
 تسوَ تعالی

                        -چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال تحصیلی : 

 .  ًام ّ ًام خاًْادگی داًص آهْز : .....................

 فصل اّل 

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

 1 هفِْم عذد ًْیسی را تَ یاد هی آهرد
را هی داًذهحاسثات عذدی  2 

جوع عذد ُای هرکة را تَ درستی 

 اًجام هیذُذ

3 

تفریق عذد ُای هرکة را تَ درستی 

 اًجام هیذُذ 

4 

5 هفِْم الگْیاتی را هیفِوذ
 6 عذد هیلیارد را هی ضٌاسذ

توریي ُای هرتْط تَ هیلیارد را 

 درست حل هی کٌذ

7 

هی ًْیسذتکالیفص را تویس ّ هرتة  8 

 

 تسوَ تعالی

                        -چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال تحصیلی : 

 ًام ّ ًام خاًْادگی داًص آهْز : ......................

 فصل دّم 

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

 1 کسر تسرگ تر از ّاحذ را هی ضٌاسذ
توریي هرتْط تَ کسر تسرگ تر از 

 ّاحذ را تَ درستی اًجام هی دُذ 
2 

 3 ضرب کسر ُا را هیذاًذ
 4 تقسین کسر ُا را هیذاًذ 

توریي هرتْط تَ ضرب کسر را درش 

 اًجام هیذُذ 

5 

هریي هرتْط تَ تقسین  کسر را درش 

 اًجام هیذُذ

6 

را توریي ُای هرتْط تَ هیلیارد 

 درست حل هی کٌذ

7 

 8 تکالیفص را تویس ّ هرتة هی ًْیسذ
ضرب عذد ُای هخرّط را تَ درستی 

 اًجام هی دُذ

9  

 11 ضرب عذد ُای هخرّط را هی داًذ 

 



 تسوَ تعالی

-چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال تحصیلی : 

94
                        

داًص آهْز : ......................ًام ّ ًام خاًْادگی 

 فصل سْم  

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

 1 هفِْم ًسثت را هیذاًذ 
توریي ُای هرتْط تَ ًسثت را تَ 

 درستی اًجام هیذُذ
2 

 3 ًسثت ُای هساّی را هیطٌاسذ
توریي ُای هرتْط تَ ًسثت ُای هساّی 

تَ درستی اًجام هیذُذرا   

4 

5 هفِْم تٌاسة را هیذاًذ
 6 هیتْاًذ جذّل تٌاسة تکطذ

توریي ُای هرتْط تَ تٌاسة را تَ 

 درستی اًجام هکیذُذ

7 

 8 هفِْم درصذ را درک هیکٌذ
توریي ُای هرتْط تَ درصذ را تَ 

 درستی اًجام هیذُذ

9  

 تسوَ تعالی

ریاضی پایَ پٌجن سال تحصیلی : چک لیست درش 
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 ًام ّ ًام خاًْادگی داًص آهْز : ......................

  چِارفصل 

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

خط تقارى را هیطٌاسذ   1
 2 هیتْاًذ ترای ضکل ُا خط تقارى تکطذ

کذام یک از ضکل ُای ٌُذسی هیذاًذ 

 خط تقارى دارد یا ًذارد

3 

4 تقارى هحْری ّ هرکسی را هیطٌاسذ
5 هی تْاًذ تقارى هحْری تکطذ
6 هی تْاًذ تقارى هرکسی تکطذ

7 زاّیَ را هی ضٌاسذ
8 هیتْاًذ ًیوساز رسن کٌذ
  9 اًْاع زاّیَ را هیطٌاسذ

زاّیَ ُا را اًذازٍ تگیردهیتْاًذ   11 
هی تْاًذ تَ درستی تا ًقالَ کار 

 کٌذ

11 

 12 چٌذ ضلعی ُا را هیطٌاد
هیتْاًذ هجوْع زاّیَ ُای چٌذ ضلعی 

 را حساب کٌذ

13 

 



 تسوَ تعالی

                        94-95چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال تحصیلی : 

خاًْادگی داًص آهْز : ............ًام ّ ًام   

 فصل پٌجن

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

عذد اعطار را هی ضٌاسذ   1 
توریي ُای عذد اعطار را تَ درستی 

 اًجام هیذُذ
2 

هیتْاًذ عذد ُای اعطار را تا ُن 

 جوع کٌذ

3 

را از ُن  هیتْاًذ عذدُای اعطار

 تفریق کٌذ

4 

هیتْاًذ عذدُای اعطار را در ُن ضرب 

 کٌذ

5 

هیتْاًذ عذد اعطار را تخْاًذ ّ 

 تٌْسیذ

6 

هقایسَ هیتْاًذ عذدُای اعطار را 

 کٌذ

7 

هیتْاًذ عذد اعطار را تَ عذد هخرّط 

 تثذیل کٌذ

8 

 

 تسوَ تعالی

                        94-95تحصیلی : چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال 

 ًام ّ ًام خاًْادگی داًص آهْز : ......................

 فصل ضطن 

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

1 هیتْاًذ هساحت لْزی را حساب کٌذ 
 2 هیتْاًذ هساحت رّزًقَ را حساب کٌذ
3 هیتْاًذ هحیط دایرٍ را حساب کٌذم 

4 گستردٍ هکعة را هیطٌاسذ
 5 هیتْاًذ حجن ُر ضکل را حساب کٌذ

6 هفِْم گٌجایص را درک هیکٌذ 
سی تثذیل  هیتْاًذ لیتر را تَ سی

 کٌذ

7 

 8 هفِْم حجن را هیذاًذ

 



 تسوَ تعالی

                        94-95تحصیلی : چک لیست درش ریاضی پایَ پٌجن سال 

 ًام ّ ًام خاًْادگی داًص آهْز : ......................

 فصل  ُفتن

ًیاز تَ 

 تالش
قاتل 

 قثْل 
خیلی  خْب

 خْب 
 ردیف  اُذاف

هیتْاًذ دادٍ ُا را جوع آّری کٌذ ّ 

 ًوایص دُذ
1 

 2 هیتْاًذ ًوْدار دایرٍ ای تکطذ
هیاًگیي اعذاد را حساب کٌذهیتْاًذ   3

 4 هفِْم احتوال را هیطٌاسذ

 


