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 .دی شکل استفادٌ می کىذآن در تکمیل ي طبقٍ بهقسمت َای مختلف یک گیاٌ را یا د گرفتٍ ياز  :هدف یادگیری

 .قسمت َای مختلف یک گیاٌ را درست تشخیص دادٌ است -1 :شواهد یادگیری 

 .گیا َان را بٍ طًر صحیح طبقٍ بىذی کردٌ است -2

 سیٌب ّن بِ هادرش کوک.اٍ گیاّاى هختلف را خزیذُ بَد ضستِ بَد ٍ هی خَاست آى ّا را خزد کٌذ. هادر سیٌب هی خَاست تزضی درست کٌذ

 .سبذ جذاگاًِ بگذارتا هي راحت تز آى ّا را خزد کٌن 3دختزم تا هي بزٍم ًاّار را آهادُ کٌن ضوا ایي گیاّاى را در : هادر بِ سیٌب گفت  .هی کزد

 .االت هم پاسخ بدهدشما هم به زینب خانم کمک کن تا این طبقه بندی را درست انجام دهد وبه سو

 

 

 .کهقًٌُ ای قرمس يساقٍ را ،برگ َا راسبس ، گل را زردرا در گیاٌ زیر  ریشٍ  -1

 

 ----------؟ کذام قسمت گیاٌ آب را از خاک می گیرد -2

 .ضکل آى را بکص. کذام قسمت گیاٌ بٍ میًٌ تبذیل می شًد  -3

 .شمارٌ ا بچسبانظرف گیاَاوی کٍ ریشٍ ی خًراکی داروذ از قسمت پاییه جذا که يدر  -4

 .بچسبان 2شمارٌ ظرف گیاَاوی کٍ ساقٍ ی خًراکی داروذ از قسمت پاییه جذا که يدر  -5

 .بچسبان 3شمارٌ ظرف گیاَاوی کٍ برگ خًراکی داروذ از قسمت پاییه جذا که يدر  -6
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 ، پاکنمداد ، چسب ، قیچی ، مداد رنگی: وسایل الزم



 

 جذيل راَىمای تًصیف عملکرد                                        

یادگیزی ًیاس  سٌجِ ّا 

 بِ اصالح 

یادگیزی 

 قابل قبَل

یادگیزی 

 کاهل

    .ریشٍ ی گیاَان را درست تشخیص دادٌ است

    .گیاَان را درست تشخیص دادٌ استساقٍ ی 

    .برگ گیاَان را درست تشخیص دادٌ است

    .کارکرد ریشٍ را در گیاٌ وام بردٌ است

    .وشا ن دادٌ استکارکرد گل را در گیاٌ 

 :بازخًرد تًصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : احساس داًص آهَس
 :احساس دانش آموز


