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دومنمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار در پایه:  
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اسامی دانش آموزان:                                                                                ماه:مالك هانام
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بی
جر

م ت
علو

وم را می داندمفاهیم ودانستنی هاي عل

فعالیت الزم درس علوم را انجام داده است

اشیا را به دقت مشاهده می کند

قادر به استفاده از ابزار هاي ساده است

توانایی پیش بینی بعضی رویدادها را دارد

ـر
ــ

هنـ

ایده هاي خود را درقالب نقّاشی ،کاردستی و.... بیان می 
کند

از ابزار ومواد در فعالیت هنري به طور مناسب استفاده می 
کند

فعالیت وآثار هنریش داراي جذابیت است

ثارش دیده می شودخالقیت وابتکار در آ

نی
 بد

یت
ترب

آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت را کسب کرده است

آمادگی جسمانی مرتبط با حرکت را کسب کرده است

حرکت پایه را به درستی انجام می دهد

حفظ سالمت کسب کرده استدانش الزم را براي

نگرش الزم را براي حفظ سالمت کسب کرده است

نی
دی

نگرش مثبت به خدا وپیامبر وائمه را بدست آورده است

از آداب اسالمی آگاهی دارد وبه آن عمل می کند
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نیم
خوا

ب
سیم

نوی
ب

به خوبی سخن می گوید

روان می خواند

خوب می نویسد

به درستی می نویسد

آن
ـر

ــ
ــ

ــ
کلمات وعبارات را بخش بخش می خواندق

در جمع خوانی سوره ها مشارکت می کند

دو سوره از حفظ می خواند

خالصه داستان هاي قرانی را باز گو می نماید

ضی
ریا

رقم هاي یک عدد را تشخیص می دهد

کانی نمایش می دهدرا درجدول م100عدد هاي کمتر از 

خاصیت شرکت پذیري را در جمع وتفریق لساسی به کار می برد

عددهاي زوج وفرد را تشخیص می دهد

عددهاي کمتر از........ را در جدول ارزش مکانی می نویسد

ر از........ به حروف می نویسدعددهاي کمت

جمع وتفریق هاي عددهاي سه رقمی با حاصل کمتر از هزار را انجام می دهد

زمان را با دقت مضارب دقیقه می نویسد

طول را با دقت سانتی متراندازه گیري می کند

مفهوم ضرب را درك می کند

قطر وضلع اشکال هندسی را مشخص می کند
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