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تسلط  مالک های توصیف عملکرد

 کامل

تسلط 

 خوب

تسلط 

 متوسط

تسلط 

 کم

تسلط 

 خیلی کم

سیارات منظومه ی شمسی را می شناسد و خصوصیات آن ها 

 را می داند . 

با کار دستگاه گردش خون و اندام های مختلف بدن آشنایی 

 داشته و وظیفه ی آن ها را می شناسد .

 انواع سنگ ها و چگونگی تشکیل آن ها را می داند . 

 تفاوت مدار موازی و متوالی و کاربرد آن ها را می داند . 

مهره ها را طبقه بندی کرده و راه های پیشگیری از بیماری  بی

 با آن ها را می داند .

 گیاهان را طبقه بندی کرده و خصوصیات هر طبقه را می داند.

با زیستگاه موجودات آشنایی داشته و می تواند ارتباط 

 موجودات در زیستگاه را بیان کند .

 . ذکر دلیل بیان کندانتقال گرما از مواد مختلف را می تواند با 

 فواید بازیافت زباله را می داند .

راه تشخیص مخلوط و عوامل موثر بر سرعت حل شدن مواد 

 را می داند .

     

خود سنجی 

 فراگیر


