
اهداف و نشانه های حتقق مهارت ها و 

نگرش های مشترك برنامه های درسی 

پايه های اّول، دوم و سوم 



نگرش ها و مهارت های 
يادگيری

نگرش ها و مهارت های 
فرهنگی ــ اجتماعی

نگرش ها و مهارت های 
شخصی

عناوين

ــ تـالش بـرای يـادگيری بيشتر در مـکان ها و 
زمان های مختلف

ــ توجه به مطالعه و کتاب خوانی

ــ احترام به ارزش های ملی و مذهبی

ــ مشارکت در کاِر گروهی

ــ مسئوليت پذيری

ــ رعايت آموخته های اخالقی

ــ رعايت بهداشت و ايمنی

اهداف کلی

ــ کنجکاوی و پرسش گری
ــ تجسم، تخيل، خالقيت و نوآوری در انجام فعاليت ها

ــ تأمل در مورد مسايل
ک موضوع از جنبه های مختلف براساس مالک های داده شده

ــ ارزيابی ي

ــ استناد به مطالعات خود در گفتگوها
ــ عضويت فعال در کتابخانه

ــ جمع آوری اطالعات از منابع مختلف در پاسخ به سؤال موجود

ــ حساسيت نسبت به رعايت ارزش های ملی و مذهبی
ــ مشارکت در برگزاری مراسم و مناسبت ها

ــ ايفای نقش محوله در گروه
ــ رعايت نوبت

ــ ارائه ی نظر و پيشنهاد خود به ديگران
ــ گوش دادن به نظرات ديگران

ــ انجام صحيح و به موقع تکاليف و فعاليت ها
ــ استفاده ی صحيح از وسايل شخصی و عمومی

ــ رعايت مقررات کالس و مدرسه
ــ رعايت نظم و ترتيب در انجام فعاليت ها و برنامه ها

ــ خوش رفتاری با ديگران
ــ احترام به بزرگترها و همساالن

ــ توجه به آراستگی و پاکيزگی خود و محيط و وسايل شخصی
ــ رعايت نکات بهداشت فردی و اجتماعی

ــ رعايت نکات ايمنی در تغذيه، انجام فعاليت و استفاده از وسايل

نشانه های تحقق
جدول اهداف و نشانه های تحقق مهارت ها و نگرش های مشترک برنامه های درسی پايه ی اّول، دوم و سوم             
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كليدواژه هاكليدواژه ها
تحقق  ميزان  تعيين  منظور  به  اطالعات  تفسير  و  تحليل  جمع آوری،  برای  نظام دار  فرايند  به  ارزش يابی:   

اهداف موردنظر، براساس مالک ها و معيارهای مشخص شده، اطالق می شود. 
 ارزش يابی پيشرفت تحصيلی: فرايند منظم جمع آوری اطالعات به منظور بررسی، داوری و قضاوت 
براساس  پرورشی  آموزشی و  معلم در دست يابی به اهداف  فعاليت های  دانش آموزان و  يادگيری  تالش های  مورد  در 

مالک های معين است.
 ارزش يابی توصيفی: شيوه ای از ارزش يابی تحصيلی ــ تربيتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند 
برای شناخت دقيق و همه جانبه ی فراگيران در ابعاد مختلف يادگيری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند 
کار پوشه، آزمون ها (با تأکيد بر آزمون های عملکردی) و مشاهدات در طول فرايند ياددهی ــ يادگيری به دست می آيد؛ 
تا براساس آن بازخوردهای کيفی مورد نياز برای کمک به يادگيری و ياددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب 

برای دانش آموز، معلم و اولياء حاصل آيد.
پيوسته  به طور  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  طول  در  که  است  ارزش يابی  از  نوعی  تکوينی:  ارزش يابی   
صورت  فراگيران  يادگيری  مشکالت  و  موانع  ضعف ها،  رفع  و  شناسايی  و  قوت ها  تقويت  و  شناسايی  برای  مداوم  و 

می گيرد.
 ارزش يابی پايانی: به منظور تشخيص تحقق اهداف آموزشی ــ تربيتی در پايان نوبت و يا سال تحصيلی 
از طريق جمع بندی و تحليل نتايج ارزش يابی های تکوينی و ساير اطالعات به دست آمده، صورت می پذيرد و نتايج آن 

به شکل توصيفی گزارش می شود.
کتبی،  سؤاالت  قالب  در  دانش آموزان  آموخته های  سنجش  و  اندازه گيری  برای  است  ابزاری  آزمون:   

شفاهی و موقعيت های عملی.
نوشتاری  به صورت  دانش آموزان  توسط  که  است  کتبی  سؤاالت  مجموعه ی  کاغذی:  ــ  مداد  آزمون   

پاسخ داده می شود.
 آزمون عملکردی: ابزاری است که به وسيله آن عملکرد، تالش و فعاليت های دانش آموز در موقعيت های 

عملی و قابل مشاهده سنجيده می شود.
 کارپوشه: مجموعه ای هدفمند از نمونه ی فعاليت ها و کارهای مختلف دانش آموز است که به منظور مستند 
کردن فرايند تالش و پيشرفت و موفقيت او در طول سال تحصيلی با مشارکت دانش آموز، معلم و اولياء جمع آوری، 

طبقه بندی و مديريت می شود.
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 ثبت مشاهدات: روشی است برای ثبت و توصيف وقايع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز، در حيطه های 
مختلف که اطالعات مناسبی را برای شناخت دقيق تر دانش آموز در اختيار معلم و اولياء قرار می دهد.

 بازخورد: فرايندی است که در آن معلم، واکنش های خود را در قبال تالش و عملکرد دانش آموز، با هدف 
راهنمايی، تشويق و کمک به وی و با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف (کالمی، غيرکالمی، مکتوب و…) ارايه 

می دهد.
 فرايند يادگيری: فعاليت ها و اقداماتی است که دانش آموز با راهنمايی و هدايت معلم برای دست يابی به 

اهداف آموزشی ــ تربيتی پيش بينی شده، انجام می دهد.
 گزارش پيشرفت تحصيلی ــ تربيتی: جمع بندی اطالعات و نتايج ارزش يابی های تکوينی که در طول 
فرايند ياددهی ــ يادگيری با ابزارهای مناسب صورت گرفته و ارائه تصويری کلی از آموخته ها، مهارت ها، توانايی ها و 

نگرش های دانش آموز به منظور تقويت نقاط قوت و رفع موانع يادگيری دانش آموز است.
 اهداف برنامه درسی: اهدافی است که توسط برنامه ريزان درسی برای دوره، پايه و عناوين درسی ابتدايی، 

پيش بينی شده و به تصويب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.
 وضعيت آموزشی ــ تربيتی: شرايط، موقعيت و جايگاه دانش آموز است که در فرايند يادگيری با توجه 

به مستندات جمع آوری شده در خصوص يادگيری و رفتار او تعيين می شود.
 فعاليت های مکمل: فعاليت هايی است که معلم يا مربی به منظور غنای فرايند ياددهی ــ يادگيری عالوه بر 
آن چه که در کتاب های درسی پيش بينی می شود ــ درنظر می گيرد تا فرصت های يادگيری بهتری را برای دانش آموز 

فراهم کند.
 درس پژوهی: پژوهش هايی است که دانش آموز در ارتباط با موضوعات درسی با هدايت و راهنمايی معلم 

يا مربی انجام می دهد.
 پروژه: مجموعه ی فعاليت های هدفمندی است که معلم يا مربی برای تعميق، تثبيت و کاربست يادگيری 

دانش آموز به صورت فردی و گروهی تعيين می کند.
منظور  به  که  است  دانش آموزان  عادی  درسی  ساعات  بر  اضافه  آموزشی  جلسات  جبرانی:  کالس های   

جبران ضعف های درسی آن ها در چارچوب قوانين و مقررات شورای عالی، توسط مدرسه پيش بينی می شود.
 فوق برنامه: فعاليت ها و برنامه هايی هستند که در برنامه ی درسی يا جدول ساعات مدرسه منظور نشده اند 

ولی زيرنظر مدرسه يا در مراکز مکمل مدرسه زيرنظر منطقه يا ناحيه و به انتخاب دانش آموزان انجام می گيرند.
 مقياس: يک مفهوم قراردادی است که براساس آن ميزان عملکرد دانش آموزان در دست يابی به اهداف 

سنجيده و تعيين می شود.
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همكار گرامی
بدون ترديد، نظرات و تجربيات ارزشمند شما در مورد اجرای طرح ارزش يابی توصيفی و كتاب راهنمای آن در محيط واقعی،  
مهمترين منبع برای بازنگری كتاب و متناسب سازی آن با نيازهای آموزشی می باشد. بدين منظور پرسش نامه ی ذيل تدوين شده است. 
خواهشمند است پس از تكميل آن را به نشانی دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی ارسال نماييد. اميد است با  نظرات و پيشنهادهای 

سازنده  ما را در رفع نواقص كتاب ياری رسانيد . 
۱ـ به نظر شما  تا چه اندازه معلمان می توانند با مطالعه ی كتاب اطالعات الزم در خصوص ارزش يابی توصيفی را كسب كنند ؟ 

داليل خود را ذكر فرماييد.
بسيار كم   كم    تاحدودی     زياد     بسيار زياد   

آيا نياز است مطالب  ديگری نيز در كتاب گنجانده شود ؟ 

۲ـ چه بخش هايی از كتاب نياز به توضيح بيش تری دارد؟ لطفًا با ذكر شماره ی صفحات داليل خودرا مرقوم فرماييد.

را  نظر  مورد  پايه ی  درسی  برنامه های  اهداف  درسی،  برنامه های  عملكرد  سطوح  و  تحقق  نشانه های   ، اهداف  جداول  آيا  ۳ـ 
پوشش می دهد؟

بله               خير
لطفاً داليل خود را بيان نماييد؟

باسمه تعالی
پرسشنامه ی نظرخواهی درباره ی راهنمای معلم در ارزش يابی توصيفی

نام و نام خانوادگی:                           استان محل خدمت:                         شهرستان/روستا:                      مدرسه:     
سابقه ی اجرای طرح:                         شماره ی تماس:                           نشانی پست الكترونيكی:            پايه ی تدريس:



۴ـ آيا سطوح عملكردی اهداف ارائه شده در فصل سوم از سازماندهی منطقی و مناسبی برخوردار است؟  
بله             خير   در صورت انتخاب پاسخ خير داليل خود را مرقوم فرماييد. 

۵ـ آيا نشانه های تحقق اهداف و سطوح عملكرد آنها از وضوح و شفافيت كافی برخوردار است ؟  
بله            خير    لطفاً  داليل خود را مرقوم فرماييد. 

۶ـ آيا محتوای فصل سوم كتاب برای ارزش گذاری و قضاوت درباره ی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان كافی می باشد؟
 بله          خير     در صورت انتخاب پاسخ خير داليل خود را به تفكيک موضوعات درسی ذكر نماييد.

۷ـ هر گونه پيشنهاد و توصيه ی ديگری برای بهبود و اصالح كتاب داريد لطفاً مرقوم فرماييد. 

از همكاری شما سپاسگزاريم

تهران ، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره ی ۴ آموزش و پرورش، شماره ۲۷۴، كد پستی ۱۵۸۴۷۴۱۳۳۵، 
 talif@talif.sch.ir :صندوق پستی:۱۵۸۵۵/۳۶۳، پست الكترونيكی


