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عنوان دبستان اینجا قرار می گیرد

نرم افزار کارنامه ماهانه
(ماهکار) توصیفی

نام و نام خانوادگی :علی اصغر ابوالحسن زاده

کالس- :

پایه ی اول توصیفی

نام معلم- :

سال تحصیلی1396-97 :
میانگین

تربیت بدنی

آبان

آذر

مهر

ــ آمادگی جسمانی

دی

درس

هدف های درس

عناوین آزمون ها:

خوب

بهمن

پنج نوبت
آزمون
خوب

ریاضی

ــ موقعیت یابی

خوب

نتیجه ی کلی درس تربیت بدنی  ،خوب است.

خوب

ــ حرکات پایه

خیلی خوب

خیلی خوب

ــ شناخت اعداد و نمادهای آن (شمارش ،مفهوم عدد و نماد آن،
عددهای دورقمی ،مقایسه)
ــ عملیات روی اعداد (جمع ،تفریق)
ــ حل مسئله (راهبردهای حل مسئله ،مربع شگفت انگیز ،حل
مسئله)
ــ استفاده از ابزار

شایستگی ها

خیلی خوب

نتیجه ی کلی درس ریاضی  ،خیلی خوب است.

ــ نگرشها و مهارتهای شخصی (رعایت بهداشت و ایمنی ،رعایت

خیلی خوب

ــ هندسه (اشکال هندسی ،الگوهای هندسی ،تقارن)

خوب

خوب

آموخته های اخالقی)
ــ نگرشها و مهارتهای فرهنگی ــ اجتماعی (مسئولیت پذیری،
مشارکت در کار گروهی ،احترام به ارزشهای ملی و مذهبی)
ــ نگرشها و مهارتهای یادگیری (توجه به مطالعه و کتابخوانی،

علوم تجربی

کسب شایستگی و توانمندی یادگیری درباره  ،کنجکاوی علمی و

خوب

نتیجه ی کلی درس شایستگی ها  ،خوب است.

خوب

تالش برای یادگیر

خیلی خوب

خیلی خوب

پرسشگری ،مشاهده ی جهان پیرامون ،سالمتی و بهداشت،
جانوران ،گیاهان ،سنگ ،ابزار و اختراع ،خاک ،هوا ،گرما ،حرکت،

فارسی

خیلی خوب

نتیجه ی کلی درس علوم تجربی  ،خیلی خوب است.

ــ مهارتهای خواندن (گوش دادن ،سخن گفتن ،تصویرخوانی،

خیلی خوب

آهنربا ،فنّاوری

خوب

خوب

خواندن)

خیلی خوب

خیلی خوب

ــ آموزه های قرآنی (آداب خواندن قرآن ،پیام قرآنی ،داستان های
نتیجه ی کلی درس قرآن  ،خیلی خوب است.

خیلی خوب

قرآنی)

خیلی خوب

قرآن

ــ خواندن (جمع خوانی ،روخوانی)

خوب

نتیجه ی کلی درس فارسی  ،خوب است.

خوب

ــ مهارتهای نوشتن (درست نویسی ،زیبانویسی ،جمله سازی)
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میانگین

آبان

آذر

دی

مهر

ــ بیان ایده در قالب های مختلف هنری (زیبایی شناسی ،ارتباط با

خوب

طبیعت ،آشنایی با میراث فرهنگی ،تولید هنری ،نقد هنری)
ــ استفاده ی مناسب از ابزار
نتیجه ی کلی درس هنر  ،خوب است.

خوب

هنر

خوب

آزمون

خوب

درس

هدف های درس

عناوین آزمون ها:

بهمن

پنج نوبت
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