ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ

٦٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪی دوم ﺟﻬﺖ درج در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ

ﻗﺮآن:
ــ ﺧﻮاﻧﺪن )روﺧﻮاﻧﯽ و ﻗﺮاﺋﺖ (
ــ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن )آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ (

ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن:
ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﻣﺎﻣﺖ
ــ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ
ــ آداب اﺳﻼﻣﯽ
ــ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ:
ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ
ــ آداب اﺳﻼﻣﯽ
ــ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ــ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﮋهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ:
ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﺧﻼق
ــ آداب
ــ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﮋهی اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ:
ــ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎﻳﻪ
ــ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

رﻳﺎﺿﯽ:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ﻋﺪد )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد و ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد(
اﻋﻤﺎل روی ﻋﺪد )ﺟﻤﻊ  ،ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺿﺮب(
ﻫﻨﺪﺳﻪ ]ﺗﻘﺎرن ،ﺧﻂ ،ﻧﻘﻄﻪ ،اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و داﻳﺮه([
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی )زﻣﺎن ،ﻃﻮل و ﭘﻮل(
اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ
آﻣﺎر و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

٦٧

ﻓﺎرﺳﯽ:
ــ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ )ﮔﻮش دادن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن(
ــ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ )درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی(

ﻋﻠﻮم:
ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ــ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار
ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
ــ اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ــ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ــ ﮐﺎر در ﮔﺮوه

ﻫﻨﺮ:
ــ ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی )زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی و ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی(
ــ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ ،رﻋﺎﻳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ(
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ(
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(

٦٨

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺮﺁﻥ

٦٩

٧٠

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﮐﻠﻴﻪ دروس
دروس  ۴ﺗﺎ ۱۷

ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ

ﻣﻬﺎرت روان ﺧﻮاﻧﯽ
ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ

روﺧﻮاﻧﯽ

ﻗﺮاﺋﺖ

ﺧﻮاﻧﺪن

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ ۲و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻏﻠﺐ ﮐﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻨﮕﻴﻦ از روی ﮐﺘﺎب ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮرهی دﻟﺨﻮاه
را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺧﻮب

ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روان و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از روی ﮐﺘﺎب ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﻮرهی
دﻟﺨﻮاه را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺮده از روی ﮐﺘﺎب ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﻮرهی
دﻟﺨﻮاه را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎ از روی ﮐﺘﺎب ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ،ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻬﺎرت اﻧﺪﮐﯽ دارد و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهای از
ﺣﻔﻆ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.

ﺗﺬﮐﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ روﺧﻮاﻧﯽ در ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

۲ــ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ،ﻋﺒﺎرات و آﻳﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن.

۱ــ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﺘﻮن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻏﻴﺮ از ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.

ــ ﺷﻤﺮده ﻳﺎ ﺑﺨﺶﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و
ﻋﺒﺎرات  ۱ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻫﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ روان و ﺣﻔﻆ ﺳﻮره

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﮐﻠﻴﻪ دروس
دروس  ۴ﺗﺎ۱۷
دروس
۱۷ ،۱۶، ۱۵ ،۱۳، ۱۰ ،۸

ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آداب ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

درک ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن

ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

داﺳﺘﺎنﻫﺎیﻗﺮآﻧﯽ

آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب آداب اوﻟﻴﻪی ۱ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺶﺗﺮ آداب اوﻟﻴﻪی ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﯽ از آداب اوﻟﻴﻪی ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در رﻋﺎﻳﺖ آداب اوﻟﻴﻪی ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدآوری ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

۱ــ آداب اوﻟﻴﻪای ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی دوم اﺑﺘﺪاﻳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ،ﺳﮑﻮت ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﻗﺮآن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ در ﺷﺮوع ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن.

ــ رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎم و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن از روی ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ و ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻴﺎم
ــ ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

٧١

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﺁﺳﻤﺎﻥ

٧٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﻠﻘﯽ ﻫﻤﻪی داﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪﻳﻪﻫﺎ/ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ
ــ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ــ ﺑﻴﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص(

۲،۳،۴،۵،۶

۸،۹،۱۰

درک ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ و درک ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﺒﻮت

٧٣

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس دﻳﻨﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن(
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪای ﺳﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪای ﺳﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.

اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
و در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
و در ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر اﺳﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٧٤

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﺳﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص(
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(
ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﺋﻤﻪ )ع(
ــ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام در ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی اﺋﻤﻪ )ع(

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

اﻣﺎﻣﺖ
ــ ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ
ــ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ اﺑﺮاز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ

۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹

۱۷،۱۸

اﻫﻤﻴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﺗﻼش
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ّ
ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آن

اﺧﻼق

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس دﻳﻨﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن(

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎر اﺋﻤﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺋﻤﻪی اﻃﻬﺎر )ع( ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮب

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻄﺶ
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻄﺶ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ
و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎر اﺋﻤﻪ )ع( ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( را ﺑﻴﺎن و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری آﻣﻮزﮔﺎر در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺋﻤﻪی اﻃﻬﺎر )ع( ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎر اﺋﻤﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
آﻣﺪه ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺋﻤﻪی اﻃﻬﺎر )ع( ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ،رﻓﺘﺎر اﺋﻤﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺋﻤﻪی اﻃﻬﺎر )ع( ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ
ــ ارزشﮔﺬاری ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﺑﻴﺎن آداب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻼم ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﻴﺪن
ــ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻼم
ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن

۲۰،۲۱

۱،۱۶

اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ و ﺗﻼش
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ّ
ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آن

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آداب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ

آداب

٧٥

اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس دﻳﻨﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن (

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را در اﻏﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ را ﻳﮏ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﻮاﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻼم ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره در رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﻮاﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻼم ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در
رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﻮاﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻼم ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﻮاﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺳﻼم ﮐﺮدن ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری آﻣﻮزﮔﺎر در رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.

٧٦

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

دروس

۷،۱۱،۲۲

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز و

اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ وﺿﻮ و ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس دﻳﻨﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن (
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ــ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ و اﺟﺰا و ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و وﺿﻮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ــ اﻋﻤﺎل و اذﮐﺎر ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد.
ــ زﻣﺎنﻫﺎی اذان و اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ــ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻳﺎدآوری آﻣﻮزﮔﺎر اﻋﻤﺎل وﺿﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .
ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر زﻣﺎن و اوﻗﺎت اذان و ﻧﻤﺎز را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٭ ﺗﻮﺟﻪ :در اﻳﻦ ﺟﺪول ،اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان دوم اﺑﺘﺪاﻳﯽ )اﻋﻢ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و ﮐﺎر ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن و ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن وﻳﮋهی اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ( درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ،ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،از ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺿﻤﻴﻤﻪی ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن وﻳﮋهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،از ﻣﺤﺘﻮای وﻳﮋهی ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ اﻳﺸﺎن ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻳﺪ.

اﺣﮑﺎم

ــ ﻟﺰوم وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺿﻮرا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ــ ﻧﻤﺎز دو رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد.
ــ زﻣﺎنﻫﺎی اذان و ﻧﻤﺎز را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی را ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و وﺿﻮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ اذﮐﺎر ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد.
ــ زﻣﺎنﻫﺎی اذان و اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــ ﺑﻴﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﺿﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ــ اﻧﺠﺎم ﻧﺤﻮهی ﺻﺤﻴﺢ وﺿﻮﮔﺮﻓﺘﻦ
ــ ادای ﺻﺤﻴﺢ ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ
ــ ﺑﻴﺎن اوﻗﺎت اذان و ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﻳﻮﻣﻴﻪ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ

٧٧

٧٨

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ در ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ )دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ( ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺗﻮﭘﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ،ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن از ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽاش در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
۱ــ ﮐﻠﻴﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ از ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳ــ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.

ﺣـﺮﮐﺎت ﭘـﺎﻳﻪ

ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺟﻬﺶ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﭘﻬﻠﻮ را دارد.
ــ وزن ﺧﻮد را روی ﭘﻨﺠﻪی ﭘﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۷و ۱ــ دﺳﺖﻫﺎ را ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ روی رانﻫﺎ و ﻳﮏﺑﺎر در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دوﻳﺪن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ در دو ﺟﻬﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ را دارد.

ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮش ،زاﻧﻮﻫﺎ و ﻣﭻ ﭘﺎ را ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﻓﺮود آﻳﺪ.
ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮش از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزوان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
۲۶و ۲ــ ﭘﺲ از ﻓﺮود ﺗﻌﺎدل دارد.
ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮش ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ از روی ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ را دارد.

۱۴

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ دروس

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در
ﺧﻢ و راﺳﺖ ﺷﺪن

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﻳﺪن

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ
دوﻳﺪن

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدن

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺗﺎب
دو دﺳﺖ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻟﯽ ﻟﯽ ﮐﺮدن

٧٩

دروس

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ دﺳﺖﻫﺎ )اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮپ( و ﭘﺎﻫﺎ )ﺑﺎز ،رو ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ،
ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﺗﻮپﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺮ را ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ دﺳﺖﻫﺎ )دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﭘﺎﻫﺎ )ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎز ،رو ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻗﺮار
۱۶ــ١۳
ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﺗﻮپﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺮ را ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٢١
ــ در ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮپ ﻣﯽرود )ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺗﻮپ ،ﻳﮏ ﭘﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽآورد و ﺗﻮپ را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻣﯽﮐﺸﺪ(.
ــ در ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن ،ﺗﻮپﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــ ﺗﻮپ ﺳﺒﮑﯽ را دو دﺳﺘﯽ و ﻳﮏ دﺳﺘﯽ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻮپ ﺳﺒﮑﯽ را دو دﺳﺘﯽ و ﻳﮏ دﺳﺘﯽ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﯽ در روی زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻮپ ﺳﺒﮑﯽ را دو دﺳﺘﯽ و ﻳﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۵ــ  ۱۲ــ در ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن ﺗﻮپ ﺳﺒﮑﯽ را دو دﺳﺘﯽ و ﻳﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻢﮐﻼﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲۶ــ۲۲

ــ روی ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﭗ  ۵ﺑﺎر درﺟﺎ ﻟﯽﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﭗ  ۵ﮔﺎم را ﺑﻪﺻﻮرت ﻟﯽﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ در ﺣﻴﻦ دوﻳﺪن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﻠﻢ )ﺻﺪای ﺳﻮت( ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺎ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﻣﯽ دود.
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

٨٠

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

دروس

آﻣـﺎدﮔـﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟـﺴـﻤـﺎﻧـﯽ

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎ روی زﻣﻴﻦ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ زاﻧﻮﻫﺎ و ﮐﻒ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۰ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ )آزﻣﻮن
ﺷﻨﺎی ﺳﻮﺋﺪی(.
ــ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﮐﺸﻴﺪه ،ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت
ﺷﮑﻢ  ۲۰ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎف ﺑﺪون ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮ(.

ــ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ درﺟﺎ ﺑﺪون ﻃﻨﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻨﺎب زدن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ  ۱۰دور ،دور زﻣﻴﻦ واﻟﻴﺒﺎل ﻧﺮم ﺑﺪود ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدن و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(.

ــ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﯽدود.
ــ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﺮض زﻣﻴﻦ واﻟﻴﺒﺎل )۹ﻣﺘﺮ( را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن
ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﯽ ،در ﺑﺮﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از روی ﺧﻂ ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺬرد.
۲ــ۱۰ــ
ــ ۲۳ــ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎرﭘﻴﭻ از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۳ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ در ﻳﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ
آﺧﺮی را دور زده و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از ﺧﻂ ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺬرد ) آزﻣﻮن دوﻳﺪن ﻣﺎرﭘﻴﭻ(.

۲۵ــ۴

۹ــ۷

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد
ﭼﺎﺑﮑﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻗﻠﺒﯽ ــ ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

 ۱۸ــ ٥

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاردﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده )ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎز( ﺑﺪون ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮﻫﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﺪ و ۸
ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده )ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻔﺖ( ﺑﺪون ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮﻫﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﺪ و  ۸ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﻳﮏ دﺳﺖ را از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و دﺳﺖ دﻳﮕﺮ از ﮐﻤﺮ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــﺪر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻒ ﻳﮏ ﭘﺎ را ﺑﺎﻻی زاﻧﻮی ﭘﺎی دﻳﮕﺮ ) ﭘﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه( از ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار داده روی
ﺳﻴﻨﻪی ﭘﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ را از روی زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) اﺟﺮای آزﻣﻮن
ﻟﮏ ﻟﮏ(.
 ۱۱ــ  ۸ــ روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻳﺎ ﻟﺒﻪی ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از زﻣﻴﻦ و ﻋﺮض ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ راه
ﻣﯽرود.
ــ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،از روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻳﺎ ﻟﺒﻪی ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از زﻣﻴﻦ و ﻋﺮض ﺣﺪود ۱۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ی ﭘﺎ راه رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل

٨١

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ

٨٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

درک اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ وﺳﻪ رﻗﻤﯽ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ و ﺳﻪ رﻗﻤﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد

ﻋﺪد

 ١ــ ﺑﻴﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ

 ۷۳ ،۴۸ ،۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۵اﻟﯽ ،۱۰۷،۱۰۶ ،۹۹ ،۷۷
 ۱۱۰و ۱۱۲
 ۲۲اﻟﯽ  ۹۵ ، ۲۹و ۱۴۲

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

 ٢ــ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب دو رﻗﻤﯽ ﻳﺎ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.

ــ ﺑﻴﺎن ١ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ارﻗﺎم اﻋﺪاد
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آن
ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ و ﻏﻴﺮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد

٨٣

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻋﺪاد ٢را در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮدن در ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﺪاد را ﺑﺪون ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮدن در ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻋﺪاد را ﺑﺪون ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮدن
در ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد و ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ( و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش
اﻋﺪاد )ﺑﻪ رﻗﻢ ﻳﺎ ﺣﺮوف( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی دو ﻋﺪد ،ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮی و ﺑﻴﺸﺘﺮی( را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ)< (> ، = ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮح
و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی دو ﻋﺪد ،ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮی و ﺑﻴﺸﺘﺮی( را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ)<  (> ، = ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﻞ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ
ﻋﻼﺋﻢ )<  (> ، = ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﺪاد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎدﻫﺎی )<  (> ، = ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

٨٤

ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد

ﺟﻤﻊ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف
ﮐﻠﯽ
ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻳﮏ ﻋﺪد و اﻋﺪاد ﻣﺎﺑﻴﻦ دو
ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ــ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر (

ﻋﺪد
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ )ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﻳﺮی(

ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ــ ﻣﺠﻬﻮل ﻳﺎﺑﯽ

ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ

 ۶۵اﻟﯽ ۱۲۷ ، ۶۹

)ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ،ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ(
 ۳۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۲اﻟﯽ  ۵۷ ،۵۳ ،۵۲ ،۴۸ ،۴۳اﻟﯽ ۹۹ ،۵۹

اﻟﯽ  ۱۱۰ ،۱۰۷اﻟﯽ ۱۵۶ ،۱۴۹ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۱۲

ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ و ﺳﻪرﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص آن

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد

ﻋﺪد

اﻋﻤﺎل روی اﻋﺪاد

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﺷﻤﺎرش ﺳﻪﺗﺎ ﺳﻪﺗﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد و اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﻣﺸﺨﺺ

اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ،دوﺗﺎ دوﺗﺎ ،ﭘﻨﺞﺗﺎ ﭘﻨﺞﺗﺎ( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ،دوﺗﺎ دوﺗﺎ ،ﺳﻪﺗﺎ ﺳﻪﺗﺎ ،ﭘﻨﺞﺗﺎ ﭘﻨﺞﺗﺎ( ﺑﻴﺎن

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ )دوﺗﺎ دوﺗﺎ ،ﺳﻪﺗﺎ ﺳﻪﺗﺎ ،ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺗﺎ( را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ،ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از

داﺳﺘﺎنﮔﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن درک ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از ﺧﻮاص ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ و ﺷﺮﮐﺖﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و از

ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ،ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ و ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد )ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش

در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز
دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ

اﻫﺪاف
ﮐﻠﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ــ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺤﻮر(
ــ ﺑﻴﺎن ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب

ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری اﺷﮑﺎل
ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻧﻴﻤﻪی ﻧﺎﺗﻤﺎم
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن

ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ

 ۱۹ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۳اﻟﯽ  ۳۱ ،۲۱اﻟﯽ  ۴۹ ،۳۳اﻟﯽ ۵۳ ،۵۱
اﻟﯽ  ۱۱۴ ،۵۵اﻟﯽ  ۱۳۵ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۲۱اﻟﯽ ،۱۴۷ ،۱۳۸
۱۵۶ ،۱۴۸
۱۵۰ ،۱۵۳ ،۱۵۵
۳۱ ،۸۲

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ و راﺑﻄﻪی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪی
ﺿﺮب

درک ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری

ﺗﻔﺮﻳﻖ

ﺿﺮب

ﺗﻘﺎرن

ﻫﻨﺪﺳﻪ

٨٥

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده،
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .درﺑﺎرهی ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮای ﺑﻴﺎن درک ﺧﻮد از داﺳﺘﺎنﮔﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده،
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺎز دارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻧﻴﻤﻪی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن )واﻗﻊ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ( ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد را ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺤﻮری را درﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﻤﻪی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن )واﻗﻊ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ( ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد را ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﻤﻪی ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن )واﻗﻊ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ( ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻢ را ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش در ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻢ و ﻳﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

٨٦

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

 ۴۴اﻟﯽ ۶۲ ،۶۱ ، ۴۷
 ۱۲۲اﻟﯽ  ۱۳۸ ،۱۲۹ ،۱۲۵اﻟﯽ ۱۴۰

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻂ و ﻧﻘﻄﻪ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻂ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ دو ﺑﻌﺪی و اﺟﺰای آن

ﺧﻂ ــ ﻧﻘﻄﻪ

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی،داﻳﺮه(

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻮاع ﺧﻂ و ﺑﻴﺎن ﻧﺎم آنﻫﺎ
ــ رﺳﻢ اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ دوﺑﻌﺪی و اﺟﺰای آن
ــ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﻘﻄﻪ و اﻧﻮاع ﺧﻂ )ﺑﺎز ،ﺑﺴﺘﻪ ،راﺳﺖ ،ﺧﻤﻴﺪه ،ﺷﮑﺴﺘﻪ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺎد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب اﻳﻦ ﺧﻄﻮط را دارد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﻮاع ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺧﻮب

ﻧﻘﻄﻪ و اﻧﻮاع ﺧﻂ )ﺑﺎز ،ﺑﺴﺘﻪ ،راﺳﺖ ،ﺧﻤﻴﺪه ،ﺷﮑﺴﺘﻪ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ
اﻳﻦ ﺧﻄﻮط را دارد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﻮاع ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺧﻂ )ﺑﺎز ،ﺑﺴﺘﻪ ،راﺳﺖ ،ﺧﻤﻴﺪه ،ﺷﮑﺴﺘﻪ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا رﺳﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ اﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺧﻄﻮط را دارد و ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در رﺳﻢ اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط و ﻳﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و داﻳﺮه( را در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﯽ و در ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻦ اﺷﮑﺎل
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪه آنﻫﺎ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﺮ و اﺿﻼع( ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮب

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و داﻳﺮه( را در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و اﺟﺰای آنﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﺮده ،ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ.

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و داﻳﺮه( را در ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺰای آن را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل از روی ﻣﺪل اﺳﺖ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻳﺎ اﺟﺰای آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

 ۷۰اﻟﯽ ۱۱۳ ، ۷۲و ۱۴۱
 ۸۳اﻟﯽ  ۹۱و  ۱۳۸اﻟﯽ ۱۴۰

اﻫﺪاف
ﮐﻠﯽ

درک ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﮐﺎرﺑﺮد آن
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻃﻮل
ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ

زﻣﺎن

ﻃﻮل

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

١ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ :ﺑﻴﺎن آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﻴﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻀﺎرب  ٥اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﺞ )ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه(
ــ ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎط روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎه ،ﻓﺼﻞ و ﺳﺎل ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن آنﻫﺎ
ــ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ

٨٧

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ  ١۱و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﺞ )ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه( اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﺳﺎﻋﺖ ،روز ،ﻣﺎه،
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻓﺼﻞ و ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻘﻮﻳﻢ را دارد .در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮح و ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﺞ )ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه( اﺳﺖ .از ﺳﺎﻋﺖ ،روز ،ﻣﺎه ،ﻓﺼﻞ و ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻘﻮﻳﻢ را دارد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دارد .ﻫﻔﺘﻪ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﺎه و ﺳﺎل را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ روز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻘﻮﻳﻢ را دارد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎه ،ﻓﺼﻞ ،ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻃﻮل اﺷﻴﺎء و اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ( در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آن ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮب

ﻃﻮل اﺷﻴﺎء و اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﻮل اﺷﻴﺎء و اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ )ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ( در ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
)ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل اﺷﻴﺎء ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل اﺷﻴﺎء در ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز
دارد.

٨٨

ﭘﻮل

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر و درک ارزش آن
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ

ﮐﺘﺎب

اﻫﺪاف

 ۱۰۹و ۱۰۸
،۹۷ ،۹۶ ،۸۷ ،۸۶ ،۵۲ ،۴۴ ،۳۵ ،۲۶ ،۲۵
۱۴۳ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۱۴

ﮐﻠﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن ارزش ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی راﻳﺞ و ﻏﻴﺮ راﻳﺞ ﮐﺸﻮر
»ﺗﺎ ﻫﺰار رﻳـﺎل« و اﺳﺘﻔـﺎده از آنﻫـﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗـﻌـﯽ ﻳـﺎ
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
ــ ﮐﭙﯽﮐﺮدن
ــ اداﻣﻪ اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪ

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﻮلﻫﺎی راﻳﺞ و ﻏﻴﺮراﻳﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارزش »ﺗﺎ ﻫﺰار رﻳﺎل « را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار رﻳﺎل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﭘﻮل و ارزش آن ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺧﻮب

ﭘﻮلﻫﺎی راﻳﺞ و ﻏﻴﺮراﻳﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارزش »ﺗﺎ ﻫﺰار رﻳﺎل « را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار رﻳﺎل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد) .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد(

ﭘﻮلﻫﺎی راﻳﺞ و ﻏﻴﺮراﻳﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارزش »ﺗﺎ ﻫﺰار رﻳﺎل « را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار رﻳﺎل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﭘﻮلﻫﺎی راﻳﺞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻳﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه و ﻳﺎ اداﻣﻪ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓآﻣﻴﺰی
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و  (...اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪی را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه و ﻳﺎ اداﻣﻪ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه و ﻳﺎ ا داﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎده اﺳﺖ .
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی داده ﺷﺪه و ﻳﺎ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺟﻤﻊآوری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دادهﻫﺎ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ

۱۴۶

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻧﻤﺎﻳﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت

آﻣﺎر و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

٨٩

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را روی ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮده
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﻮب

دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را روی ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻓﺎﺭﺳﯽ )ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ(

٩٠

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن
ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت
ﺧﻮاﻧﺪن

ﮔﻮش دادن

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ

ﺧﻮاﻧﺪن

ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ

١ــ اﺳﺘﺪﻻل :ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدن.
٢ــ ﻣﺘﻦ :در درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ.

ــ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن
ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم
ــ روﺧﻮاﻧﯽ ودرک ﭘﻴﺎم

٩١

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ(
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻴﺎم را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻴﺎم آنﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﮑﺚ و درﻧﮓ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﻳﺎدآوری و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻴﺎم را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﮔﻮش دادن و درک ﭘﻴﺎم و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ۱ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﺘﻦ ۲را دﻗﻴﻖ  ،روان و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب
ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری روان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻦ را درﺳﺖ و ﺑﺪون ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻴﺎم آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ و درک ﭘﻴﺎم آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

٩٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت در
درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ واژهﻫﺎ
ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت در
ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی

درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ

ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی

ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی دوم )ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ(
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﻪی واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب ۱را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ  ،درﺳﺖ و زﻳﺒﺎ۲ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺧﻮب

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﻪی واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ و درﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺎ و درﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ،درﺑﺎره ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻼق ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل درﺳﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ ،درﺑﺎره ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.

در ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

١ــ ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب واژهﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻼ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ » ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺤﺘﺮم« ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ زﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﯽ :رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻂ ﺧﻮش ،ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﻮﻳﺴﯽ و ﺧﻮاﻧﺎﻧﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ.

ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﮐﺎرﺑﺮد واژهﻫﺎ
ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ

٩٣

٩٤

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣـﺸــﺎﻫــﺪه
۱

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﺧﻮد ،ﻣﻮاد  ،اﺷﻴﺎء  ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه
از اﻳﻦ راه ،آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ .
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﺧﻮد ،ﻣﻮاد  ،اﺷﻴﺎء  ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ
و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎء  ،ﮔﻴﺎﻫﺎن  ،ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﻛﻨﺪ .
در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی ﻣﻮاد ،اﺷﻴﺎء  ،ﮔﻴﺎﻫﺎن  ،ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤﮏ

آﻣﻮزش
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻧﻤﺎﻳﺶ و (...

ﻧﻤﺎﻳﺶ و  (...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی و

ﻧﻤﺎﻳﺶ و  (...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی و

و  (...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﺪ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻧﻤﺎﻳﺶ

و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺧﻮب

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻳﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ،وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻳﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﯽﺷﻮد ،اراﺋﻪی داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی آن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺠﮑﺎویاش را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ او ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻮزهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ورزﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼ ًﺎ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،آزﻣﺎﻳﺶ و  ...ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻳﺎﻓﺘﻢ!« ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای درﻫﻢﺗﻨﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﺪا دﻳﺪن اﻳﻦﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﮑﺎﻳﮏ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻫﺪفﻫﺎی ﻛﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ
و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در درﻳﺎﻓﺖ  ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن از راه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺣﻮاس ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و از آنﻫﺎ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮاس ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ)ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،اﺷﺨﺎص ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و (...

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮی
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﻧﺪازهﮔﻴﺮی
و ﺳﺎﺧﺖ
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ
رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪات وﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

٩٥

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل  ،ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺑﺎرهی ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

٩٦

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﻳﻤﻨﯽ

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ــ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ،
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان

اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﮐﺎر در ﮔﺮوه

ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﺧﻮب

در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا (... ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻧﮑﺎت ﻻزم را
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا (... ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮑﺎت ﻻزم را
در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا (... ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺮده و ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﺗﺎﺣﺪودی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
در ﻋﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا (... ،و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ دارد.
ﺧﻮب

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ دارد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺖ .

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻫﻨﺮ
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ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ

ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی
ــ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان

زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ

ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻫﻨﺮ ﭘﺎﻳﻪی دوم

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل)رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯽء در ﻣﮑﺎن ﺧﻮدش( و ﺗﻮازن)ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﮐﺎر( ﻋﻨﺎﺻﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﻮاره ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺧﻮب

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ، ،ﮔﺎﻫﯽ از آن اﻳﺪه
ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز
دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺧﻮب

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ،از آن اﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻧﺪرت ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻴﺎز دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺮورش و اﺟﺮای دﻗﻴﻖ اﻳﺪه ــ اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی )اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ،ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
ﭘﺮورش اﻳﺪه و اﺟﺮای اﻳﺪهی ﻫﻨﺮی( ﺧﻮد و و ﻣﻮاد
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﺑﺰار و ﻣﻮاد
ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ
)اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻪﺟﺎ ،ﺑﻪاﻧﺪازه و دﻗﻴﻖ از اﺑﺰار و ﻣﻮاد(
ــ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و
ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی

ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی
ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ
ــ ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ اﺑﺰار و ﻣﻮاد

اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار

٩٩

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻫﻨﺮ ﭘﺎﻳﻪی دوم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ،اﻳﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺎز
دارد.

درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﻮب

درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮای او دﺷﻮار اﺳﺖ.

درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻳﮕﺮان درﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮب

ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺪرت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

