
١٠٠

بخش سوم
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عناوين مواد درسی و موضوعات پايه ی سوم جهت درج در کارنامه ی توصيفی

قرآن 
ــ خواندن (روخوانی، قرائت)

ــ آموزه های قرآنی (آداب خواندن قرآن، پيام قرآنی و داستان های قرآنی)

هديه های آسمان 
دانش آموزان اقليت های دينی: دانش آموزان اهل سنت:

ــ خداشناسی
ــ نبوت
ــ امامت

ــ اخالق و آداب اسالمی 
 ــ معاد

ــ مراسم اسالمی 
ــ احکام

ــ خداشناسی 
ــ نبوت 

ــ اخالق و آداب اسالمی 
ــ معاد

ــ مراسم اسالمی 
ــ احکام 

ــ تعاليم ويژه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ نبوت 

ــ اخالق 
ــ معاد

ــ آداب 
ــ تعاليم ويژه اقليت های دينی

تربيت بدنی 
ــ حرکات پايه

ــ آمادگی حرکتی ــ جسمانی 

رياضی 
ــ عدد (شناخت عدد و نماد آن، مقايسه اعداد و کسر ها، شمارش اعداد)

ــ اعمال روی اعداد (جمع، تفريق، ضرب، تقسيم)
ــ هندسه (تقارن، خطوط متقاطع و موازی، پاره خط، اشکال هندسی و اجزای آن، مکعب مستطيل، مکعب، استوانه، مخروط)

ــ اندازه گيری (شناخت زمان، طول، مساحت، جرم)
ــ الگويابی 

ــ آمار و جمع آوری اطالعات

فارسی
ــ بخوانيم (گوش دادن، سخن گفتن و خواندن) 

ــ بنويسيم (درست نويسی، نگارش)
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علوم
ــ مشاهده

ــ  برقراری ارتباط 
ــ  به کارگيری ابزار و ساخت مدل

ــ  توضيح و توجيه مشاهدات و نتيجه گيری
ــ  تعميم آموخته ها

ــ  ايمنی و بهداشت 
ــ  محيط زيست
ــ  کار در گروه 

هنر 
بيان ايده در قالب های مختلف هنری (زيبايی شناسی، ارتباط با طبيعت، آشنايی با ميراث فرهنگی، توليد هنری و نقد هنری)  ــ 

ــ  استفاده مناسب از ابزار 

مطالعات اجتماعی 
مؤسسات اجتماعی و مهارت های زندگی (نهاد ها و مؤسسات اجتماعی، مهارت های زندگی) ــ 

ــ  مکان و محيط (پديده های جغرافيايی، نقشه خوانی) 
ميراث فرهنگی و نهاد های ملی (مفاخر ملی و رويداد های سياسی و اجتماعی، ابنيه تاريخی و سرمايه ملی) ــ 

مهارت ها و نگرش های مشترک برنامه های درسی
نگرش ها و مهارت های شخصی (رعايت بهداشت و ايمنی، رعايت آموخته های اخالقی) ــ 

و  ملی  ارزش های  به  احترام  گروهی،  کار  در  مشارکت  (مسئوليت پذيری،  اجتماعی  ــ  فرهنگی  مهارت های  و  نگرش ها  ــ 
مذهبی)

نگرش ها و مهارت های يادگيری (توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش برای يادگيری بيشتر در مکان ها و زمان های مختلف)  ــ 
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس آموزش قرآن
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عناوين کارنامه
اهداف کلی

دروس
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

 
خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و 
عبارات قرآنی کتاب درسی

فصل های اول، دوم و سوم

ــ روان يا شمرده خوانی کلمات 
و عبارات قرآنی کتاب درسی

خيلی خوب
و به صورت روان می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح۱ 

خوب
کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح و به صورت شمرده می خواند.

قابل قبول
اغلب کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح و به  صورت شمرده می خواند.

نيازمند آموزش
برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح و به صورت بخش بخش می خواند.

قرائت

مهارت روان خوانی
 عبارات و اذکار نماز 

فصل اول

۱ــ خواندن عبارات و اذکار نماز به صورت 
آهنگين يا روان

۲ــ حفظ اذکار واجب نماز

خيلی خوب
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت آهنگين۲ می خواند و می تواند در طول 

سال تحصيلی آنها را از حفظ بخواند.
خوب

عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی تقريبًا آهنگين می خواند و می تواند در طول سال 
بخواند. تحصيلی آنها را به صورت حفظ نسبی۳ 

قابل قبول
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت روان می خواند و می تواند در طول سال 

تحصيلی برخی از عبارات و اذکار نماز را از حفظ بخواند.
نيازمند آموزش

عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت شمرده می خواند.

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پايه ی سوم ابتدايی

۱ــ صحـيح خوانی: يعنی خواندن کلمات، عبارات و آيات قرآن کريم با رعايت عملی قواعد خواندن قرآن.
تذکر: تعريف و بيان قواعد روخوانی در ارزيابی مورد نظر نيست، بلکه کاربرد و رعايت عملی آن ها کافی است.

۲ــ  خواندن آهنگين: يعنی خواندن شبيه نوار آموزشی
ک معّلم

۳ــ حفظ نسبی: يعنی خواندن از حفظ به کم
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عناوين کارنامه
اهداف کلی

دروس
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به
 آداب خواندن 
قرآن کريم

فصل های اول، دوم
 و سوم

ــ رعايت آداب
ــ خواندن قرآن کريم

خيلی خوب
آداب۱ خواندن قرآن کريم را رعايت می کند.

خوب
بيش تر آداب خواندن قرآن کريم را رعايت می کند.

قابل قبول
برخی از آداب خواندن قرآن کريم را رعايت می کند.

نيازمند آموزش
در رعايت آداب خواندن قرآن به يادآوری معلم نيازمند است.

پيام قرآنی

درک مفاهيم
 پيام های قرآنی۲

فصل سوم

ــ خواندن متن پيام قرآنی و ترجمه آن از روی 
کتاب درسی و بيان مصاديق پيام

خيلی خوب
متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضيحات کافی مفاهيم ومصاديق آن 

را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با بيان توضيحات کّلی مفاهيم ومصاديق 

آن را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و برخی از مفاهيم و مصاديق آن را با زبان 

کودکانه بازگو می کند.

نيازمند آموزش
ک معلم برخی از مفاهيم و 

متن و ترجمه پيام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و به کم
مصاديق آن را به زبان کودکانه بازگو می کند.

داستان 

آشنايی با
 داستان های قرآنی

فصل سوم ( دروس
۳، ۶، ۹، ۱۳و۱۵)

ــ بيان داستان های کتاب 
درسی

خيلی خوب
داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئيات به زبان خودش بازگو می کند.

خوب
داستان های کتاب درسی را به صورت کّلی به زبان خودش بازگو می کند.

قابل قبول
ک تصاوير و به زبان خودش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با کم
نيازمند آموزش

ک معلم نيازمند است.
در بيان داستان های کتاب درسی به کم

۱ــ آداب: آدابی که انتظار می رود  دانش آموزان پايه ی سوم ابتدايی رعايت کنند عبارت است از : با وضو بودن، سکوت هنگام گوش دادن به قرآن، احترام به قرآن و گفتن اعوذبالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم در شروع خواندن 
قرآن.

۲ــ مناسب است دانش آموزان را به حفظ پيام های قرآنی تشويق کنيم. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پايه ی سوم ابتدايی
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد

درس هديه های آسمان
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عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

درک بخشندگی خدا و سپاس گزاری از نعمت های 
او

۴ ، ۳،۲ ،۱

ــ تلقی بخشش خداوند به عنوان رفع کننده نيازهای 
همه موجودات 

ــ سپاس گزاری از نعمت های خداوند.

خيلی خوب
به نمونه های متنوعی۱ از نيازهای انسان و ساير موجودات و راه های رفع آنها با توجه به امکانات و توانايی هايی که خدا 

بخشيده است، اشاره می کند و در قالب متنی کوتاه از خداوند به خاطر بخشش نعمت هايش سپاسگزاری می نمايد.

خوب
به چند نمونه از نيازهای انسان و ساير موجودات و راه های رفع آنها با توجه به امکانات و توانايی هايی که خدا بخشيده است، 

اشاره می کند و در قالب چند جمله از خداوند به خاطر بخشش نعمت هايش سپاسگزاری می نمايد.

قابل قبول
به نمونه هايی از نيازهای انسان و ساير موجودات و راه های رفع آنها با توجه به امکانات و توانايی هايی که خدا بخشيده است، 

(در حّد کتاب) اشاره می کند و در قالب جمله ای، از خداوند به خاطر بخشش نعمت هايش سپاسگزاری می نمايد.

نيازمند آموزش
ک آموزگار به نمونه هايی از نيازهای انسان و ساير موجودات و راه های رفع آنها با توجه به امکانات و توانايی هايی 

به کم
که خدا بخشيده است، اشاره می کند و در قالب جمله ای ساده از خداوند به خاطر بخشش نعمت هايش سپاسگزاری 

می نمايد.

نبوت

آشنايی با حضرت ابراهيم (ع) به عنوان يکی از پيامبران بزرگ الهی 
و برخی از ويژگی های دوران کودکی پيامبر اکرم(ص) و رفتار 

ايشان با ديگران و ابراز عالقه و احترام نسبت به ايشان

۲۶ ، ۸ ،۷

از  يکی  به عنوان  ابراهيم(ع)  حضرت  زندگی  از  داستانی  بيان  ــ 
پيامبران بزرگ الهی 

و  اکرم(ص)  پيامبر  کودکی  دوران  ويژگی های  از  نمونه هايی  بيان  ــ 
رفتار ايشان با ديگران

ــ ابراز عالقه و احترام نسبت به ايشان

خيلی خوب
ص) اشاره می کند و مواردی را که مايل است سرمشق بگيرد، 

به نمونه های متنوعی از ويژگی های دوران کودکی پيامبر اکرم(
با ذکر مثال توضيح می دهد. 

با استناد به داستان های زندگی حضرت ابراهيم (ع)، در مورد نمونه ای از ويژگی های رفتاری ايشان توضيح می دهد.

خوب
ص) اشاره می کند و مواردی را که مايل است سرمشق بگيرد، بيان 

به چند نمونه از ويژگی های دوران کودکی پيامبر اکرم(
می کند. 

نمونه ای از ويژگی های رفتاری حضرت ابراهيم(ع) را در قالب داستانی از زندگی ايشان بيان می کند. 

قابل قبول
ص) (در حد کتاب) اشاره می کند و مواردی را که مايل است سرمشق 

به چند نمونه از ويژگی های دوران کودکی پيامبر اکرم(
بگيرد، بيان می کند. 

داستانی از زندگی حضرت ابراهيم(ع) بيان می کند.

نيازمند آموزش
ص) (در حد کتاب) اشاره و مواردی را که مايل 

با راهنمايی معلم به چند نمونه از ويژگی های دوران کودکی پيامبر اکرم(
است سرمشق بگيرد، بيان می کند. 

با راهنمايی معلم داستانی از زندگی حضرت ابراهيم(ع) بيان می کند.

ص يکی از ابعاد موضوع است.
۱ــ منظور از ارائه «نمونه های متنوع» بيان مثال هايی از ابعاد مختلف موضوع است؛ و منظور از «چند نمونه» بيان مثال هايی در خصو

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس هديه های آسمان پايه ی سوم
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عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

امامت

آشنايی با امامان چهارم و پنجم و ششم و امام زمان(ع) 
و حضرت زهرا و حضرت زينب(س)

۲۵ ،۲۴ ،۲۳ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۱

چهارم،  امامان  رفتاری  ويژگی های  و  اسامی  بيان  ــ 
حضرت  و  زهرا  حضرت  و  دوازدهم  ششم،  پنجم، 

زينب(س) و حضرت ابوالفضل 
ــ ابراز عالقه و احترام نسبت به امامان چهارم، پنجم، 
ششم، دوازدهم و حضرت زهرا و حضرت زينب (س) 

و حضرت ابوالفضل 

خيلی خوب
اسامی و نمونه هايی از ويژگی های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و دوازدهم و حضرت زهرا(س) و زينب(س) و 

حضرت ابوالفضل(ع) را بيان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام می نمايد.

خوب
اسامی و داستان هايی از رفتار امامان چهارم، پنجم، ششم و دوازدهم و حضرت زهرا(س) و زينب (س) و حضرت 

ابوالفضل(ع) را بيان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام می نمايد.

قابل قبول
با توجه به نمونه های ذکر شده در کتاب اسامی و ويژگی های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و دوازدهم و حضرت 

زهرا(س) و زينب (س) و حضرت ابوالفضل(ع) را بيان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام می نمايد.

نيازمند آموزش
ک معلم اسامی و نمونه ای از ويژگی های رفتاری ذکر شده در کتاب را از امامان چهارم، پنجم، ششم و دوازدهم 

با کم
و حضرت زهرا(س) و زينب (س) و حضرت ابوالفضل(ع) را بيان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام 

می نمايد.

اخالق و آداب اسالمی

آشنايی با اهميت و ضرورت احترام به پدر و مادر 
و  ترتيب  و  نظم  مناسب،  پوشش  رعايت  و  معلم  و 

حفظ طبيعت و تمايل و تالش برای رعايت آنها 

۲۸ ،۲۷ ،۱۳ ،۱۲ ،۶ ،۵

ــ تشخيص ويژگی ها و مصاديق پوشش اسالمی، 
احترام به پدر و مادر و معلم و نظم و ترتيب و حفظ 

طبيعت 
در  آنها  رعايت  برای  پيشنهادهايی  ارائه  ــ 

موقعيت های مختلف
ــ ابراز حساسيت نسبت به رعايت آنها

خيلی خوب
ويژگی ها و مصاديق پوشش اسالمی، احترام به پدر و مادر و معلم، نظم و ترتيب و حفظ طبيعت را در نمونه های متنوع 

ص و برای رعايت آنها پيشنهاد ارائه می دهد و همواره نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد. 
تشخي

خوب
ص 

ويژگی ها و مصاديق پوشش اسالمی، احترام به پدر و مادر و معلم، نظم و ترتيب و حفظ طبيعت را در چند نمونه تشخي
و برای رعايت آنها پيشنهاد ارائه می دهد و در بيشتر موارد نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.

قابل قبول
ويژگی ها و مصاديق پوشش اسالمی، احترام به پدر و مادر و معلم، نظم و ترتيب و حفظ طبيعت را در حد نمونه ها و 

ص می دهد و گاهی اوقات نسبت به رعايت آنها حساسيت نشان می دهد.
فعاليت های کتاب تشخي

نيازمند آموزش
با راهنمايی معلم ويژگی ها و مصاديق پوشش اسالمی، احترام به پدر و مادر و معلم، نظم و ترتيب و حفظ طبيعت را در 

ص می دهد. 
نمونه ها و فعاليت های کتاب تشخي

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس هديه های آسمان پايه ی سوم



١٠٩

عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

معاد

آشنايی با تفاوت نتايج عمل خوب و بد و 
عالقه مندی به انجام کارهای نيک

۲۲ ، ۲۱

ــ تشخيص تفاوت نتايج عمل خوب و بد
ــ ابراز عالقه به انجام کارهای نيک

در  بد  و  نيک  کارهای  مصاديق  تشخيص  ــ 
زندگی روزمره 

خيلی خوب
ک و بد در زندگی روزمره 

نتايج اعمال خوب و بد را در نمونه های متنوع مقايسه و بيان می کند و به مصاديق مختلفی از کارهای ني
ک و بد، در موقعيت های مختلف ارزش گذاری می کند. 

اشاره می کند و نسبت به کارهای ني

خوب
ک و بد در زندگی روزمره اشاره می کند 

نتايج اعمال خوب و بد را در چند نمونه مقايسه و بيان می کند و به مصاديقی از کارهای ني
ک و بد، در نمونه موقعيت های واقعی ارزش گذاری می کند.

و نسبت به کارهای ني

قابل قبول
ک و بد در زندگی 

نتايج اعمال خوب و بد را در نمونه هايی که در کتاب آمده اند، مقايسه و بيان می کند و به مصاديقی از کارهای ني
ک و بد، در موقعيت های طرح شده در کتاب ارزش گذاری می کند.

روزمره (در حد کتاب) اشاره می کند و نسبت به کارهای ني

نيازمند آموزش
ک و بد در زندگی روزمره اشاره می کند 

با راهنمايی معلم نتايج اعمال خوب و بد را مقايسه می کند و به مصاديقی از کارهای ني
ک و بد، در موقعيت های طرح شده در کتاب ارزش گذاری می کند. 

و نسبت به کارهای ني

مراسم اسالمی

آشنايی با آداب و مراسم روزه، عيد فطر، جشن 
تکليف دختران و بزرگداشت ايام والدت و 

شهادت معصومين(ع) و عالقه به اجرای آنها 

۲۰ ، ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۰

ــ بيان آداب و مراسم عيد فطر، جشن تکليف و 
بزرگداشت ايام والدت و شهادت معصومين(ع)

عيد  مراسم  و  آداب  اجرای  در  مشارکت  ــ 
فطر، جشن تکليف و بزرگداشت ايام والدت و 

شهادت معصومين(ع)

خيلی خوب
آداب و مراسم عيد فطر، جشن تکليف و بزرگداشت ايام والدت و شهادت معصومين (ع) را در منطقه محل زندگی خود بيان 

و در برگزاری آنها داوطلبانه مشارکت می کند. 

خوب
آداب و مراسم عيد فطر، جشن تکليف و بزرگداشت ايام والدت و شهادت معصومين(ع) را بيان و در برگزاری آنها مشارکت 

می کند.

قابل قبول
نمونه هايی از آداب و مراسم عيد فطر، جشن تکليف و بزرگداشت ايام والدت و شهادت معصومين(ع) را بيان و در برگزاری 

آنها مشارکت می کند.

نيازمند آموزش
با راهنمايی معلم نمونه هايی از آداب و مراسم عيد فطر، جشن تکليف و بزرگداشت ايام والدت و شهادت معصومين(ع) را بيان 

و در برگزاری آنها مشارکت می کند.

احکام

آشنايی با احکام ضروری تکليف، تقليد، 
طهارت، وضو، نماز، روزه و حجاب (به 

ويژه برای دختران)

۱۹ ،۱۰ ،۹ ،۵

ــ بيان احکام ساده (در حد کتاب) تکليف 
و تقليد، حجاب، نماز و روزه 

چهار  و  سه  نماز  يک  صحيح  ادای  ــ 
رکعتی 

خيلی خوب
مفهوم تکليف، تقليد و حجاب و احکام تکليف و تقليد، حجاب، نماز و روزه را بيان می کند و نمازهای پنج گانه را با شرايطش 

به طور صحيح به جا می آورد.

خوب
احکام تکليف و تقليد، حجاب، نماز و روزه را بيان می کند و نمازهای پنج گانه را با شرايطش به طور صحيح به جا می آورد.

قابل قبول
احکام تکليف و تقليد، حجاب، نماز و روزه را بيان می کند و نمازهای پنج گانه را به طور صحيح به جا می آورد.

نيازمند آموزش
با راهنمايی معلم احکام تکليف و تقليد، حجاب، نماز و روزه را بيان می کند و نمازهای پنج گانه را به طور صحيح به جا 

می آورد.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس هديه های آسمان پايه ی سوم



١١٠

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس تربيت بدنی



١١١

عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حـرکات پـايه

مهارت در اجرای لی لی 
کردن

۱، ۲۵

ــ زانوی پايی را که بدن روی آن قرار دارد هنگام پرش کمی خم می کند.
ــ هنگام فرود پا به روی زمين ابتدا پنجه و سپس پاشنه پا با زمين تماس پيدا می کند.

ــ از حرکت دست ها برای ايجاد تعادل و پرش بيشتراستفاده می کند.
ــ مسافت ۳ متری را با پای برتر به طرف جلو و سپس با همان پا به سمت عقب لی لی می کند.

ــ مسافت ۲ متری را با پای راست به سمت پهلوی راست لی لی می کند و سپس همان مسير را به سمت پهلوی چپ 
با پای چپ لی لی می کند. 

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نياز به آموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحيح ضربه 
با دست

۲۰ ،۱۵ ،۱۲

ــ قبل از ضربه پاها را برای ايجاد تعادل درحالی که زانوها کمی خم می باشد به اندازه کافی باز می کند.
ــ با عقب بردن پای موافق دست ضربه نسبت به هدف به پهلو می ايستد.

ــ راکت يا چوب را با دست برتر گرفته و به سمت عقب تاب می دهد.
ــ به توپ سبکی که در ارتفاع کمر برای او پرتاب می شود با راکت يا چوب ضربه می زند.

هنگام ضربه زدن وزن بدن را به پای جلو منتقل می کند.
ــ بعد از ضربه، دست به دنبال توپ کشيده می شود.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نياز به آموزش 
در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحيح 
ضربه با پا

۲۰ ،۱۵،۱۲

ک قدم به جلو بر می دارد.
ــ برای ضربه زدن با پا ي

گ می باشد. 
ــ هنگام ضربه چشم و پا در مسير هدف با يکديگر هماهن

ک در حال سکون با پا ضربه می زند
ــ به توپ سب

ــ پس از ضربه به توپ، پا به حرکت خود در مسير ضربه ادامه می دهد.
گ ضربه می زند.

ــ به توپ غلتان روی زمين بدون درن

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نياز به آموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

کسب مهارت و اجرای 
صحيح هل دادن،

جا خالی دادن، تاب خوردن

۱۳،۲۵،۱۸

ــ از ميله بارفيکس آويزان شده و بدن خود را تاب می دهد.
ــ شیء سنگينی را با دستان خود در حالی که زانوها خم می باشد به سمت جلوهل می دهد.

ــ مسير ۵ متری را از بين ۳ مانع با فاصله ی ۱/۵ متر بدون مکث و با سرعت و بدون برخورد با موانع می دود.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نياز به آموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی سوم



١١٢

عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمـادگـی حرکتی ــ جـسـمـانـی

توسعه و بهبود چابکی
و هماهنگی عصب و 

عضله

 ۹ ،۱۷

ک ديگر که در فاصله ی ۵ متری آن 
ک (کيسه شن) را با دو شیء سب

ــ با دوهای رفت و برگشت جای دو شیء سب
ض می کند. 

قرار دارد عو
ــ در حين دويدن با فرمان های متفاوت معلم (با عالمت سوت و جهت دست معلم ــ دويدن، توقف، نشستن،تغيير 

جهت) تغيير ناگهانی در مسير حرکت می دهد.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نيازمندآموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

توسعه و بهبود انعطاف پذيری

۲۲ ، ۵

ــ به حالت دو زانو نشسته و دستان خود را کامًال  کشيده در باالی سر به مدت ۸ ثانيه نگه می دارد.
ــ در حالت نشسته با پاهای کامًال صاف و پنجه های کشيده به طرف جلو با کشش تنه و دست ها بدون خم شدن 

ک می کند و اين حرکت را ۳ بار تکرار 
ک خم کردن تنه، انگشتان دست خود را به پنجه ی پا نزدي

زانو به کم
می کند . 

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نيازمندآموزش
در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود قدرت و 
استقامت عضالنی

۲۳ ،۱۰ ، ۸ ، ۷

ض شانه باز دست های صاف و کشيده در جلوی بدن با ۱۰ شماره همراه با 
ــ در حالت ايستاده با پاهای به اندازه عر

ک خم کردن زانوها (حداکثر ۹۰ درجه) می نشيند و بال فاصله با ۱۰ شماره به حالت ايستاده بر می گردد.
مکث به کم

(حرکت آسانسور)
ــ در حالت درازکش به پشت، زانوها را خم می کند به طوری که کف پاها روی زمين باشد، با قرار دادن دست ها 
بر روی سينه، کتف و تنه را از روی زمين جدا می کند و به مدت ۱۰ ثانيه مکث می کند (در طول حرکت حتمًا کمر 

با زمين در تماس هست)

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نيازمندآموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی سوم



١١٣

عناوين
 کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

توسعه و بهبود استقامت قلبی ــ تنفسی

۲۵،۲۴، ۲۱،۴

ــ ۱۰ دور دور زمين واليبال نرم بدود و در حين دويدن مجاز است سرعت خود را کم يا زياد کند. (توجه به 
تفاوت های فردی الزامی است)

ک دقيقه باال و پايين می رود (اول پای راست بعد پای چپ روی 
ــ از پله يا نيمکتی با ارتفاع ۲۰ سانتيمتر به مدت ي

پله قرار می گيرد بعد از قرار گرفتن هر دو پا روی پله، اول پای راست بعد پای چپ روی زمين قرار می گيرد)

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است. 

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

نيازمندآموزش
در انجام موارد اندکی موفق است. 

مالحظات: 
۱ــ کليه آموزگاران موظفند برای تدريس از کتاب راهنمای معلم استفاده کنند.

۲ــ نشانه های تحقق بر اساس کتاب راهنمای معلم تدوين شده است.
۳ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه گردد.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی سوم



١١٤

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس رياضی



١١٥

عناوين
اهداف کلی

صفحه پرسش ها 
و فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

عدد

شناخت عدد و نماد آن

درک اعداد چهار تا شش  رقمی

۷ــ۲، ۲۹ــ۳۳،۲۳ــ۴۳،۳۱ــ۱۶۷،۴۲ــ۱۶۵، ۱۸۷

ــ بيان ارزش مکانی ارقام اعداد
به کارگيری  و  مختلف  صورت های  به  اعداد  نمايش  ــ 

آنها

خيلی خوب
اعداد را در هر موقعيت به طور صحيح می خواند و آنها را به صورت های مختلف (بردن در جدول،نوشتن حروف يا 
رقم) نمايش داده و مثال هايی با استفاده از محيط پيرامون بيان می کند (مثًال خواندن کيلومتر، پول و…). ارقام را با 

ص می کند.
کمترين يا بيشترين ارزش مکانی مشخ

خوب
اعداد را بدون استفاده از جدول و با جدا کردن ارقام به طور صحيح می خواند و آنها را به صورت مختلف (بردن در 

ص می کند.
جدول، نوشتن حروف يا رقم) نمايش می دهد. ارقام را با کمترين يا بيشترين ارزش مکانی مشخ

قابل قبول
اعداد را با استفاده از جدول و يا شکل می خواند و آنها را به صورت های مختلف (بردن در جدول، نوشتن حروف يا 

ص می کند.
رقم) نمايش می دهد. در برخی موارد ارقام را با کمترين يا بيشترين ارزش مکانی مشخ

نيازمند آموزش
برای بيان مرتبه بعضی از اعداد و يا خواندن آنها (با استفاده از جدول ارزش مکانی و يا شکل) و يا برای نمايش اعداد 

ک معلم نياز دارد.
(به رقم يا حروف) همواره به کم

مقايسه اعداد و کسرها

مقايسه اعداد تا شش رقمی و اعداد کسری

۳۵ــ۳۴، ۴۳، ۶۱، ۷۲، ۷۵ــ۷۳، ۱۶۷ــ۱۶۶، ۱۸۵ــ۱۸۴

ــ مقايسه اعداد و عبارت های رياضی در موقعيت های مختلف
ــ مقايسه کسرها در موقعيت های مختلف

ــ به کارگيری نمادهای رياضی مناسب برای مقايسه اعداد و کسرها

خيلی خوب
مقايسه اعداد، عبارت های رياضی و کسرها١ را به درستی انجام می دهد و از مفاهيم (کوچکتر، بزرگتر، کوچکترين، 
بزرگترين، کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم( > = <) به درستی استفاده می کند. طرح و حل مسائل مربوط به مقايسه 

اعداد و مقايسه کسرها را انجام می دهد.

خوب
مقايسه اعداد، عبارت های رياضی و کسرها را به درستی انجام می دهد و از مفاهيم (کوچکتر، بزرگتر، کوچکترين، 
بزرگترين، کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم ( > = <) به درستی استفاده می کند. اکثر مسائل مربوط به مقايسه اعداد 

و کسرها را حل می کند. 

قابل قبول
ک شکل انجام می دهد. از مفاهيم (کوچکتر، بزرگتر، کوچکترين، بزرگترين، 

مقايسه اعداد و مقايسه کسرها را به کم
کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم( > = <) به درستی استفاده می کند. برخی از مسائل مربوط به مقايسه اعداد و کسرها 

را حل می کند. 

نيازمند آموزش
ک شکل و به کار بردن مفاهيم (کوچکتر، بزرگتر، کوچکترين، بزرگترين، 

در مقايسه اعداد و مقايسه کسرها به کم
ک معلم نياز دارد.

کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم( > = <) در بيشتر مواقع به کم

١ــ مالک مربوط به مقايسه کسرها فقط در ارزشيابی نوبت دوم مدنظر قرار می گيرد.

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی سوم



١١٦

عناوين
اهداف کلی

صفحه پرسش ها 
و فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

عدد

 شمارش اعداد

بيان اعداد سه تا شش رقمی به صورت های 
مختلف (ترتيبی، چندتا چندتا)

۴۲ ،۳۵ ،۳۱ ،۲۵ ،۵

اعداد  و  عدد  يک  مابعد  و  ماقبل  اعداد  بيان  ــ 
مابين دو عدد

ــ شمارش چندتا چندتا

خيلی خوب
اعداد ماقبل و مابعد يا مابين دو عدد ( تا شش رقمی) را بيان کرده و به صورت های مختلف (پنج تاپنج تا، ده تا ده تا، صدتا 

صدتا، هزارتا هزارتا) شمارش می کند و در مورد آن به طرح يا حل مسئله می پردازد.

خوب
اعداد ماقبل و مابعد يا مابين دو عدد (تا شش رقمی) را بيان کرده و به صورت های مختلف (پنج تاپنج تا، ده تا ده تا، صدتا 

صدتا، هزارتا هزارتا) شمارش می کند و اکثر مسائل مربوط به آن را حل می کند. 

قابل قبول
اعداد ماقبل و مابعد يا مابين دو عدد (تا شش رقمی) را به صورت ترتيبی بيان می کند ولی در بعضی موارد در شمارش 

چندتا چندتا و حل مسائل مربوط به راهنمايی نياز دارد.

نيازمند آموزش
ک عدد و يا مابين دو عدد (تا شش رقمی) يا شمارش چندتا چندتا همواره به راهنمايی 

در بيان اعداد ماقبل و مابعد ي
معلم نياز دارد.

اعمال روی اعداد

جمع

کسب مهارت در جمع اعداد سه  تا پنج رقمی با يکديگر، آشنايی با 
خواص جمع و به کارگيری آن

۸، ۱۱،۱۰، ۱۷ــ۱۵، ۴۱ــ۳۶، ۶۴، ۸۲ ــ۸۰، ۱۶۷

ــ انجام عمل جمع(با انتقال، بدون انتقال) و...، به کارگيری 
صفر)،  با  جمع  شرکت پذيری  (جابه جايی،  جمع  خواص 

مجهول يابی
ــ حل مسائل مربوط به جمع و آزمون درستی جواب

خيلی خوب
مجهول يابی و جمع اعداد سه تا پنج رقمی با انتقال و بدون انتقال را به درستی انجام می دهد و درستی آن را امتحان 

ص جمع به درستی استفاده می کند.
می کند. در ارتباط با جمع به طرح و حل مسئله می پردازد و از خوا

خوب
مجهول يابی و جمع اعداد سه تا پنج رقمی با انتقال و بدون انتقال را به درستی انجام می دهد و درستی آن را امتحان 

ص جمع به درستی استفاده می کند. 
می کند و اکثر مسائل مربوط به جمع را حل می کند و از خوا

قابل قبول
جمع اعداد سه تا پنج رقمی بدون انتقال را به درستی انجام می دهد و درستی جواب را امتحان می کند. مسائل ساده 
ص جمع 

مربوط به جمع را حل می کند ولی در بعضی از موارد در انجام جمع با انتقال و مجهول يابی و استفاده از خوا
نيازمند آموزشبه راهنمايی معلم نياز دارد.

در مورد جمع اعداد سه تا پنج رقمی در موقعيت های مختلف و يا مجهول يابی و حل مسائل مربوط به جمع و استفاده 
ک معلم نياز دارد.

ص جمع همواره به کم
از خوا

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی سوم



١١٧

عناوين 
اهداف کلی

صفحه پرسش ها 
و فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

اعمال روی اعداد

تفريق

کسب مهارت تفريق اعداد سه تا پنج  رقمی
درک رابطه بين جمع و تفريق

۹، ۱۸ــ۱۲، ۳۰، ۴۱ــ۳۹، ۵۸، ۸۲ ــ۸۰، ۱۵۴، ۱۶۷

ــ انجام تفريق ذهنی (درحد کتاب درسی)
ــ انجام تفريق اعداد سه تا پنج رقمی(با انتقال، بدون انتقال) 

ـ امتحان درستی تفريق، مجهول يابی ـ
ــ حل مسائل مربوط به تفريق و آزمون درستی پاسخ ها

خيلی خوب

تفريق ذهنی درحد کتاب درسی، مجهول يابی و تفريق اعداد (با انتقال و بدون انتقال) را به درستی انجام 
می دهد و درستی پاسخ را امتحان می کند. تقدم عمليات را رعايت می کند و در ارتباط با آن به طرح و حل 
مسئله می پردازد. مسائل چند مرحله ای (شامل جمع و تفريق) را انجام داده و درستی پاسخ را آزمون 

می کند.

خوب

تفريق ذهنی درحد کتاب درسی، مجهول يابی و تفريق اعداد (با انتقال و بدون انتقال) را به درستی انجام 
می دهد و درستی پاسخ را امتحان می کند. تقدم عمليات را رعايت می کند و در ارتباط با آن به حل مسئله 
می پردازد. اکثر مسائل چند مرحله ای (شامل جمع و تفريق) را انجام داده و درستی پاسخ را آزمون 

می کند. 

قابل قبول
ک 

تفريق اعداد بدون انتقال را به درستی انجام می دهد و درستی جواب را امتحان می کند. مسائل ساده (ي
مرحله ای) تفريق را حل می کند. در بعضی موارد تفريق با انتقال يا مجهول يابی را انجام می دهد و تقدم 

عمليات را رعايت می کند. 

نيازمند آموزش
ص تقدم عمليات همواره به 

در مورد تفريق اعداد يا مجهول يابی يا حل مسائل مربوط به تفريق و يا تشخي
ک معلم نياز دارد.

کم

ضرب

 درک مفهوم ضرب و رابطه آن با جمع
کسب  مهارت ضرب اعداد يک رقمی در چند رقمی
آ شنايی  با خاصيت های ضرب و به کارگيری آن

۴۶ــ۴۴، ۵۸ــ۵۴، ۸۰،۶۵، ۸۶ ــ۸۲، ۹۴ــ۹۱، 
۱۰۵ــ۹۹، ۱۱۷،۱۱۱، ۱۳۶ــ۱۲۴، ۱۵۷،۱۴۱ــ۱۵۴، 

۱۷۱ــ ۱۶۸، ۱۷۴، ۱۸۸، ۱۹۲ـ۱۹۱

ــ انجام عمل ضرب در هر موقعيت (با شکل، بدون شکل، به 
کمک جدول و...)

شرکت پذيری،  (جابه جايی،  ضرب  خواص  کارگيری  به  ــ 
توزيع پذيری ضرب نسبت به جمع، توزيع پذيری جمع نسبت به 

ضرب، ضرب هر عدد در يک 
ــ مجهول يابی

ــ حل مسائل ضرب و آزمون درستی پاسخ

خيلی خوب
ص 

ک رقمی در چند رقمی را (با انتقال، بدون انتقال) در هر موقعيت انجام می دهد و از خوا
ضرب اعداد ي

ضرب به درستی استفاده می کند. مجهول يابی را در حالت های مختلف انجام می دهد. در مورد ضرب به 
طرح و حل مسئله می پردازد و مسائل چندمرحله ای را حل می کند.

خوب
ص 

ک رقمی در چند رقمی را (با انتقال، بدون انتقال) در هر موقعيت انجام می دهد و از خوا
ضرب اعداد ي

ضرب به درستی استفاده می کند. مجهول يابی و حل مسائل مربوط به ضرب را در اکثر مواقع انجام می دهد. 

قابل قبول
ک 

ک رقمی در چند رقمی بدون انتقال را در حالت های مختلف انجام می دهد. در انجام ضرب ي
ضرب ي

ک معلم نياز دارد. 
ص ضرب و مجهول يابی به کم

رقمی در چند رقمی با انتقال و استفاده از بعضی از خوا
ک معلم نياز دارد.

قادر به حل مسائل ساده در مورد ضرب می باشد ولی در حل مسائل چند مرحله ای به کم

نيازمند آموزش
ص ضرب و 

ک رقمی در چند رقمی (با انتقال يا بدون انتقال) يا به کارگيری بعضی از خوا
در ضرب اعداد ي

ک معلم نياز دارد. 
مجهول يابی همواره به کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی سوم



١١٨

عناوين
اهداف کلی

صفحه پرسش ها 
و فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

اعمال روی اعداد

 تقسيم

درک مفهوم تقسيم و رابطه آن با تفريق و ضرب 
 کسب مهارت تقسيم اعداد دورقمی بر يک رقمی

 تشخيص اعداد زوج و فرد
 درک مفهوم کسر

۷۱ــ۶۵، ۸۲ــ۸۱، ۸۸ــ۸۵، ۹۵، ۱۰۵، ۱۴۳، ۱۵۰، ۱۵۷ــ۱۷۳،۱۵۴ــ۱۷۲، ۱۷۹ــ۱۷۵، ۱۸۵ــ۱۸۰، 
۱۹۲ــ۱۸۹

ــ انجام عمل تقسيم (با باقی مانده، بدون باقی مانده)، نوشتن ضرب و تقسيم های متناظر( با شکل، بدون شکل)
ـ به کارگيری برخی خواص در تقسيم (تقسيم صفر بر عدد، تقسيم هر عدد بر يک، تقسيم هر عدد بر خودش) ـ

ــ نمايش کسر با استفاده از ابزار مختلف
ــ به کارگيری اصطالحات نصف، ثلث، ربع، خمس 

ــ تعيين ارتباط تقسيم با اعداد زوج و فرد
ــ مجهول يابی

ــ حل مسائل مربوط به تقسيم و کسر و آزمون درستی پاسخ

خيلی خوب

ص تقسيم، به درستی 
ک رقمی (با باقی مانده، بدون باقی مانده) را با رعايت خوا

تقسيم اعداد دورقمی بر ي
انجام می دهد. تقدم عمليات را در حل مسائل رعايت می کند. برای هر تقسيم داده شده، ضرب متناظر 
می نويسد. اعداد زوج و فرد را به درستی تعيين می کند و رابطه آن را با تقسيم توضيح می دهد. قادر به 
نمايش کسر با ابزارهای مختلف می باشد و در صورت لزوم از مفاهيم نصف، ثلث، ربع و خمس به درستی 
استفاده می کند. مجهول يابی را در حالت های مختلف (تقسيم و کسر) انجام می دهد. در مورد تقسيم و 

ارتباط آن با ضرب و کسر به طرح و حل مسائل می پردازد و درستی پاسخ را آزمون می کند.

خوب

ص تقسيم به درستی 
ک رقمی (با باقی مانده، بدون باقی مانده) را با رعايت خوا

تقسيم اعداد دورقمی بر ي
انجام می دهد. تقدم عمليات را در حل مسائل رعايت می کند. برای هر تقسيم داده شده، ضرب متناظر 
می نويسد. اعداد زوج و فرد را به درستی تعيين می کند و رابطه آن را با تقسيم توضيح می دهد. قادر به 
نمايش کسر با ابزارهای مختلف می باشد و از مفاهيم نصف، ثلث، ربع و خمس به درستی استفاده می کند. 

مجهول يابی، حل مسائل مربوط به تقسيم و ارتباط آن با ضرب و کسر را در اکثر مواقع انجام می دهد 

قابل قبول

ص تقسيم به درستی 
ک رقمی (با باقی مانده، بدون باقی مانده) را با رعايت خوا

تقسيم اعداد دورقمی بر ي
ک معلم نياز دارد. اعداد زوج و و رابطه 

ص تقدم عمليات در حل مسائل به کم
انجام می دهد. در تشخي

ک شکل، کسر مورد نظر را نمايش می دهد. بيشتر مواقع در حل 
آن را با تقسيم توضيح می دهد. به کم

مسائل مربوط به تقسيم و کسر به راهنمايی معلم نياز دارد. برای تقسيم داده  شده از بين ضرب های ارائه 
شده، ضرب متناظر را انتخاب می کند و بعضی مواقع در استفاده از اصطالحات نصف، ثلث، ربع، خمس 

به راهنمايی معلم نياز دارد.

نيازمند 
آموزش

ص تقسيم را به درستی حل می کند و 
ک رقمی (بدون باقی مانده) با رعايت خوا

تقسيم اعداد دورقمی بر ي
ک نياز دارد. اعداد زوج و فرد دورقمی را بدون ارائه دليل (ارتباط با 

در مورد تقسيم با باقی مانده به کم
تقسيم) تعيين می کند. در نوشتن کسر با استفاده از شکل همواره به راهنمايی معلم نياز دارد.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی سوم


