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تقارن

درک تقارن محوری در اشکال، درک محور تقارن
کسب مهارت تکميل اشکال متقارن با استفاده از محور تقارن

۱۳۴، ۱۴۰ــ ۱۳۸

ــ رسم يا معرفی اشکالی که دارای محور تقارن هستند.
ــ شناسايی محور تقارن و بيان خصوصيات آن

ــ رسم محور تقارن
ــ تکميل يا رنگ آميزی نيمه ديگر شکل با توجه به محور تقارن

خيلی خوب
اشکالی را که دارای محور تقارن هستند، در محيط اطراف و صفحه شناسايی می کند و خط تقارن آنها را 
نشان می دهد و داليل خود را بيان می کند. نيمه ناتمام اشکال متقارن با جزئيات نسبتًا زياد را تکميل کرده و به 

گ آميزی می کند. خصوصيات خط تقارن را بيان می کند.
درستی رن

خوب
اشکالی را که دارای محور تقارن هستند، در بيشتر موارد شناسايی می کند و خط تقارن آنها را نشان می دهد 
گ آميزی 

و داليل خود را بيان می کند. نيمه ناتمام اشکال متقارن با جزئيات کم را تکميل کرده و به درستی رن
می کند. خصوصيات خط تقارن را بيان می کند.

قابل قبول
ص داده و محور تقارن آنها را نشان می دهد 

اشکالی را که دارای محور تقارن هستند، در برخی موارد تشخي
و داليل خود را بيان می کند. نيمه ناتمام اشکال متقارن با جزئيات بسيار کم را تکميل کرده و به درستی 

گ آميزی می کند. برخی از خصوصيات خط تقارن را بيان می کند. 
رن

نيازمند آموزش
ص اشکالی که دارای محور تقارن هستند و يا تعيين محور تقارن و يا تکميل اشکال نميه تمام متقارن 

در تشخي
ک معلم نياز دارند.

همواره به کم

خطوط متقاطع و موازی

درک مفهوم خطوط متقاطع و موازی
کسب مهارت رسم خطوط متقاطع

۱۵۳ــ۱۵۱

ــ خطوط متقاطع و موازی در صفحه را مشخص می کند و آنها را نام گذاری 
می کند. 

ــ خطوط متقاطع را رسم می کند.
ــ ويژگی های خطوط متقاطع و موازی را بيان می کند.

ــ حل تمرين های مربوطه

خيلی خوب

ص 
ص داده، نقاط تقاطع رامشخ

خطوط متقاطع و موازی را در هر موقعيت (محيط اطراف، شکل) تشخي
کرده و مثال هايی بيان می کند. ويژگی های خطوط موازی و متقاطع را بيان می کند و به رسم خطوط متقاطع 
در حالت های مختلف می پردازد و در ارتباط با خطوط متقاطع و متوازی به طرح و حل تمرينات (مشابه کتاب 

درسی) می پردازد.

خوب

ص می دهد، نقاط تقاطع را 
خطوط متقاطع و متوازی موجود در محيط اطراف خود را در بيشتر مواقع تشخي

ص داده و ويژگی های آنها را بيان 
ص کرده و مثال هايی بيان می کند. خطوط مذکور را روی شکل تشخي

مشخ
می کند. قادر به رسم خطوط متقاطع در صفحه می باشد. در ارتباط با خطوط متقاطع و متوازی به حل تمرينات 

(مشابه کتاب درسی) می پردازد.

قابل قبول
ص می دهد و نقاط تقاطع را در بعضی اشکال نشان 

خطوط متقاطع و متوازی را در حد کتاب درسی تشخي
می دهد و مثال هايی مشابه بيان می کند. قادر به رسم خطوط متقاطع در صفحه می باشد و ويژگی های خطوط 

ک معلم نياز دارد.
متقاطع و متوازی را بيان کرده و در حل بعضی از تمرينات به کم

نيازمند آموزش
ص می دهد ولی در رسم خطوط متقاطع در صفحه يا 

خطوط متقاطع و متوازی را در حد کتاب درسی تشخي
ک معلم نياز دارد.

تعيين نقاط تقاطع يا بيان ويژگی های خطوط مذکور و حل تمرينات همواره به کم

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

پاره خط، اشکال هندسی و اجزاء آن

درک مفهوم پاره خط 
درک مفهوم چند ضلعی، دايره و اجزاء آنها

تشخيص تفاوت ها و شباهت  ها
کسب مهارت استفاده از پرگار و گونيا

۱۸، ۴۷ الی ۵۳، ۷۹، ۸۱، ۹۶ الی ۹۸، ۱۰۶ الی ۱۱۰

ــ مشخص کردن پاره خط در محيط اطراف و صفحه
ــ شناسايی و نامگذاری چند ضلعی ها و بيان اجزاء آن با ذکر تعداد هر يک از آنها

ــ تعيين ويژگی های چند ضلعی ها و مقايسه آنها
ــ شناسايی دايره و اجزاءآن در هر موقعيت و رسم آن

ــ حل مسائل

خيلی خوب

ص کرده و آنها را نام گذاری 
پاره خط، چند ضلعی و دايره را در محيط اطراف و در صفحه، مشخ

می کند. دايره و اجزاء آن را (با استفاده از پرگار و خط کش و بدون استفاده از آن ) رسم و 
نام گذاری می کند. چند ضلعی ها و اجزاء آنها را با استفاده از ابزار مناسب رسم و نام گذاری 
می کند. ويژگی ها تفاوت ها و شباهت ها بين چند ضلعی ها را بيان می کند. از پرگار برای مدرج 
ک از موارد فوق به طرح و 

کردن خط و مقايسه پاره خط ها استفاده می کند. در ارتباط با هر ي
حل مسأله می پردازد.

خوب

ص 
پاره خط، چند ضلعی و دايره را در بيشتر موارد در محيط اطراف و همواره در صفحه، مشخ

کرده و آنها را نام گذاری می کند.
دايره و اجزاء آن (با استفاده از خط کش و پرگار)، چند ضلعی ها و اجزاء آن را ( با استفاده 
از خط کش و گونيا) رسم کرده، نام گذاری می کند. ويژگی ها، شباهت ها و تفاوت های بين 

چند ضلعی ها را بيان می کند.
از پرگار برای مدرج کردن خط و مقايسه پاره خط ها استفاده می کند. اکثر مسائل در ارتباط با هر 

ک از موارد فوق را حل می کند. 
ي

قابل قبول

پاره خط و چند ضلعی های ساده (مربع، مستطيل، مثلث) و دايره را در صفحه نشان می دهد. 
اجزاء آن را نام گذاری می کند. در بعضی موارد در استفاده از خط کش و پرگار برای رسم دايره 
و استفاده از خط کش و گونيا برای رسم چند ضلعی ها به راهنمايی نياز دارد، هم چنين در بيان 
ک از موارد فوق 

ويژگی ها، شباهت ها و تفاوت ها در چند ضلعی ها و حل مسائل در ارتباط با هر ي
در بيشتر موارد به راهنمايی معلم نياز دارد. 

نيازمند 
آموزش

ص کرده و نام گذاری می کند ولی برای مدرج کردن خط و نام گذاری 
پاره خط را در صفحه مشخ

ص بعضی از چند ضلعی ها و اجزاء آنها و حل مسائل همواره به راهنمايی معلم نياز 
و تشخي
دارد. 
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 مکعب مستطيل، مکعب

درک مفهوم مکعب مستطيل و مکعب
تمايز مکعب مستطيل از مکعب

کسب مهارت ساختن مکعب مستطيل و مکعب

۱۹ الی ۲۲

ــ تشخيص مکعب مستطيل و نمايش وجوه آن
ــ تشخيص مکعب و نمايش وجوه آن
ــ ساختن مکعب مستطيل و مکعب

ــ بيان تمايز مکعب مستطيل از مکعب

خيلی خوب

با استفاده از کاغذ شطرنجی مکعب مستطيل و مکعب را می سازد و وجوه آن را نشان می دهد و تعداد را بيان می کند و تمايز 
ص می کند. 

بين مکعب مستطيل و مکعب را مشخ
از بين گسترده های مختلف، مکعب مستطيل و مکعب را تعيين می کند. مکعب مستطيل و مکعب را در اشکال داده شده، 

ص می کند. 
ص می دهد و در محيط اطراف خود احجام شبيه به مکعب مستطيل و مکعب را مشخ

تشخي

خوب

با استفاده از کاغذ شطرنجی، مطابق الگو مکعب مستطيل و مکعب را می سازد و وجوه آن را نشان می دهد و تعداد را بيان 
ص می کند. 

می کند و تمايز بين مکعب مستطيل و مکعب را مشخ
در بيشتر موارد از بين گسترده های مختلف، مکعب مستطيل و مکعب را تعيين می کند. مکعب مستطيل و مکعب را در 
ص می دهد. در اکثر مواقع در محيط اطراف خود احجام شبيه به مکعب مستطيل و مکعب را 

اشکال داده شده، تشخي
ص می کند.

مشخ

قابل قبول
ص می کند. 

با داشتن گسترده مکعب مستطيل و مکعب، آنها را می سازد و تعداد وجوه آنها را بيان می کند و شکل هر و جه را مشخ
ص می کند ولی در 

از بين گسترده های احجام معين (مخروط، استوانه، مکعب مستطيل و مکعب) مکعب مستطيل و مکعب را مشخ
ص می کند. 

ساير موارد به راهنمايی معلم نياز دارد. برخی از احجام شبيه به مکعب مستطيل و مکعب را در محيط اطراف، مشخ

نيازمند آموزش
ک معلم نياز 

برای ساختن مکعب مستطيل و مکعب يا بيان تمايز آنها و شناخت مکعب مستطيل و مکعب در شکل همواره به کم
دارد. در بيشتر مواقع در محيط اطرا ف قادر به نشان دادن و نام بردن احجام شبيه به مکعب مستطيل و مکعب نمی باشد

استوانه 

درک مفهوم استوانه
کسب مهارت ساختن استوانه

۱۳۷

در  و  بعدی)  (دو  درصفحه  استوانه  تشخيص  ــ 
فضا (سه بعدی)

ــ ساختن استوانه
ــ تشخيص اجزاء سازنده استوانه

خيلی خوب
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف مثال هايی عينی متنوع و بديع از استوانه بيان می کند. 

استوانه را در صفحه تشخي
ص می کند. 

استوانه را می سازد و از بين گسترده های مختلف، گسترده استوانه را مشخ

خوب
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف مثال هايی از استوانه بيان می کند. استوانه را می سازد و از 

استوانه را در صفحه تشخي
ص می کند . 

بين گسترده های مختلف، گسترده ی استوانه را مشخ

قابل قبول
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف از استوانه مثال هايی محدود بيان می کند. در ساختن 

استوانه را در صفحه تشخي
ص گسترده استوانه از بين گسترده های ديگر نياز به راهنمايی دارد. 

استوانه و تشخي

نيازمند آموزش
ص گسترده استوانه از بين گسترده های 

برای معرفی استوانه در محيط اطراف يا در صفحه و يا ساختن استوانه و يا تشخي
ديگر همواره به راهنمايی معلم نياز دارد. 
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مخروط 

درک مفهوم با مخروط
کسب مهارت ساختن مخروط 

۱۶۲

در  و  بعدی)  (دو  صفحه  در  مخروط  تشخيص  ــ 
محيط اطراف

ــ ساختن مخروط

خيلی خوب
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف مثال هايی متنوع و بديع از مخروط 

اشکال مخروطی شکل را تشخي
ص می کند. 

بيان می کند. مخروط را می سازد و از بين گسترده های مختلف، گسترده مخروط را مشخ

خوب
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف مثال هايی عينی از مخروط بيان 

اشکال مخروطی شکل را تشخي
ص می کند. 

می کند. مخروط را می سازد از بين گسترده های مختلف، گسترده ی مخروط را مشخ

قابل قبول
ص می دهد و با توجه به محيط اطراف از مخروط مثال هايی محدود بيان 

اشکال مخروطی شکل را تشخي
ص گسترده مخروط از بين گسترده های ديگر به راهنمايی نياز دارد. 

می کند. در ساختن مخروط و تشخي

نيازمند آموزش
ص گسترد ه مخروط از بين گسترده های 

برای معرفی مخروط در محيط اطراف يا ساختن مخروط و يا تشخي
ديگر همواره به راهنمايی معلم نياز دارد. 

اندازه گيری

شناخت زمان

درک مفهوم زمان و کاربرد آن

 ۱۸۶ ،۱۶۱ ،۱۶۰ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۵۹ ،۲۳ ،۳

ــ تخمين زمان موردنياز برای انجام کارهای شخصی
ــ خواندن ساعت به صورت طی شده و مانده 

ــ استفاده از اصطالح های ربع و نيم در خواندن ساعت
ــ بيان ساعت بعدازظهر به صورت های مختلف

ــ تبديل ساعت به دقيقه
ــ حل مسائل در ارتباط با ساعت 

خيلی خوب

ساعت صبح و بعدازظهر را به صورت های مختلف می خواند و آن را به صورت طی شده و مانده و با 
استفاده از مفاهيم ربع و نيم بيان می کند. ساعت بعدازظهر را به صورت های مختلف بيان می کند و در 
ارتباط با ساعت به طرح و حل مسأله می پردازد و برای انجام کارهای شخصی زمان موردنياز را تخمين 

می زند. 

خوب
ساعت صبح و بعدازظهر را به اشکال مختلف می خواند و آن را به صورت طی شده و مانده و با استفاده 
از مفاهيم ربع و نيم بيان می کند. ساعت بعدازظهر را به صورت های مختلف بيان می کند و در اکثر مسائل 

مربوط به ساعت را حل می کند. 

قابل قبول
ساعت صبح و بعدازظهر را به اشکال مختلف می خواند و آن را به صورت طی شده بيان می کند. برخی 
موارد ساعت صبح و بعدازظهر را به صورت مانده و با استفاده از مفاهيم ربع و نيم بيان می کند. برخی 

مسائل مربوط به ساعت را حل می کند. 

نيازمند آموزش
در خواندن ساعت به صورت طی شده و مانده با مضارب کمتر از ۵ و استفاده از ربع و نيم و يا کاربرد آن و 

ک معلم نياز دارد. 
حل مسائل همواره به کم
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اندازه  گيری 

طول 

درک مفهوم کيلومتر، ميلی متر
کسب مهارت اندازه  گيری و محاسبه طول با واحدهای مختلف و مقايسه آنها با يکديگر

کسب مهارت تبديل واحدهای اندازه گيری به يکديگر
درک مفهوم محيط

توانايی محاسبه محيط اشکال هندسی
توانايی محاسبه محيط مستطيل و مربع با استفاده از فرمول 

۳۲، ۷۸ــ ۷۲، ۸۴ ــ۸۲، ۸۸ــ۸۶،
۱۰۸ــ۱۳۰،۱۰۷ــ۱۳۴،۱۲۹،

۱۵۹ــ۱۶۴،۱۵۷ــ۱۸۸،۱۷۱،۱۶۳ ــ ۱۸۷

مقايسه  و  آن)  اجزاء  و  متر  (کيلومتر،  استاندارد  گيری  اندازه  واحدهای  از  استفاده  با  مکان  دو  فاصله  يا  اشيا  طول  اندازه گيری  و  تخمين  ــ 
اندازه ها،استفاده از واژگان هم اندازه،کوتاه  تر، بلندتر،کوتاه ترين و بلندترين.

ــ محاسبه محيط اشکال هندسی (با استفاده و بدون استفاده ازفرمول)
ــ تبديل واحدهای اندازه گيری به يکديگر 

ــ حل مسائل مربوطه

خيلی خوب

) را در محيط  فاصله بين دو نقطه، دو مکان و يا اندازه خطوط شکسته (باز و بسته۱
اطراف خود تخمين زده، اندازه گيری کرده و اندازه ها را با واحد های اندازه گيری 
استاندارد(کيلومتر، متر و اجزای آن) بيان کرده، مقايسه می کند و واژه  های مقايسه را به 

درستی به کار می برد.
ــ واحد های اندازه گيری استاندارد (کيلومتر، متر و اجزای آن) را به يکديگر تبديل کرده، 
داليل خود را بيان می کند و از آنها در حل مسائل استفاده می کند. محيط اشکال را به 
دست آورده و برای محاسبه محيط مستطيل و مربع از فرمول استفاده می کند. در مورد 

ک از موارد فوق به طرح و حل مسأله می پردازد. 
هر ي

خوب

فاصله بين دو نقطه، دو مکان و يا اندازه خطوط شکسته (باز و بسته) را در شکل تخمين زده، 
اندازه گيری می کند و با واحد های اندازه گيری استاندارد (کيلومتر، متر و اجزای آن) بيان 

کرده و مقايسه می کند و واژگان مورد استفاده در مقايسه را به درستی به کار می برد.
در اکثر موارد تبديل واحد  های اندازه گيری استاندارد (کيلومتر، متر و اجزای آن) را به 

يکديگر انجام داده و آنها را در حل مسائل، به کار می گيرد.
محيط اشکال را به دست آورده و برای محاسبه محيط مستطيل و مربع از فرمول استفاده 

می کند.

قابل قبول

فاصله بين دو نقطه و يا اندازه خطوط شکسته (بازو بسته) را در شکل اندازه گيری می کند 
و با واحد های اندازه گيری استاندارد (اجزای متر) بيان کرده و مقايسه می کند و از واژگان 
مورد استفاده در مقايسه به درستی استفاده  می کند. محيط اشکال را به دست می آورد 
ولی در بعضی موارد در تبديل واحدهای اندازه گيری استاندارد (کيلومتر، متر و اجزای 
آن) به يکديگر و به کارگيری آن در حل مسائل و محاسبه محيط مستطيل و مربع با استفاده 

از فرمول به راهنمايی معلم نياز دارد.

نيازمند آموزش
در اندازه گيری فاصله بين دو نقطه يا اندازه گيری خطوط شکسته (باز و بسته) در شکل و بيان 
آن به صورت استاندارد (متر و اجزای آن) و تبديل واحد های اندازه گيری استاندارد (کيلومتر، 

ک معلم نياز دارد. 
متر و اجزای آن) به يکديگر يا به کارگيری فرمول همواره به کم

۱ــ منظور از محاسبه طول خط شکسته ی بسته، همان محاسبه محيط است.

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

صفحه 
پرسش ها و 
فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

اندازه گيری 

مساحت

کسب مهارت محاسبه مساحت چند ضلعی ها (در حد 
کتاب درسی)  و مقايسه آنها با يکديگر

آشنايی با واحدهای اندازه گيری مساحت (استاندارد ــ 
غيراستاندارد)

۱۱۹ الی ۱۲۳، ۱۵۸، ۱۵۹

مقياس  با  هندسی  اشکال  مساحت  اندازه گيری  ــ 
استاندارد و غيراستاندارد و مقايسه آنها

با  آنها  ارتباط  و  مربع  و  مستطيل  مساحت  قاعده  بيان  ــ 
يکديگر 

ــ حل مسائل مربوط به مساحت واستفاده  از واحدهای 
اندازه گيری مساحت در بيان جواب

خيلی خوب
ــ مساحت اشکال هندسی مختلف را (با استفاده از واحد اندازه گيری سطح يا فرمول) محاسبه می کند 
و در اين ارتباط به طرح و حل مسئله می پردازد و در بيان جواب از واحدهای اندازه گيری مساحت به 

طور مناسب استفاده می کند. 

خوب
ــ مساحت اشکال هندسی مختلف را (با استفاده از واحد اندازه گيری سطح يا فرمول) محاسبه می کند. 

بيشتر مسائل را حل می کند و از واحدهای اندازه گيری مناسب جهت بيان جواب استفاده می کند.

قابل قبول
ــ مساحت اشکال هندسی مختلف را با استفاده از کاغذ شطرنجی محاسبه و مقايسه می کند و واحد 
ص داده و نام می برد. فرمول مساحت مستطيل و مربع را بيان می کند ولی 

اندازه گيری سطح را تشخي
ک معلم نياز دارد. 

در برخی موارد محاسبه مساحت اشکال  با استفاده از فرمول به کم
نيازمند 
آموزش

ــ مساحت مربع و مستطيل را با استفاده از کاغذ شطرنجی محاسبه می کند ولی در استفاده از فرمول 
ک معلم نياز دارد. 

و يا محاسبه مساحت چند ضلعی های ديگر همواره به کم

جرم

آشنايی با ابزار و واحدهای اندازه گيری جرم
کسب مهارت  اندازه گيری جرم اشيا و مقايسه آنها با يکديگر
کسب مهارت تبديل واحدهای اندازه گيری جرم به يکديگر

۶۰ الی ۶۴، ۸۰، ۸۱، ۱۷۱، ۱۸۸

اندازه گيری  برای  رايج  غير  و  رايج  مناسب  ابزار  از  استفاده  و  تشخيص  ــ 
جرم 

ــ تخمين جرم اشيا با يکديگر و استفاده از واژگان سبک تر، سنگين تر و برابر 
به درستی 

را  آنها  تبديل  و  جرم  اندازه گيری  واحدهای  از  استفاده  با  اشيا  جرم  بيان  ــ 
به يکديگر

ــ حل مسائل مربوط به جرم

خيلی خوب
ــ جرم اشيا مختلف را تخمين زده، سپس با استفاده از ابزار مناسب، درستی تخمين خود را بررسی 
می کند. با استفاده از واحدهای اندازه گيری مناسب، جرم اشيا را تعيين کرده، با يکديگر مقايسه می کند 
ک تر، سنگين تر و برابر را برای بيان نتيجه به کار می برد. در اين ارتباط به طرح و حل 

و واژگان سب
مسأله می پردازد و در صورت لزوم واحدهای جرم را به يکديگر تبديل می کند. 

خوب
ــ جرم بعضی از اشيا را تخمين زده و با استفاده از ابزار مناسب درستی تخمين خود را بررسی 
می کند. با استفاده از واحدهای اندازه گيری مناسب، جرم آنها را تعيين کرده، با يکديگر مقايسه می کند 
ک تر، سنگين تر و برابر را برای اعالم نتيجه به کار می برد. بيشتر مسائل را حل می کند و 

و واژگان سب
تبديل واحدهای جرم به يکديگر را انجام می دهد.

قابل قبول
ک تر، 

ــ با استفاده از ابزار، جرم بعضی از اشيا را تعيين کرده با يکديگر مقايسه می کند و واژگان سب
سنگين تر و برابر را برای اعالم نتيجه به کار می برد. در حل بعضی از مسائل کتاب درسی و تبديل 

واحدهای جرم به يکديگر به راهنمايی معلم نياز دارد. 

نيازمند 
آموزش

ک معلم نياز 
ص شده، مقايسه آنها و حل مسائل کتاب درسی همواره به کم

در تعيين جرم اشيای مشخ
ک تر و سنگين تر و برابر را در اعالم نتيجه مقايسه به کار می گيرد. 

دارد اما واژگان سب

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

صفحه 
پرسش ها و 
فعاليت ها

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

الگويابی

کسب مهارت الگويابی

۱۴۰ ،۱۳۸،۱۳۴ ،۹۶ ،۵۸ ،۱۶ ،۶ 

ــ ادامه دادن الگو
ــ ايجاد الگوی جديد

خيلی خوب
گ آميزی، الگوی جديدی ايجاد می کند و يا الگوی نيمه تمام را کامل 

ــ با استفاده از صفحات شطرنجی يا رن
کرده و ادامه می دهد (تکرار می کند) و رابطه موجود را بيان می کند. 

خوب
گ آميزی، الگو را ادامه داده و يا الگوی نيمه تمام را کامل کند و 

ــ با استفاده از صفحات شطرنجی، يا رن
رابطه موجود را بيان می کند.

قابل قبول
گ نشده مطابق با قسمت های رنگی) در حالت های مختلف 

گ آميزی قسمت های رن
ــ قادر به کپی کردن (رن

است ولی در بعضی موارد برای ادامه الگو به راهنمايی معلم نياز دارد. 

نيازمند آموزش
گ نشده با توجه به قسمت های رنگی) می باشد ولی در ادامه 

گ آميزی قسمت های رن
ــ قادر به کپی کردن (رن

ک معلم نياز دارد. 
الگو همواره به کم

آمار و جمع آوری اطالعات

کسب مهارت جمع آوری و تفسير اطالعات و 
نمايش آنها

آشنايی با نمودار ستونی و موارد استفاده از آن

۱۸۹ ،۱۶۷ ،۱۶۴ ،۹۰ ،۸۹ ،۵۲ ،۴۸

موضوعات  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  ۱ــ 
نمودار  با  آن  نمايش  و  جدول  در  ثبت  مختلف، 

ستونی
۲ــ مقايسه و تفسير داده ها با توجه به نمودار

خيلی خوب
ــ داده های مربوط به موضوعات مختلف را جمع آوری کرده در جدول ثبت می کند. نتايج را روی نمودار ستونی 

نمايش می دهد و آنها را تفسير کرده و داليل خود را توضيح می دهد و به طرح سؤاالت بيشتر می پردازد.

خوب
ــ داده های ثبت شده در جدول را روی نمودار ستونی نمايش می دهد و نتايج را تفسير کرده و به سؤاالت 

پاسخ می دهد.

قابل قبول
ــ با توجه به داده های ثبت شده در جدول و نمودار موجود، نتايج را تفسير کرده و به سؤاالت پاسخ می دهد. 

نيازمند آموزش
ــ با توجه به داده های ثبت شده در جدول و نمودار موجود، در تفسير نتايج و پاسخ گويی به برخی از سؤاالت 

ک معلم نياز دارد. 
به کم
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس فارسی
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جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس فارسی (بخوانيم و بنويسيم) پايه ی سوم       
 

 

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

بخوانيم

گوش دادن

تقويت مهارت گوش دادن

 ــ بيان پيام و استدالل در مورد آن

خيلی خوب
پيام اصلی را درک می کند و به سؤال های مطرح شده با استدالل پاسخ می دهد و نظر خود را نسبت به آن بيان می کند. 

ارتباط بين بخش های آن را دريافت می کند و آن را با استدالل نقد می کند .
خوب

پيام اصلی را درک می کند و به سؤال های مطرح شده با استدالل پاسخ می دهد.

قابل قبول
پيام اصلی را درک می کند و به سؤال های مطرح شده در کتاب با استدالل پاسخ می دهد.

نيازمند آموزش 
ک بيشتری نيازدارد.

در درک پيام و پاسخ به سؤال ها به آموزش وکم

سخن گفتن

تقويت مهارت گفتگو

ــ انسجام١ در گفتار 
ــ شرکت در گفتگووانتقال پيام 

خيلی خوب
پيام خود را به صورت منسجم وهمراه با استدالل بيان می کند و در گفتگو با ديگران مشارکت فعال دارد .

خوب
پيام خود را به صورت منسجم بيان می کند و با ديگران گفتگو می کند .

قابل قبول
پيام خود را در قالب جمله های مرتبط بيان می کند و در گفتگو با ديگران شرکت می کند.

نيازمند آموزش
ک بيشتری نياز دارد . 

در انتقال پيام وشرکت در گفتگو، به آموزش و کم

خواندن

کسب و تقويت مهارت خواندن

پيام  درک  و  خوانی  صحيح  ــ 
وبررسی ونقد آن

خيلی خوب
گ مناسب می خواند و پيام آن را به صورت منسجم درک می کند. 

متن را با سرعت، روان ولحن وآهن
خوب

متن را با سرعت و روان می خواند وپيام آن را به صورت منسجم بيان می کند.
قابل قبول

متن را به صورت روان می خواند وپيام آن را بيان می کند.

نيازمند آموزش 
ک دارد .

در صحيح خوانی ودرک پيام نياز به کم

ک نظم منطقی در جمالت و عبارات بيان شده
١ ــ داشتن ي
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عناوين
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بنويسيم

درست نويسی 

تقويت مهارت دردرست نويسی 
واژه ها وجمالت

و  واژه ها  کاربرد  و  تشخيص  ــ 
جمالت در امال و ديگر نوشتار

خيلی خوب
ص می دهد وآن ها را خوانا، درست و زيبا می نويسد .

شکل صحيح واژه ها وجمالت کتاب های درسی پايه سوم را تشخي

خوب
ص می دهد و آنها را خوانا و درست می نويسد.

شکل صحيح واژه ها و جمالت کتاب فارسی پايه سوم را تشخي

قابل قبول
ص می دهد و بيشتر آنها را خوانا و درست می نويسد.

شکل صحيح بيشتر واژه ها وجمالت کتاب فارسی خود را تشخي

نيازمند آموزش
ک و آموزش بيشتری نياز دارد.

ص و نوشتن شکل صحيح واژه ها و جمالت کتاب فارسی خود به کم
در تشخي

نگارش

تقويت مهارت نگارش، انشاء

ــ نوشتن متن ساده و خالق 

خيلی خوب
ک موضوع، متنی خالق می نويسد و اصول درست نويسی و نشانه های نگارشی را رعايت می کند.

درباره ی ي

خوب
ک موضوع، متنی کوتاه و ساده می نويسد و اصول درست نويسی و نشانه های نگارشی را رعايت می کند.

درباره ی ي

قابل قبول
ک موضوع، چند جمله می نويسد و اصول درست نويسی و نشانه های نگارشی را تاحدودی رعايت می کند.

درباره ی ي

نيازمند آموزش 
ک و آموزش بيشتری نياز دارد.

در نوشتن متن ساده و رعايت اصول درست نويسی و نشانه های نگارشی به کم
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس علوم جتربی
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عناوين 
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مشاهده

تقويت مهارت مشاهده برای کشف ارتباط بين يافته ها

ــ استفاده از حواس برای جمع  آوری اطالعات
ــ جست وجوی الگو و ارتباط بين يافته ها

خيلی خوب
هميشه با عالقه مندی، کنجکاوی و دقت مواد، اشيا، گياهان و جانوران محيط اطراف را مشاهده می کند و با 

استفاده از اطالعات جمع آوری شده از طريق مشاهده، به دنبال کشف ارتباط و الگو بين يافته ها است.

خوب
بيشتر مواقع با عالقه مندی، کنجکاوی و دقت مواد، اشيا، گياهان و جانوران محيط اطراف را مشاهده می کند و 

با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از طريق مشاهده، به دنبال کشف ارتباط و الگو بين يافته ها است.

قابل قبول
برخی مواقع با عالقه مندی، کنجکاوی و دقت مواد، اشيا، گياهان و جانوران محيط اطراف را مشاهده می کند و 

با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از طريق مشاهده، به دنبال کشف ارتباط و الگو بين يافته ها است.

نيازمند آموزش 
برای مشاهده و جمع آوری اطالعات درباره مواد، اشيا، گياهان و جانوران محيط اطراف و کشف ارتباط بين 

ک و راهنمايی است.
يافته های خود، نيازمند کم

برقراری ارتباط

کسب مهارت در دريافت و انتقال مطالب 
و مفاهيم

اشخاص،  منابع(کتاب ها،  از  استفاده  ــ 
تصاوير، فيلم ها و...) و روش های مختلف 
(مانند نمايش، جدول، نمودار و مدل) برای 
دريافت و انتقال مفاهيم و پيام  موضوعات

خيلی خوب
برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد نظر از منابع و روش های مختلف استفاده می کند. 

خوب
در دريافت و يا انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد نظر از بيشتر منابع و روش های مختلف استفاده می کند.

قابل قبول
در دريافت و يا انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد نظر از برخی منابع و روش ها استفاده می کند.

نيازمند آموزش
ک 

برای استفاده از از منابع و روش ها برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد مطالعه نيازمند کم
و راهنمايی است.



١٣١

عناوين 
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

به کارگيری ابزارو ساخت مدل

کسب مهارت در به کارگيری ابزار مناسب و 
ساخت مدل

انجام  دراندازه گيری،  مناسب  ابزار  از  استفاده  ــ 
آزمايش و ساخت مدل

خيلی خوب
برای اندازه گيری، انجام آزمايش و ساخت مدل، ابزار مناسب را به کار می گيرد و در ساختن مدل، نکات و شرايط الزم در 

دستورالعمل را رعايت می کند.

خوب
بيشتر مواقع برای اندازه گيری، انجام آزمايش و ساخت مدل، ابزار مناسب را به کار می گيرد و در ساختن مدل، نکات و شرايط 

الزم در دستورالعمل را رعايت می کند.

قابل قبول
برخی مواقع برای اندازه گيری، انجام آزمايش و ساخت مدل، ابزار مناسب را به کار می گيرد و در ساختن مدل، برخی از نکات و 

شرايط الزم در دستورالعمل را رعايت می کند.

نيازمند آموزش
برای به کارگيری ابزار در اندازه گيری، انجام آزمايش و نيز ساختن مدل بر اساس نکات و شرايط الزم در دستورالعمل، نيازمند 

ک و راهنمايی است.
کم

توضيح و توجيه 
مشاهدات ونتيجه گيری

کسب مهارت در توضيح 
استنباط خود از مشاهدات 

(فرضيه سازی) 

برای  شواهد  از  استفاده  ــ 
روابط  توضيح  و  کشف 

موجود بين پديده ها 

خيلی خوب
براساس شواهد مستدل و متنوع از مشاهدات خود و سؤال های عنوان شده، روابط بين پديده ها را توضيح می دهد. 

خوب
براساس شواهد مستدل از مشاهدات خود و سؤال های عنوان شده، روابط بين پديده ها را توضيح می دهد.

قابل قبول
براساس شواهد در دسترس از مشاهدات خود و سؤال های عنوان شده، روابط بين پديده ها را توضيح می دهد.

نيازمند آموزش
ک و راهنمايی است.

در توضيح روابط بين پديده ها بر اساس مشاهدات نيازمند کم

تعميم آموخته ها

تعميم آموخته ها و پيش بينی وقايع 

اساس  بر  تازه  شواهد  و  مصاديق  کردن  پيدا  ــ 
آموخته های خود 

اتفاقات  پيش بينی  برای  آموخته ها  از  استفاده  ــ 
آينده

خيلی خوب
برای آموخته های خود مصاديق و شواهد تازه ارائه می دهد و براساس آموخته های خود در مورد روابط بين پديده ها، وقوع آنها 

را پيش بينی می کند.

خوب
بيشتر مواقع برای آموخته های خود مصاديق و شواهد تازه ارائه می دهد و براساس آموخته های خود در مورد روابط بين پديده ها، 

وقوع آنها را پيش بينی می کند.

قابل قبول
برخی مواقع برای آموخته های خود مصاديق و شواهد تازه ارائه می دهد و براساس آموخته های خود در مورد روابط بين پديده ها، 

وقوع آنها را پيش بينی می کند.

نيازمند آموزش 
ک و راهنمايی است.

برای استفاده از آموخته ها و تجربه های خود در پيش بينی وقايع و يافتن مصاديق تازه نيازمند کم

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «علوم تجربی» پايه ی سوم  ادامه ی 
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عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

ايمنی و بهداشت

رعايت نکات بهداشتی و ايمنی

ــ رعايت موارد بهداشتی و ايمنی 
به  نسبت  مسئوليت  احساس  ــ 

بکارگيری آنها

خيلی خوب
نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت کرده و نسبت به بکارگيری آموخته ها در عمل احساس مسئوليت می کند.

خوب
در بيشتر مواقع نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت کرده و نسبت به بکارگيری آموخته ها در عمل احساس 

مسئوليت می کند.

قابل قبول
برخی مواقع نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت کرده و نسبت به بکارگيری آموخته ها در عمل احساس مسئوليت 

می کند.
نيازمند آموزش

ک و راهنمايی است.
در به کارگيری و رعايت نکات بهداشتی که آموخته،  نيازمند کم

محيط زيست

احساس مسئوليت نسبت به محيط زيست

و  حفظ  به  نسبت  مسئوليت  احساس  و  رعايت  ــ 
پاکيزگی محيط زيست

ــ مصرف صحيح امکانات و منابع

خيلی خوب
نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا و…) احساس مسئوليت کرده و با مصرف صحيح امکانات و 

منابع، نکات الزم را در عمل رعايت می کند.

خوب
بيشتر مواقع نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا و…) احساس مسئوليت کرده و با مصرف صحيح 

امکانات و منابع نکات الزم را در عمل رعايت می کند.

قابل قبول
برخی مواقع نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست(آب، خاک، هوا و…) احساس مسئوليت کرده و با مصرف صحيح 

امکانات و منابع نکات الزم را در عمل رعايت می کند.

نيازمند آموزش
ک و راهنمايی 

نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست(آب، خاک، هوا و…)، مصرف صحيح امکانات و منابع نيازمند کم
است.

کار در گروه

کسب مهارت در انجام کار گروهی

ــ رعايت نوبت
ــ قبول اشتباهات 

ــ توجه به نظرات ديگران در کار گروهی

خيلی خوب
با رعايت نوبت اظهارنظر کرده، اشتباهات خود را قبول نموده و برای اصالح آنها به نظرات ديگران با اشتياق توجه می کند.

خوب
بيشتر مواقع با رعايت نوبت اظهارنظر کرده، اشتباهات خود را قبول نموده و برای اصالح آنها به نظرات ديگران توجه می کند.

قابل قبول
برخی مواقع با رعايت نوبت، اظهار نظر کرده، اشتباهات خود را قبول نموده و برای اصالح آنها به نظرات ديگران توجه می کند. 

نيازمند آموزش
ک و راهنمايی است.

در رعايت نوبت و پذيرش اشتباهات خود نيازمند کم

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «علوم تجربی» پايه ی سوم  ادامه ی 
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس هنر
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 جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «هنر» پايه ی سوم
 

 
 

 
 

 
 

عناوين
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
کتاب

بيان ايده در قالب های مختلف هنری

زيبايی شناسی

رعايت جنبه های زيباشناختی 
در توليد اثر هنری خود

مورد  عناصر  تقارن  رعايت  ــ 
توليد  محصول  و  فرايند  در  نياز 

هنری 

خيلی خوب
ک شکل) ۱ را رعايت می کند.

در توليدات هنری خود تقارن(تشابه دو طرف ي
خوب

در توليدات هنری خود بعضی از موارد تقارن را رعايت می کند.
قابل قبول

نيازمند آموزش در توليدات خود تقارن را با راهنمايی ديگران رعايت می کند.
ک مستقيم ديگران رعايت می کند.

در توليدات هنری خود تقارن را با کم

ارتباط با طبيعت 

آشنايی با طبيعت  

طبيعت  از  گرفتن  ايده  ــ 
در توليد هنری

ــ حساسيت به طبيعت به 
خلقت  از  جزئی  عنوان 

خداوند 

خيلی خوب
طبيعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در توليدات هنری خود، از آن ايده  می گيرد.

خوب
طبيعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در بيشتر توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.

قابل قبول
طبيعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در بعضی از توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.

نيازمند آموزش
طبيعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و به ندرت در توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.

آشنايی با ميراث فرهنگی

آشنايی با ميراث فرهنگی ايران 

ــ ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد 
هنری

ميراث  نگهداری  و  حفظ  و  شناخت  ــ 
فرهنگی

خيلی خوب
ميراث فرهنگی و هنری خود را می شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن همواره می کوشد و در همه توليدات هنری خود، از 

آن ايده  می گيرد.  

خوب
ميراث فرهنگی و هنری خود را می شناسد، در بيشتر مواقع نسبت به حفظ و نگهداری آن می کوشد و در بيشتر توليدات هنری 

خود، از آن ايده می گيرد.  

قابل قبول 
ميراث فرهنگی و هنری خود را کمی می شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن کمتر می کوشد و گاهی در توليدات هنری خود، 

از آن ايده می گيرد. 

نيازمندآموزش
ميراث فرهنگی و هنری خود را به ندرت می شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن کمتر می کوشد و در توليدات هنری خود 

از آن ايده نمی گيرد.  

توليد هنری 

توانايی بيان پيام در توليد 
هنری 

ــ انتخاب، پرورش و اجرای 
جزئيات بيشتر ايده

خيلی خوب
برای بيان پيام خود، ايده   مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد و با جزئيات بيشتر اجرا می کند. 

خوب
برای بيان پيام خود، ايده مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد و با جزئيات اجرا می کند. 

قابل قبول
برای بيان پيام خود، ايده  مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد اما برای اجرای آن به راهنمايی نياز دارد. 

نيازمندآموزش
ک مستقيم نياز دارد.

۱ــ به منظور آگاهی بيش تر به جداول اهداف، نشانه های تحقق پايه ی اول و دوم درس هنر همين کتاب رجوع کنيد.برای بيان پيام خود، ايده  مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد اما برای اجرای آن به کم
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عناوين
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کارنامه
نقد هنریکتاب

توانايی بررسی و توصيف توليد هنری خود و 
ديگران

هنری  توليد  فرايند  مورد  بيشتردر  استدالل  ــ 
هنری)  ايده ی  اجرای  و  ايده  پرورش  ايده،  (انتخاب 

خود و هم کالسی هايش
هنری  توليد  کيفی  بهبود  برای  دقيق تر  اظهارنظر  ــ 
معيارهای  اساس  بر  هم کالسی هايش  و  خود 

زيبايی شناسی

خيلی خوب
درمورد فرايند توليد هنری خود و ديگران استدالل می کند و برای بهبود توليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از 

مالک های معين، پيشنهادهای دقيق تر می دهد.

خوب
درمورد فرايند توليد هنری خود و ديگران استدالل می کند ولی ارائه  پيشنهاد برای بهبود توليد هنری خود وهم کالسی هايش 

با استفاده از مالک های معين برای او دشوار است.

قابل قبول
درمورد فرايند وتوليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از مالک های معين، استدالل می کند ولی با راهنمايی های 

ديگران برای بهبود آنها پيشنهاد ارائه می نمايد.

نيازمند 
آموزش

ک ديگران درمورد فرايند و توليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از مالک های معين، استدالل می کند و 
با کم

پيشنهاد برای بهبود آنها ارائه  می نمايد.

استفاده ی مناسب از ابزار

رعايت بهداشت و ايمنی 
نگهداری و کاربرد درست  ابزار و مواد 

ــ رعايت نکات بهداشتی و ايمنی در استفاده از ابزار 
و مواد 

مواد  و  ابزار  نگهداری  برای  الزم  نکات  رعايت  ــ 
(استفاده ی به جا، به اندازه و دقيق از ابزار و مواد) 

خيلی خوب
مواد و ابزارهای مختلف را، به طور صحيح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و نگهداری آنها را 

رعايت می کند. 

خوب
مواد و ابزارهای مختلف را، در بعضی موارد به طور صحيح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و 

نگهداری آنها را رعايت می کند.

قابل قبول
مواد و ابزارهای مختلف را، با راهنمايی ديگران به طور صحيح استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و نگهداری 

آنها را رعايت می کند.

نيازمند 
آموزش

ک مستقيم ديگران به طور صحيح استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و نگهداری آنها 
مواد و ابزارهای مختلف را، با کم

را به ندرت رعايت می کند.

 ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «هنر» پايه ی سوم
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد

درس تعليمات اجتماعی



١٣٧

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

مؤسسات اجتماعی و مهارتهای زندگی

نهاد ها و مؤسسات اجتماعی 

آشنايی با برخی نهاد ها و مؤسسات اجتماعی و 
چگونگی ارتباط با آنها 

(مثل آتش نشانی، پليس و ...)

ــ بيان کار و نقش مؤسسات اجتماعی 
اجتماعی  مؤسسات  با  ارتباط  چگونگی  بيان  ــ 

به هنگام نياز

خيلی خوب
کار و نقش مشاغل و مؤسسات مختلف و چگونگی ارتباط با آنها برای رفع نياز را بيان می کند. 

خوب
کار و نقش بيشتر مشاغل و مؤسسات ذکر شده در کتاب و چگونگی ارتباط با آنها برای رفع نياز را بيان 

می کند.

قابل قبول
کار و نقش برخی مشاغل و مؤسسات ذکر شده در کتاب و چگونگی ارتباط با آنها برای رفع نياز را بيان 

می کند.

نيازمند آموزش
ک 

کار و نقش برخی مشاغل و مؤسسات ذکر شده در کتاب و چگونگی ارتباط با آنها برای رفع نياز را با کم
معلم بيان می کند.

مهارت های زندگی

آشنايی با برخی مهارت های زندگی

ــ بيان نکات ايمنی و مقررات عبور و مرور 
ــ بيان اهميت همکاری و تشخيص مصاديق آن 

ــ نوشتن و پست کردن نامه 
ــ پرکردن فرم مشخصات فردی از روی شناسنامه 

خيلی خوب
داليل و مصاديق متنوعی از همکاری در خانه و مدرسه را بيان می کند. نکات ايمنی و مقررات عبور و مرور را 
بيان می کند. فرم مشخصات فردی خود را از روی شناسنامه تکميل می کند. نامه را با نوشتن نشانی کامل در 

محل مناسب روی پاکت آن پست می کند. 

خوب
چند دليل و مصداق از همکاری در خانه و مدرسه را بيان می کند. اغلب نکات ايمنی و مقررات عبور و مرور را 
بيان می کند. اغلب ستون های مشخصات فردی خود را از روی شناسنامه تکميل می کند. نامه را با نوشتن نشانی 

کامل در محل مناسب روی پاکت آن پست می کند.

قابل قبول
برخی داليل و مصاديق همکاری در خانه و مدرسه را بيان می کند . نکات ايمنی و مقررات عبور و مرور را بيان 
می کند. برخی از ستون های فرم مشخصات فردی خود را از روی شناسنامه تکميل می کند، نشانی را با راهنمايی 

معلم در محل مناسب روی پاکت نامه می نويسد و آن را پست می کند.

نيازمند آموزش
برای بيان برخی داليل و مصاديق همکاری در خانه و مدرسه، نکات ايمنی و مقررات عبور و مرور، پرکردن فرم 

ک معلم نياز دارد. 
شناسنامه و نوشتن نشانی روی پاکت نامه به کم

 جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «تعليمات اجتماعی» پايه ی سوم



١٣٨

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

مکان و محيط

پديده های جغرافيايی

آشنايی با پديده های جغرافيايی محيط 
زندگی

موضوعات  بين  روابط  يا  ويژگی ها  بيان  ــ 
يا  و  پيرامون  محيط  در  جغرافيايی  مختلف 

کشور ايران

خيلی خوب
ويژگی ها يا روابط پديده های مختلف جغرافيايی را از طرق مختلف (پرس و جو، جمع آوری عکس، نقاشی، بيان 

خاطره و ...) به خوبی بيان می کند. 

خوب
اغلب ويژگی ها و يا روابط پديده های جغرافيايی را از طرق مختلف (درج شده در کتاب) بيان می کند . 

قابل قبول
برخی ويژگی ها يا روابط پديده های جغرافيايی را از طرق مختلف (درج شده در کتاب) بيان می کند . 

نيازمند آموزش
ک معلم نياز دارد. 

برای بيان برخی ويژگی ها يا روابط پديده های جغرافيايی مطرح شده در کتاب به کم

نقشه خوانی

آشنايی با موقعيت مکان ها و استفاده از نقشه

ــ معين کردن جهات اصلی جغرافيايی (شمال، جنوب، 
شرق، غرب)

برخی  و  خود  زندگی  محل  استان  دادن  نشان  ــ 
مکان های مورد نظر روی نقشه

خيلی خوب
ص و به موقعيت های مختلف تعميم می دهد. استان محل زندگی خود و 

جهات اصلی جغرافيايی را تشخي
مکان های پرسش شده در کتاب را روی نقشه نشان می دهد. 

خوب
ص می دهد. استان محل زندگی خود و اغلب مکان های پرسش شده در کتاب 

جهات اصلی جغرافيايی را تشخي
را روی نقشه نشان می دهد. 

قابل قبول
ص می دهد و برخی مکان های پرسش شده در کتاب را 

با استفاده از شکل، جهات اصلی جغرافيايی را تشخي
روی نقشه نشان می دهد.

نيازمند آموزش
ک معلم 

ص جهات اصلی جغرافيايی با شکل و مکان های پرسش شده در کتاب از روی نقشه به کم
در تشخي

نياز دارد.

 ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «تعليمات اجتماعی» پايه ی سوم



١٣٩

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

ميراث فرهنگی و نهادهای مّلی

مفاخر ملی و رويداد های سياسی و 
اجتماعی 

آشنايی با شخصيت ها و مفاخر ملی و 
رويداد های سياسی

مفاخر  و  شخصيت ها  برخی  ويژگی های  بيان  ــ 
ملی 

و  سياسی  رويداد های  برخی  ويژگی های  بيان  ــ 
اجتماعی کشور 

خيلی خوب
شخصيت ها و مفاخر ملی و رويداد های سياسی ــ اجتماعی مهم کشور و ويژگی های آنها را بيان می کند. 

خوب
اغلب شخصيت ها و مفاخر ملی و رويداد های سياسی ــ اجتماعی مهم کشور (ذکر شده در کتاب) و ويژگی های 

آنها را بيان می کند.

قابل قبول
برخی از شخصيت ها و مفاخر ملی و رويداد های سياسیـ ـ اجتماعی مهم کشور (ذکر شده در کتاب) و ويژگی های 

آنها را بيان می کند. 

نيازمند آموزش
برای بيان برخی از شخصيت ها و مفاخر ملی و رويداد های سياسی ــ اجتماعی مهم کشور (ذکر شده در کتاب) 

ک معلم نياز دارد. 
و ويژگی های آنها به کم

ابنيه تاريخی و سرمايه ملی 

آشنايی با موقعيت و ويژگی برخی 
مکان های مقدس و بناهای تاريخی

مکان های  ويژگی های  يا  موقعيت  بيان  ــ 
مقدس و بناهای تاريخی 

خيلی خوب
اماکن مقدس و ابنيه تاريخی ذکر شده در کتاب و محل آنها را نام می برد و درباره ويژگی آنها به خوبی توضيح 

می دهد. 

خوب
اغلب اماکن مقدس و ابنيه تاريخی ذکر شده در کتاب و محل آنها را نام می برد و ويژگی آنها را به اختصار بيان 

می کند.  

قابل قبول
برخی از اماکن مقدس و ابنيه تاريخی ذکر شده در کتاب و محل آنها را نام می برد و ويژگی آنها را بيان می کند.  

نيازمند آموزش
ک معلم نياز دارد. 

برای بيان نام اماکن مقدس و ابنيه تاريخی ذکر شده در کتاب و محل و ويژگی های آنها به کم

 ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس «تعليمات اجتماعی» پايه ی سوم


