد.

     فؼالیت کتاب کاز زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

هسیه های آسواى  

 8و7و6و5زرس 

     ًواش جواػت زا تا ًواش فسدی هقایسِ هی کٌد.

     زا ًام هی تسد .هساجد هْن اسالهی 

     چگًَگی خَاًدى ًواش آیات ٍ هَاقغ آى زا تَضیح هی دّد.

     دز هَزد ایي کِ چِ کٌین تا تاشی ها هَجة آشاز دیگساى ًطَد تَصیِ ازائِ هی دّد.

     ًواش جواػت زا دز ًواشخاًِ تِ صَزت ػولی اًجام هی دّد.

     دّد. تِ ضسکت دز ًواش جواػت ػالقِ ًطاى هی

     فؼالیت کتاب کاز زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

هسیه های آسواى  

 99و99و91و9زرس 

     فَاید ٍ آثاز خَش زٍیی تا هسدم زا ذکس هی کٌد.

     دز هَزد لقة اهام ّفتن ٍ ػلت ایي ًام گرازی تَضیح هی دّد.

     هَازدی کِ هی تَاى تِ جای ٍضَ تیون کسد زا ًام هی تسد.

     هساحل اًجام تیون زا تِ تستیة اًجام هی دّد.

     آداب شیازت زا تیاى هی کٌد.

     فؼالیت کتاب زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

هسیه های آسواى  

زرس 

 96و95و94و93

     تِ زفتاز اهام هحود تقی)ع( تا هأهَى زا تَضیح هی دّد.

     ّوِ ی هسلواًاى اظْاز ًظس هی کٌد.دز هَزد دلیل اّویت ػید هثؼث تسای 

     چگًَگی زفتاز دٍستاى ٍاقؼی تا یکدیگس زا تَضیح هی دّدٍ هثال هی شًد.

     دز هَزد زفتاز اتَذز اظْاز ًظس هی کٌد.

     فؼالیت کتاب کاز زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

هسیه های آسواى  

 99و98و97زرس 

     ّوِ ی کَدکاى است زا تیاى هی کٌد. ٍیژگی ّای دًیایی کِ آزشٍی

     آًچِ کِ هْدی هَػَد )ػج( تا آهدًص تِ شًدگی ّوِ ی جْاى هی دّد زا تیاى هی کٌد.

     دز هَزد آهادُ کسدى هقدهات ظَْز اظْاز ًظس هی کٌد.

     چگًَگی زفتاز پیاهثس تا اقَام ٍ خَیطاى زاتَضیح هی دّد.

     سال اًدٍُ پیاهثس تِ ایي ًام تَضیح هی دّد.دز هَزد ػلت ًاهیدى 

     ػلت تا ازشش تَدى حضست خدیجِ )س( دز دیي اسالم زا تَضیح هی دّد.

     داستاًی دزتازُ ی شًدگی پیاهثس )ظ( تسای دٍستاًص تؼسیف هی کٌد.

     فؼالیت کتاب کاز زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

هسیه های آسواى  

 99و99و91زرس 

     اش تیي چٌدیي زفتاز کازّای خَب ٍ تدزا جداکسدُ ٍ هقایسِ هی کٌد.

     دالیل ضادی  اًساى تا اًجام کاز خَب زا تَضیح هی دّد.

     کازّایی کِ تاػث سؼادتوٌدضدى اًساًی دز جْاى آخست هی ضَد زا ًام هی تسد..

     صَزت ًوایص ًطاى هی دّد.احساس خَد زا اش ایي کِ خداًٍد هساقة اٍست تِ 

     تِ ازشش دػا ٍ آزشٍّای خَب تسای خَد ٍ دیگساى پی تثسد.

     فؼالیت کتاب کاز زا تا ػالقِ اًجام هی دّد.

 

تارید و اهضاء آهوزگار:



تارید و اهضاء آهوزگار:

 چک لیست هربوط به اهساف زرسی هنر پایه ی چهارم

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 هنر

     در طثیعت حضَر هی یاتذ ٍ تا حَاس خَد تا طثیعت ارتثاط تزقزار هی کٌذ.

     ًقاش تا هَضَع دلخَاُ تِ صَرت گزٍّی در قطع تشرگ را هی کشذ.

     تزای قصِ ی گفتِ شذُ ًقاشی هی کشذ.

     تزای شعز خَاًذُ شذُ ًقاشی هی کشذ.

     تِ صَرت شکل ّای ٌّذسی اس حیَاًات سادُ شذُ ًقاشی هی کشذ.

     تا هْز دست ساس چاج دستی اًجام هی دّذ.

     تا کاغذ ٍ هقَا شکل ّای هتحزک هی ساسد.

     تا کاغذ ٍ هقَا شکل ّای هتحزک هی ساسد.تا کاغذ ٍ هفقَا کتاب هی ساسد.

     تا استفادُ اس اشکال ٌّذسی ٍ اسلیوی هْز سادُ هی ساسد.

     تا جعثِ ٍ قَطی ّا ٍ پارچِ ّا ٍ هقَا ٍ کاغذ دٍر ریختٌی شکل هی ساسد.

     تا لیَاى ّای دٍر ریختٌی طثل هی ساسد.

     تا گل رس اشیا حجن دار هی ساسد ٍ رًگ هی کٌذ.

     کَتِ ای تاسدیذ هی کٌذ .اس کارگاُ ساخت ساسّای 

     تا طثل دستی تَلیذ صذا هی کٌذ.

     سزٍد جوَْری اسالهی ایزاى را هی خَاًذ.

     تزشعز ٍ سزٍد ریتن گذاشتِ ٍ در گزٍُ هی خَاًذ.

     قصِ گَیی ّوزاُ تا اجزای ًقش را اًجام هی دّذ.

     قصِ ی ًا توام را فی الثذاِّ کاهل هی کٌذ.

     قصِ را تا ًقاشی تلفیق هی کٌذ.

     خاطزُ را تا کاردستی تلفیق هی کٌذ.

     خاطزُ را تا اجزای ًقش تعزیف هی کٌذ.

     تاسی سَال ّای دقتی را اًجام هی دّذ.

     تاسی تاریک ٍ رٍشي را شزکت هی کٌذ.

     در تاسی اًجام تخیلی کارّای سادُ داٍطلة هی شَد.

     تاسی گفت ٍ گَّای فی الثذاِّ را تا عالقِ اًجام هی دّذ.

     قصِ را تِ صَرت ًوایش اجزا هی کٌذ.



 چک لیست هربوط به اهساف زرسی تربیت بسنی پایه ی چهارم

 ..............    سال تحصیلی: نام و نام ذانوازگی: ..............................    زبستان: ..............................    نام آهوزگار: ................

 ن ت ق ق خ خ خ انتظارات آهوزشی اهساف کلی

 تربیت بسنی

     توزیٌبت استقبهت قلبی ٍ عزٍقی را بِ خَبی اًجبم هی دّذ.

     دٍ بب هبًع را بب اًعطبف بذًی اًجبم هی دّذ.

     بب توزیٌبت هٌبسب اًعطبف پذیزی خَد را ارتقب هی دّذ.

     هسبفت ٍ جْت ّب را بب تَجِ بِ فضب ٍ هَقعیت حیبط تغییز هی دّذ.

     بزای ارتقب سطح عکس العول تَاًبیی السم را دارد.

     بب توزیي هٌبسب بِ بْبَد استقبهت عضالت ببال تٌِ هی پزداسد.

     بِ حفظ ٍ ارتقبی آهبدگی جسوبًی عالقِ دارد.

     فعبلیت ّبی گزٍّی دارد.توبیل بِ هطبرکت در 

     بب استفبدُ اس توزیٌبت عکس العول ّبی خَد را سزعت هی دّذ.

     فعبلیت ّبی اهذادی را بِ خَبی بب کوک دٍستبًص اًجبم هی دّذ.

     در رضتِ ّبی هختلف ٍرسضی هْبرت السم را کسب هی کٌذ.

     تکٌیک اًَاع پبس را سزیع اًجبم هی دّذ.

     در هَقعیت ّبی هٌبسب سهبى سٌجی ٍ ّذف گیزی را اًجبم هی دّذ.

     پبس کبری بب ٍجَد ببسی کي هقببل را بِ خَبی اًجبم هی دّذ.

     هی تَاًذ تَپ را در کٌتزل دائوی چطن داضتِ ببضذ.

     دریبفت تَپ بب هحل هٌبسب دست را هی تَاًذ اًجبم دّذ.

     ی ٍرسضی اًَاع دفبع را اًجبم دّذ. هی تَاًذ بب ًَع رضتِ

     ارتببط تزبیت بذًی بب ٍظبیف دیٌی ٍ هذّبی را هی داًذ.

     ّذف ٍ فَایذ ٍرسش را بیبى هی کٌذ.

     هَاد غذایی هَرد ًیبس ٍرسش کبر را هی داًذ.

     ارتببط ًطستي ًبدرست بب بیوبری ّبی جسوی را بیبى هی کٌذ.

     راُ رفتي را تَضیح هی دّذ.عَارض بذ 

     بِ اّذاف تزبیت بذًی در جْت هسئَلیت پذیزی ٍ تعبٍى اضبرُ هی کٌذ..

      بب ٍرسش تَاًبیی ّبی اجتوبعی ٍ جسوبًی خَد را ارتقب هی دّذ.

      بِ رعبیت اصَل بْذاضتی عالقِ دارد.

     دارد.بِ ضزکت در فعبلیت ّب ٍ ببسی ّبی ٍرسضی عالقِ 

     بِ آگبّی اس هَاد غذایی ٍ هصزفی ٍرسش کبراى عالقِ دارد.

 

تارید و اهضاء آهوزگار:


