ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ

١٠٠

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم ﺟﻬﺖ درج در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﻗﺮآن
ــ ﺧﻮاﻧﺪن )روﺧﻮاﻧﯽ ،ﻗﺮاﺋﺖ(
ــ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ )آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ(
ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن
ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﻣﺎﻣﺖ
ــ اﺧﻼق و آداب اﺳﻼﻣﯽ
ــ ﻣﻌﺎد
ــ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ــ اﺣﮑﺎم

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ:

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ:

ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﺧﻼق و آداب اﺳﻼﻣﯽ
ــ ﻣﻌﺎد
ــ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ــ اﺣﮑﺎم
ــ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﮋه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

ــ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ــ ﻧﺒﻮت
ــ اﺧﻼق
ــ ﻣﻌﺎد
ــ آداب
ــ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﮋه اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﯽ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ــ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎﻳﻪ
ــ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
رﻳﺎﺿﯽ
ــ ﻋﺪد )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﮐﺴﺮﻫﺎ ،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 ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ
ــ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ )ﮔﻮش دادن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن(
ــ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ )درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻧﮕﺎرش(
١٠١

ﻋﻠﻮم
ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل
ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ــ ﺗﻌﻤﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ
ــ اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ــ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ــ ﮐﺎر در ﮔﺮوه
ﻫﻨﺮ
ــ ﺑﻴﺎن اﻳﺪه در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی )زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮی و ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی(
ــ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ــ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ )ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ(
ــ ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻴﻂ )ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ(
ــ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ )ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﯽ(
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﯽ ،رﻋﺎﻳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی 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(

١٠٢

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺮﺁﻥ

١٠٣

١٠٤
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ﻓﺼﻞ ﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم
ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻬﺎرت روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و
ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﻣﻬﺎرت روان ﺧﻮاﻧﯽ
ﻋﺒﺎرات و اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز

روﺧﻮاﻧﯽ

ﻗﺮاﺋﺖ

ﺧﻮاﻧﺪن

۳ــ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﯽ :ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪن از ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌ ّﻠﻢ

۲ــ ﺧﻮاﻧﺪن آﻫﻨﮕﻴﻦ :ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﯽ

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

۱ــ ﺻﺤـﻴﺢ ﺧﻮاﻧﯽ :ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ،ﻋﺒﺎرات و آﻳﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن.

ــ روان ﻳﺎ ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت
و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
۱ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرات و اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻫﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ روان
۲ــ ﺣﻔﻆ اذﮐﺎر واﺟﺐ ﻧﻤﺎز

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

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ ۱و ﺑﻪﺻﻮرت روان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﻏﻠﺐ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻋﺒﺎرات و اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻨﮕﻴﻦ ۲ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻋﺒﺎرات و اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ آﻫﻨﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﯽ ۳ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
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.

دروس
ﻓﺼﻞ ﻫﺎی اول ،دوم
و ﺳﻮم
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ) دروس
۱۳ ،۹ ،۶ ،۳و(۱۵

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آداب ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
۲
ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ رﻋﺎﻳﺖ آداب
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن از روی
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻴﺎم

آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن

ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

داﺳﺘﺎن

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

ﻗﺮآن.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﻗﺮآن ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

آداب ۱ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در رﻋﺎﻳﺖ آداب ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻳﺎدآوری ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﺎدﻳﻖ آن
را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐ ّﻠﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﺎدﻳﻖ
آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﺎ زﺑﺎن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را از روی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐ ّﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش در ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

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

آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ
ــ ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ

١٠٥

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﺁﺳﻤﺎﻥ

١٠٦

دروس

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

درک ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و ﺳﭙﺎسﮔﺰاری از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
او

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ
و ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( و رﻓﺘﺎر
اﻳﺸﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

۴ ، ۳،۲ ،۱
۲۶ ، ۸ ،۷

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﺒﻮت

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ۱از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و راهﻫﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و راهﻫﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ،
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و راهﻫﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ،
ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪای ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
)در ّ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و راهﻫﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪای ﺳﺎده از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد،
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ،در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪای از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( را در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( )در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( )در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره و ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

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

ــ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ــ ﺳﭙﺎسﮔﺰاری از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ.
ــ ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ
ــ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( و
رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

١٠٧

١٠٨
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﺳﺎﻣﯽ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرم،
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ ،دوازدﻫﻢ و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا و ﺣﻀﺮت
زﻳﻨﺐ)س( و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ،
ﺷﺸﻢ ،دوازدﻫﻢ و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا و ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س(
و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ،
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺣﻔﻆ
ﻃﺒﻴﻌﺖ
ــ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ اﺑﺮاز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ

دروس

۲۵ ،۲۴ ،۲۳ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۱
۲۸ ،۲۷ ،۱۳ ،۱۲ ،۶ ،۵

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

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

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﻣﻌﻠﻢ و رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و
ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﻣﺎﻣﺖ

اﺧﻼق و آداب اﺳﻼﻣﯽ

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺳﺎﻣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و زﻳﻨﺐ)س( و
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
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 ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﺳﺎﻣﯽ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا)س( و زﻳﻨﺐ )س( و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺎﻣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪای از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را از اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و دوازدﻫﻢ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و زﻳﻨﺐ )س( و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ادای اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ را در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ را در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
و ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ را در ﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ را در
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب و ﺑﺪ
ــ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ــ ﺑﻴﺎن آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع(
ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ
ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و
ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع(
ــ ﺑﻴﺎن اﺣﮑﺎم ﺳﺎده )در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( ﺗﮑﻠﻴﻒ
و ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺠﺎب ،ﻧﻤﺎز و روزه
ــ ادای ﺻﺤﻴﺢ ﻳﮏ ﻧﻤﺎز ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر
رﮐﻌﺘﯽ

دروس

۲۲ ، ۲۱
۲۰ ، ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۰
۱۹ ،۱۰ ،۹ ،۵

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

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

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آداب و ﻣﺮاﺳﻢ روزه ،ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ
ﺗﮑﻠﻴﻒ دﺧﺘﺮان و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و
ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺿﺮوری ﺗﮑﻠﻴﻒ ،ﺗﻘﻠﻴﺪ،
ﻃﻬﺎرت ،وﺿﻮ ،ﻧﻤﺎز ،روزه و ﺣﺠﺎب )ﺑﻪ
وﻳﮋه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان(

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻌﺎد

ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﯽ

اﺣﮑﺎم

١٠٩

اداﻣﻪ ی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد درس ﻫﺪﻳﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ را در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ را در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ،در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ را در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه )در ﺣﺪ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ع( را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن
و در ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( را ﺑﻴﺎن و در ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( را ﺑﻴﺎن و در ﺑﺮﮔﺰاری
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺠﺎب ،ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد.

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﮑﻠﻴﻒ ،ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺣﺠﺎب و اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺠﺎب ،ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﺶ
ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد.

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آداب و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم وﻻدت و ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( را ﺑﻴﺎن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
و در ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺠﺎب ،ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد.

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺠﺎب ،ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﺟﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﻣﯽآورد.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ

١١٠

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

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

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

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
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  ۳ﻣﺘﺮی را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۲ﻣﺘﺮی 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.
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 ﻣﯽدﻫﺪ.
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.
ــ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ ﭘﺎ ﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﭘﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺳﺒﮏ در ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﺑﺎ ﭘﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ
ــ ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﺿﺮﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻏﻠﺘﺎن روی زﻣﻴﻦ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﻣﻬﺎرت در اﺟﺮای ﻟﯽ ﻟﯽ
ﮐﺮدن

ﻣﻬﺎرت اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺎ دﺳﺖ

ﻣﻬﺎرت اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ

ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و اﺟﺮای
ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻞ دادن،
ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ دادن ،ﺗﺎب ﺧﻮردن

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

۱، ۲۵

۲۰ ،۱۵ ،۱۲

۲۰ ،۱۵،۱۲

۱۳،۲۵،۱۸

ﺣـﺮﮐﺎت ﭘـﺎﻳﻪ

١١١

١١٢

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

۹ ،۱۷

۲۲ ، ۵

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺎﺑﮑﯽ
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﺼﺐ و
ﻋﻀﻠﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی

آﻣـﺎدﮔـﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ــ ﺟـﺴـﻤـﺎﻧـﯽ

۲۳ ،۱۰ ، ۸ ، ۷

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش

ﺧﻮب

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش

در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

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

ــ ﺑﺎ دوﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺎی دو ﺷﯽء ﺳﺒﮏ )ﮐﻴﺴﻪ ﺷﻦ( را ﺑﺎ دو ﺷﯽء ﺳﺒﮏ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۵ﻣﺘﺮی آن
ﻗﺮار دارد ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ در ﺣﻴﻦ دوﻳﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻠﻢ )ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮت و ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ــ دوﻳﺪن ،ﺗﻮﻗﻒ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻬﺖ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ــ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دو زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﮐﺸﻴﺪه در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
ــ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎف و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻴﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺗﻨﻪ و دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﻢ ﺷﺪن
زاﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺗﻨﻪ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ی ﭘﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ را  ۳ﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ــ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎز دﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺎف و ﮐﺸﻴﺪه در ﺟﻠﻮی ﺑﺪن ﺑﺎ  ۱۰ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﮑﺚ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮﻫﺎ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹۰درﺟﻪ( ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ  ۱۰ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
)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  ۱۰ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﮐﻤﺮ
ﺑﺎ زﻣﻴﻦ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺖ(

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

دروس

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ ــ ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

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

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪآﻣﻮزش در اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

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

ــ  ۱۰دور دور زﻣﻴﻦ واﻟﻴﺒﺎل ﻧﺮم ﺑﺪود و در ﺣﻴﻦ دوﻳﺪن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﮐﻨﺪ) .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(
ــ از ﭘﻠﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﮑﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ رود )اول ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﭘﺎی ﭼﭗ روی
ﭘﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺎ روی ﭘﻠﻪ ،اول ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﭘﺎی ﭼﭗ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد(

۳ــ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.

۲ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

۲۵،۲۴، ۲۱،۴

١١٣

ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﲢﻘﻖ
ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ

١١٤

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

۷ــ۲۹ ،۲ــ۳۳،۲۳ــ۴۳،۳۱ــ۱۶۷،۴۲ــ۱۸۷ ،۱۶۵
۳۵ــ۷۵ ،۷۲ ،۶۱ ،۴۳ ،۳۴ــ۱۶۷ ،۷۳ــ۱۸۵ ،۱۶۶ــ۱۸۴

درک اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ رﻗﻤﯽ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﺗﺎ ﺷﺶ رﻗﻤﯽ و اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪد و ﻧﻤﺎد آن

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﻋﺪد

١ــ ﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ارﻗﺎم اﻋﺪاد
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی
آﻧﻬﺎ
ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎدﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﮐﺴﺮﻫﺎ

١١٥

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

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻋﺪاد را در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 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 ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺜ ًﻼ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﭘﻮل و…( .ارﻗﺎم را ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﺪاد را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول و ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮدن در
ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ارﻗﺎم را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﺪاد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮدن در ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻳﺎ
رﻗﻢ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ارﻗﺎم را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد و ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ( و ﻳﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
)ﺑﻪ رﻗﻢ ﻳﺎ ﺣﺮوف( ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ،ﻋﺒﺎرتﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ و ﮐﺴﺮﻫﺎ ١را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ،ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ) < = >( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ،ﻋﺒﺎرتﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ و ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ،ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ) < = >( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد
و ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ،
ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ) < = >( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﮐﺴﺮﻫﺎ
را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﮐﻤﺘﺮی ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ( و ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ) < = >( در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

١١٦

ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶرﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ،ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ(

ﮐﺴﺐﻣﻬﺎرتدرﺟﻤﻊاﻋﺪادﺳﻪﺗﺎﭘﻨﺞرﻗﻤﯽﺑﺎﻳﮑﺪﻳﮕﺮ،آﺷﻨﺎﻳﯽﺑﺎ
ﺧﻮاصﺟﻤﻊوﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮیآن

ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد

ﺟﻤﻊ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

۴۲ ،۳۵ ،۳۱ ،۲۵ ،۵
۱۷ ،۱۱،۱۰ ،۸ــ۴۱ ،۱۵ــ ۸۲ ،۶۴ ،۳۶ــ۱۶۷ ،۸۰

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ
ــ ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد و اﻋﺪاد
ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد
ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ
ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ)ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( و ،...ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ )ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﭘﺬﻳﺮی ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ(،
ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و آزﻣﻮن درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب

ﻋﺪد

اﻋﻤﺎل روی اﻋﺪاد

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

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻋﺪاد ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد ) ﺗﺎ ﺷﺶرﻗﻤﯽ( را ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﻨﺞﺗﺎﭘﻨﺞﺗﺎ ،دهﺗﺎ دهﺗﺎ ،ﺻﺪﺗﺎ
ﺻﺪﺗﺎ ،ﻫﺰارﺗﺎ ﻫﺰارﺗﺎ( ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻳﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﻋﺪاد ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد )ﺗﺎ ﺷﺶرﻗﻤﯽ( را ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﻨﺞﺗﺎﭘﻨﺞﺗﺎ ،دهﺗﺎ دهﺗﺎ ،ﺻﺪﺗﺎ
ﺻﺪﺗﺎ ،ﻫﺰارﺗﺎ ﻫﺰارﺗﺎ( ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

اﻋﺪاد ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد )ﺗﺎ ﺷﺶرﻗﻤﯽ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﺷﻤﺎرش
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﺑﻴﺎن اﻋﺪاد ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد و ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد )ﺗﺎ ﺷﺶرﻗﻤﯽ( ﻳﺎ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ آن را اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ آن را اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد در اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش از ﺧﻮاص ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

۱۸ ،۹ــ۴۱ ،۳۰ ،۱۲ــ ۸۲ ،۵۸ ،۳۹ــ۱۶۷ ،۱۵۴ ،۸۰
۴۶ــ۵۸ ،۴۴ــ ۸۶ ،۸۰،۶۵ ،۵۴ــ۹۴ ،۸۲ــ،۹۱
۱۰۵ــ۱۳۶ ،۱۱۷،۱۱۱ ،۹۹ــ۱۵۷،۱۴۱ ،۱۲۴ــ،۱۵۴
۱۷۱ــ ۱۹۲ ،۱۸۸ ،۱۷۴ ،۱۶۸ـ۱۹۱

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

درک ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﺿﺮباﻋﺪادﻳﮏرﻗﻤﯽدرﭼﻨﺪرﻗﻤﯽ
آﺷﻨﺎﻳﯽﺑﺎﺧﺎﺻﻴﺖﻫﺎی ﺿﺮبوﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮیآن

ﺗﻔﺮﻳﻖ

ﺿﺮب

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ذﻫﻨﯽ )درﺣﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ(
ــ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ)ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل(
ــاﻣﺘﺤﺎندرﺳﺘﯽﺗﻔﺮﻳﻖ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ و آزﻣﻮن درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺿﺮب در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺪون ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺟﺪول و(...
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺧﻮاص ﺿﺮب )ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﭘﺬﻳﺮی،
ﺗﻮزﻳﻊﭘﺬﻳﺮی ﺿﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻮزﻳﻊﭘﺬﻳﺮی ﺟﻤﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺿﺮب ،ﺿﺮب ﻫﺮ ﻋﺪد در ﻳﮏ
ــ ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺮب و آزﻣﻮن درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ

اﻋﻤﺎل روی اﻋﺪاد

١١٧

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

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻔﺮﻳﻖ ذﻫﻨﯽ درﺣﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای )ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ( را اﻧﺠﺎم داده و درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ را آزﻣﻮن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺮﻳﻖ ذﻫﻨﯽ درﺣﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای )ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ( را اﻧﺠﺎم داده و درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ را آزﻣﻮن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده )ﻳﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪای( ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻘﺪم
ﻋﻤﻠﻴﺎت را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﺧﻮب

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

در ﻣﻮرد ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ﻳﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻳﮏ رﻗﻤﯽ در ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ را )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺧﻮاص
ﺿﺮب ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻮرد ﺿﺮب ﺑﻪ
ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻳﮏ رﻗﻤﯽ در ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ را )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺧﻮاص
ﺿﺮب ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮب را در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺿﺮب ﻳﮏ رﻗﻤﯽ در ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ﻳﮏ
رﻗﻤﯽ در ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص ﺿﺮب و ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده در ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

در ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻳﮏ رﻗﻤﯽ در ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ )ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل( ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص ﺿﺮب و
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

١١٨

ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

۷۱ــ۸۲ ،۶۵ــ۸۸ ،۸۱ــ۱۵۷ ،۱۵۰ ،۱۴۳ ،۱۰۵ ،۹۵ ،۸۵ــ۱۷۳،۱۵۴ــ۱۷۹ ،۱۷۲ــ۱۸۵ ،۱۷۵ــ،۱۸۰
۱۹۲ــ۱۸۹

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

اداﻣﻪی ﺟﺪول اﻫﺪاف ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی درس رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ رﻗﻤﯽ )ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاص ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ داده ﺷﺪه ،ﺿﺮب ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﺴﺮ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺼﻒ ،ﺛﻠﺚ ،رﺑﻊ و ﺧﻤﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﮐﺴﺮ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ و
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺿﺮب و ﮐﺴﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد و درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ را آزﻣﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش

ﺧﻮب

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ رﻗﻤﯽ )ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد .اﻋﺪاد زوج و و راﺑﻄﻪ
آن را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ،ﮐﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﮐﺴﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ داده ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﺿﺮبﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،ﺿﺮب ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺼﻒ ،ﺛﻠﺚ ،رﺑﻊ ،ﺧﻤﺲ
ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ رﻗﻤﯽ )ﺑﺪون ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاص ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارد .اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد دورﻗﻤﯽ را ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﻴﻞ )ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺎز دارد.

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ رﻗﻤﯽ )ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ داده ﺷﺪه ،ﺿﺮب ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ .اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﺴﺮ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺼﻒ ،ﺛﻠﺚ ،رﺑﻊ و ﺧﻤﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺿﺮب و ﮐﺴﺮ را در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ

ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ )ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ) ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺪون ﺷﮑﻞ(
ــ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص در ﺗﻘﺴﻴﻢ )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﺪد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﺮ ﻳﮏ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﺮ ﺧﻮدش(
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﺴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺼﻒ ،ﺛﻠﺚ ،رﺑﻊ ،ﺧﻤﺲ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد
ــ ﻣﺠﻬﻮلﻳﺎﺑﯽ
ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﮐﺴﺮ و آزﻣﻮن درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ

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

اﻋﻤﺎل روی اﻋﺪاد

