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فصل  اّول

کّلیات

مفهوم شناسی ارزشیابی توصیفی١

١ــ همکاران محترم می توانند با اسکن این رمزینه، فیلم مربوط به آن را نیز مشاهده نمایند. این فیلم به صورت خالصه، 
محتوای فصل را تبیین می نماید. 
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مقدمه
ارزش یابی تحصیلی که امروزه در جامعه با »امتحان« یکسان تلقی می شود، معموالً به صورت تراکمی و 
تا حدودی تکوینی صورت می گیرد. توجه افراطی و بیش از حد به نتایج امتحانات پایانی که عمدتاً به صورت 
آزمون های تراکمی اجرا و نتایج آن با عدد اعالم می شود، باعث شده تا قضاوت معلمان درخصوص عملکرد 
واقعی دانش آموزان از اعتبار مناسبی برخوردار نباشد. به همین دلیل کارکردهای مورد انتظار ارزش یابی 
تحصیلی در اصالح، بهبود و ارتقای فرایندهای یاددهی ــ یادگیری به دست فراموشی سپرده شده است و آن 
را تا حد جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری در مورد ارتقا یا عدم ارتقای دانش آموزان تنزل داده است.

به قول یکی از اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت1، ما بیش از آنکه به شرایط یادگیری و عوامل مؤثر در 
آن و سازوکارهای ارتقای کیفیت آن بپردازیم، به دنبال تولید ابزارهایی بوده ایم تا نتایج نهایی یادگیری 

را به ما نشان دهد2.
موضوع »ارزش یابی« در سال های اخیر، یکی از مسائل مهم و با اولویت در نظام آموزشی کشورها بوده 
ـ یادگیری بیش از گذشته لحاظ شده است. بررسی ها، تحلیل ها  که نقش آن در بهبود و ارتقای فرایند یاددهیـ 
و مطالعات کارشناسان آموزش و پرورش و مالحظٔه وضعیت آموزش و ارزش یابی کشور با تجارب دیگر 
ملل، حکایت از توجه جدی آنها به این عنصر مهم و حساس دارد؛ تا جایی که اکثر تغییرات و اصالحات 
به وجود آمده و رسیدن به جایگاه مثبت و پیشرفت خود را در کل نظام آموزشی به میزان زیادی ناشی از ایجاد 

اصالحات در شیوه های ارزش یابی می دانند.
از این رو در این نوشتار بر آن شدیم تا نحؤه صحیح و دقیق ارزش یابی یکی از دروس مهم دورٔه ابتدایی 
را ــ که متکفل آموزش دین به دانش آموزان است ــ در پایٔه ششم ابتدایی با یکدیگر مرور کنیم و در آن، نحؤه 
مواجهٔه صحیح آموزگار با موضوع ارزش یابی و توجه به آن در فرایند یاددهی ــ یادگیری را مقابل دیدگان 
همکاران ترسیم کنیم. البته در این مجموعه، هدف ما پرداختن مفصل به مقوله ارزشیابی توصیفی نیست و 

اصل بر خالصه گویی می باشد. 
در این فصل پس از بیان مقدماتی در خصوص کلیات و تعریف ارزش یابی توصیفی، مطالب را در دو 
فصل پی می گیریم. در فصل دوم به صورت عملیاتی، گام های اجرایی ارزش یابی توصیفی تبیین شده و سپس 
در فصل سوم، نمونه های عینی ارزش یابی از درس هدیه های آسمان پایٔه ششم ابتدایی، برای آشنایی تفصیلی 

و دقیق تر همکاران با دروس گوناگون این کتاب ارائه خواهد شد.

)Goodlad( ١ــ گودِلد
2ــ به نقل از برنامٔه درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمٔه غالمرضا خوی نژاد
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علل تغییر در ارزش یابی تحصیلی دورۀ ابتدایی 

١ دوره ابتدایی، دورٔه پی ریزی شخصیت است و بنیان های ارزشی، نگرشی و عاطفی نسبت به امور 
مختلف از جمله تحصیل، مدرسه، معلم، یادگیری و ... در این دوره شکل می گیرد؛ لذا نحوهٔ ارزش یابی 
اثرگذار در  به این امور مهم و  تأثیری که در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت  در این دوره، از جهت 
زندگی وی می گذارد، بسیار قابل توجه است. ارزش یابی توصیفی از آن جهت که اضطراِب گرفتِن نمره و 
رقابت های غیرمنطقی میان دانش آموزان را از بین می برد، از فشار روحی و روانِی بر دانش آموزان می کاهد 

و نگرش ایشان را به تحصیل، معلم و مدرسه اصالح می کند. 
تغییرات و  یابی تحصیلی کمتر شاهد  ایران، در زمینٔه ارزش  آموزشی در  نظام  از زمان شکل گیری   ٢
با  یکسان  از شیوه های  استفاده  ادعا،  این  بوده ایم. شاهد  گروه مخاطبان  ازمندی های  نی بین  تناسب  ایجاد 
بررسی  از  پس  است. حال  متفاوت  انتظارات  و  اهداف  با  مختلف  تحصیلی  دوره های  در  یکسان  کاربرد 
مختلف  کشورهای  در  ابتدایی  دورهٔ  در  یابی  ارزش  شیوه های  در خصوص  جام شده  ان پژوهش های  نتایج 
جهان، ارزش یابی نمره محور در تضاد با اهداف یادگیری فعال در دورهٔ ابتدایی و ویژگی های روان شناختی 

دانش آموزان این مقطع تشخیص داده شده و ارزش یابی توصیفی به جای آن پیشنهاد شده است.
٣ ارزش یابی مبتنی بر نمره، همٔه دانش آموزان را به یک چشم می نگریست و تنها از یک بُعد )شناختی 
به  توجه  دلیل  به  توصیفی  یابی  ارزش  در  در حالی که  د؛  می دا قرار  مطالعه  مورد  را  آنها  مطالب(  و حفظ 
تفاوت های فردی دانش آموزان، فقط از یک بُعد به ایشان نگاه نمی شود، بلکه در فرایند ارزش یابی می توان 
استعدادهای وی را شناخت و تقویت کرد. مثالً اگر دانش آموزی در حوزٔه هنر، استعداد دارد ولی دروس 
دیگر وی ضعیف است، می توان متناسب با نوع استعداد وی از دریچٔه هنر به دیگر دروس در فرایند یادگیری 
وارد شد و به تناسب، او را رشد داد تا به عنوان دانش آموزی ضعیف کنار گذاشته نشود و از پرورش استعداد 
وی برای نیاز آیندٔه جامعه استفاده شود. نگاه در ارزش یابی توصیفی بر این اساس است که همۀ 

دانش آموزان استعداد دارند و فقط باید آن را کشف کرد. 
٤ از همه مهم تر، کاستی هایی چون:

یادگیری  به  کمک  برای  ابزاری  عنوان  به  آن  از  استفاده  جای  به  هدف  به  امتحان  شدن  تبدیل   
دانش آموزان؛

 توجه و تأکید بیش از حد بر استفاده از آزمون های مداد کاغذی در سنجش و ارزش یابی و کم توجهی 
به سایر روش های سنجش به ویژه روش های نوین که در سال های اخیر به وجود آمده اند )همانند آزمون های 

عملکردی، پوشٔه کار، پروژه، ثبت مشاهدات و ...(؛
 محدود کردن نقش دانش آموز و اولیا در فرایند سنجش و ارزش یابی و وادارکردن آنان به انفعال در 

این فرایند؛
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 گرایش به نتیجه گرایی و نادیده گرفتن ارزش، اهمیت و نقش تالش ها و فعالیت های دانش آموزان در 
طول دست یابی به نتایج.

براین اساس کاستی های موجود در نحوۀ پیشین ارزش یابی، متولیان امر و نظام آموزشی 
را بر آن داشت تا با هدف رفع این کاستی ها، شیوۀ ارزش یابی را از »ارزش یابی کّمی« به 
»ارزش یابی کیفی و توصیفی« تغییر دهند و ارزش یابی کیفی و توصیفی را مبنای عمل و 

تصمیم گیری در خصوص پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قرار دهند.

نحوۀ ابالغ و اجرایی شدن ارزش یابی توصیفی
تغییر شیؤه ارزش یابی، با رأی شمارٔه 674 مورخ 81/2/5 مبنی بر بررسی و مطالعه پیشنهادهای شورای 
عالی آموزش و پرورش در خصوص اصالح نظام ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دورٔه ابتدایی آغاز شد. شیؤه 
جدید با رأی شمارٔه 679 مورخ 81/8/30 و پیشنهادهای دفتر ارزش یابی تحصیلی وقت به مدت یک سال 
به صورت آزمایشی اجرا شد. با صدور رأی 710 مورخ 83/6/3 طرح به مدت 3 سال به طور آزمایشی در 
همٔه استان ها در مدارس محدود اجرا شد و در پایان این دوره پژوهشگاه تعلیم و تربیت از طرح ارزیابی کرد و 
نتیجه را به شورای عالی ارائه داد و نتیجٔه آن صدور رأی شمارٔه 738 در مورخ 85/7/5، یعنی تمدید اجرای 

آزمایشی تا پایان سال 87-86 بود.
خالصۀ نتایج بررسی پژوهشگاه از چگونگی اجرای طرح ارزش یابی توصیفی در مرحلۀ اول :

١ اضطراب دانش آموزان کاهش پیدا کرده است.
٢ عملکرد تحصیلی دانش آموزان در تمام دروس بهبود نسبی داشته است.

٣ معلمان جرأت ورود به حوزه های تحولی را پیدا کرده اند.
٤ ادبیات ارزش یابی تقویت شده است.

٥ معلمان به دلیل کافی نبودن آموزش، در اجرا با مشکل روبه رو هستند.
٦ گرچه در تمام دروس دانش آموزان مشمول عملکرد باالتری از سایر دانش آموزان داشته اند، تفاوت 

معنی دار آماری بین عملکرد درسی دانش آموزاِن مشمول و غیرمشمول به دست نیامده است.
در مرحلٔه دوم اجرای آزمایشی طرح )1387-1385( پشتیبانی علمی، آموزش معلمان، گردهمایی توجیهی، 
تولید منابع و متون و ... از طرف ستاد انجام شد و مجددًا از طریق پژوهشگاه این طرح ارزش یابی شد که نتایج 

آن به قرار ذیل است:
١ اضطراب نامطلوب کاهش پیدا کرده است.

٢ انگیزٔه تحصیلی افزایش پیدا کرده است.
آماری  نظر  از  دانش آموزاِن غیرمشمول  با  مقایسه  در  دانش آموزاِن مشمول  بهبود عملکرد درسی   ٣
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معنادار است.
بر  مشمول  دانش آموزاِن  درسی  عملکرد  برتری  فرضیٔه  تأیید  دوم،  پژوهش  گزارش  در  نکته  مهم ترین 

دانش آموزاِن غیرمشمول طرح است.
پس از انتشار نتایج پژوهشگاه، شورای عالی آموزش و پرورش به این نتیجه رسید که این طرح با وجود 
بعضی موانع اجرایی، قابلیت تغییرات ارزشمند در فرایند یاددهی- یادگیری را دارد، لذا آن را تصویب کرد.
در نهایت اجرای قطعی و سراسری آن در جلسٔه شمارهٔ 769 تاریخ 87/4/18  شورای عالی تصویب شد.

پس از مصوبه ٧٦٩، آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی براساس رأی نهصدو 
یازدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 1394/4/21 ابالغ گردید1.

تعریف ارزش یابی توصیفی 

شرحی مختصر بر تعریف ارزش یابی توصیفی

)١(2 معلم برای ارزش یابی، اطالعاتی را در فرایند یاددهی ــ یادگیری از دانش آموزان جمع آوری می کند 
که این جمع آوری اطالعات، مقطعی نیست، بلکه در طول فرایند آموزش مد نظر معلم خواهد بود؛ یعنی فقط 
مربوط به پایان تدریس و پرسش پایانی از دانش آموز نیست، بلکه از لحظٔه شروع کار و فعالیت دانش آموز، 
آغاز می شود و تا انتهای فعالیت وی مورد نظر است. سپس معلم این اطالعات به دست آمده را تجزیه، تحلیل 

و تفسیر می کند. 
این اطالعات با استفاده از روش ها و ابزارهای گوناگونی که در ادامه خواهد آمد جمع آوری شده است. 
مثالً در فعالیت های »بگرد و پیدا کن« و »کامل کنید« درس »سرور آزادگان« کتاب هدیه های آسمان پایٔه ششم 
ابتدایی، یکی از اهداف این فعالیت ها جمع آوری اطالعات از میزان آموخته های دانش آموزان است که معلم 

با توجه به پاسخ دانش آموزان، آن را تحلیل می کند که:

١ـ به دلیل اهمیت این آیین نامه، محتوای آن در پیوست سوم در انتهای این مجموعه گزارش شده است.
2ـ مفاهیمی که در تعریف، با شماره های )١(، )2( و )3(، مشخص شده اند، در اینجا تبیین و تفصیل می یابند.

ابزارهای  به کارگیری  از  حاصل  اطالعات  تفسیر  و  تحلیل  تجزیه،  ع آوری،  جم فرایند 
گوناگون از ابعاد مختلف جریان یادگیری)1( و اتخاذ تصمیمات مناسب آموزشی در جهت 
توانمندکردن یادگیرنده و هدایت این جریان به سوی تحقق بهتر اهداف یادگیری)2( از طریق 

ارائٔه بازخوردهای توصیفی مفید و مؤثر)3(.
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 چه میزان از آنچه را که باید فرا می گرفته، آموخته است و از نظر کیفی با توجه به ابعاد مختلف حوزٔه 
روان شناسی یادگیری، این میزاِن فراگرفته شده در کدام حیطه های یادگیری )حیطه های روان شناختی بلوم: 

شناختی، نگرشی و رفتاری( است؛ 
  کدام یک از عوامل مؤثر بر یادگیری نقش بیشتری در این آموخته داشته است؛

  چه عواملی باعث شده دانش آموز بخش هایی را که در فعالیت های »بگرد و پیدا کن« و »کامل کنید« 
نام نبرده، نیاموخته است؛

..... 
)2( در مورد تصمیم مناسب آموزشی، معلم گران قدر با توجه به تحلیل انجام شده در مرحلٔه قبل می تواند 
برای بهبود و تکمیل فرایند یاددهی و یادگیری و برای آنکه دانش آموز موضوع را به طور کامل فرابگیرد، با 
استفاده از روش های مناسب )تکرار و تمرین، ایجاد موقعیت های جدید یادگیری، بیان مصادیق و مثال های 
مختلف و ...( کار را دنبال کند. باید دقت شود که این تصمیم گیری باید منجر به توانمند شدن دانش آموز 
شود. طبیعی است که وقتی این تصمیمات موجب بهبود شود، اهداف یادگیری و اهداف آن بخش از برنامٔه 

درسی محقق خواهد شد. 
)3( در انتهای تعریف، فعالیت پایانی معلم را به ارائٔه بازخورد توصیفی معطوف می دارد؛، یعنی معلم پس 
از این فعالیت ها، براساس رعایت اصول بازخورد که در ادامه خواهد آمد، نظر خود را نسبت به فعالیت 

دانش آموز به او اعالم می کند.

مهم ترین ویژگی های ارزش یابی کیفی ـ توصیفی

١ توجه به فرایند یادگیری به جای تأکید بر نتیجه
منظور از فرایند یادگیری همان تعریف معروف است: تغییرات نسبتًا پایدار در توان رفتاری فرد 
بر اثر تجربه1. در تفسیر آن باید گفت مفهوم فرایند همان حرکت و پویایی است که در کالس درس بر اثر 
تعامل دائم اجزا و متغیرهای موجود در آن صورت می گیرد؛ بنابراین یادگیری نیز یک فرایند است؛ چون بر 

اثر تعامل دائم فرد با محیط، همیشه و در همه جا به طور پیوسته و مستمر اتفاق می افتد.
اقتضای سن دانش آموزان ابتدایی این است که رشد شناختی و مهارتی ایشان، در فرایند یادگیری فعال 
میان معلم و آنها شکل گیرد که بر این اساس معلم باید، فرایند آموزش، تدریس و یادگیری را فعال و مبتنی 
بر اخذ بازخوردها از سوی دانش آموزان طراحی کند. ارزش یابی توصیفی از آن جهت که در فرایند فعال 
یادگیری میان معلم و دانش آموز رخ می دهد و خود در بستر استفادهٔ معلم از ابزارهای گوناگون تدریس و 
روش های مختلف جمع آوری اطالعات اتفاق می افتد، خود موجبات شکل گیری فرایندی فعال در تدریس را 

1ــ کیمبل )1961(
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فراهم و یا حداقل آن را تقویت می کند.
هنگامی که ارزش یابی در طول فرایند همراه با تدریس اتفاق می افتد و هر لحظه همراه فرایند است، در نتیجه:
اشکاالت  فرایند،  طول  در  لذا  دارد؛  وی  عملکرد  و  دانش آموز  از  دقیق تری  اطالعات  معلم  اوالً: 
دانش آموز را می شناسد و با اصالح و بازبینی فرایند یاددهی ــ  یادگیری، درصدد رفع آن مشکالت تالش 

می کند1. به بیان  دیگر، مشکالت دانش آموزان به انتهای فرایند، منتقل و موکول نمی شود.
انتخاب محتوا و روش  یادگیری و  به فرایند  آنجا که اشکال  بازخوردگیری از دانش آموزان،  با  ثانیًا: 
ـ یادگیری برمی آید. تدریس بازمی گردد، معلم با اصالح محتوا یا روش تدریس درصدد اصالح فرایند یاددهیـ 

 این در حالی است که ارزش یابی کّمی فقط نتیجٔه یادگیری را مورد توجه قرار می دهد و فقط در پایان فرایند 
یادگیری به میزان یادگیری دانش آموز توجه می کند. این صورت از ارزش یابی، فقط حفظیات دانش آموز را مورد 
توجه قرار می دهد و از این جهت، او را در فرایند آموزش، منفعل می سازد تا فقط برخی گزاره ها را حفظ و ارائه کند.

٢ رشد همه جانبۀ دانش آموزان در ابعاد گوناگون
ارزش یابی توصیفی نه فقط به مهارت دانشی و حفظیات دانش آموزان اکتفا نمی کند بلکه عالقه، گرایش ها 
و مهارت های عملی دانش آموزان را نیز در ارزش یابی ایشان مورد توجه قرار می دهد؛ از این رو به رشد 
همه جانبه ایشان در ابعاد دانشی، گرایشی و مهارتی کمک می کند. آزمون مبتنی بر نمره، ظرفیت ارزش یابی 
تمایالت و رفتارهای دانش آموزان را ندارد و فقط ساحت های محدودی را که بیشتر کالمی و دانشی است، 
در ایشان مورد توجه قرار می دهد؛ لذا دانش آموزی که می بیند فقط در ساحت دانش سنجیده می شود، تنها 
این ُبعد را در خود تقویت می کند و از ُبعد گرایشی و رفتاری غافل می شود. در حالی که استفاده از این 
نوع آزمون ها خصوصاً در درس هدیه های آسمان و آموزه های دینی که با نگرش ها و رفتارهای دانش آموزان 
سروکار دارد، کاستی و آسیب های بسیاری دارد و ممکن است دانش آموزی تربیت کند که صورت دقیق 

ظاهر نماز خواندن را حفظ کرده اما در عمل نمازگزار نشده است.
آنچه در حوزهٔ مفاهیم و موضوعات دینی اهمیت دارد، این است که شناخت این مفاهیم و موضوعات 
کافی نیست و باید این شناخت مقارن با »ایمان« به آنها باشد. اصطالح ایمان نیز این گونه تعریف شده است:

»االیَماُن َمْعِرفٌَة ِبالَْقلِْب َو ِاقَْراٌر ِبالِلَّساِن َو َعَمٌل ِبااْلَْرکَاِن«2
ایمان عبارت است از: شناخت قلبی، اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوارح

در این تعریف، عالوه بر معرفت و دانش، اقرار و عمل نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از این رو توجه به جنبه های 
گرایشی و رفتاری در کنار جنبه های دانشی در خصوص موضوعات دینی، از اهمیت زائد الوصفی برخوردار است.

1ــ شعار ارزش یابی توصیفی، اصالح فرایند یادگیری به گونه ای است که هریک از دانش آموزان متناسب با ویژگی ها و استعدادها و 
توانمندی هایی که دارد، بتواند در فرایند یاددهی ــ یادگیری مشارکت کند و به حد قابل قبولی از یادگیری دست یابد. 

2ــ صحیفة الرضاء، ص40، حدیث3.
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٣ توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان
همان طور که پیش از این گذشت، در ارزش یابی توصیفی استعدادها و توانمندی های فردی دانش آموزان 
مورد توجه قرار می گیرد و معلم با تقویت این توانمندی ها، درصدد رفع اشکاالت و نقاط ضعف دانش آموزان 
برمی آید. از این منظر در مقام ارزش یابی، به هر دانش آموز متناسب با ویژگی های فردی خود توجه می شود و 
میزان پیشرفت هر دانش آموز با خودش سنجیده می شود. به بیان دیگر میزان پیشرفت هر دانش آموز متناسب 
با سعی و تالش خود، با خودش مقایسه می شود؛ در حالی که در ارزش یابی مبتنی بر نمره، دانش آموزان با 
یکدیگر مقایسه می شوند و این امر نه تنها موجب اضطراب و حسادت میان دانش آموزان می شود، بلکه میزان 

پیشرفت و موفقیت هر دانش آموز را به درستی نشان نمی دهد.
به عنوان نمونه معلمی که میان دانش آموزان مسابقه دو برگزار می کند، اگر با ارزش یابی کّمی به بررسی این 
مسابقه بپردازد، تنها یک نفر را به عنوان برنده اعالم می کند. درحالی که اگر با عینک ارزش یابی توصیفی به 
این مسابقه نگاه کند، هر دانش آموزی را که تمام تالش خود را برای سریع تر رسیدن به خط پایان انجام داده 

باشد، به عنوان برنده مسابقه می شناسد؛ هرچند به لحاظ کّمی، نفر آخر شده باشد!
این تفاوت ها گاه در سرعت یادگیری دانش آموزان بروز می کند. اینکه هر دانش آموزی مطابق با سرعت 
و توان یادگیری خود می آموزد، واقعیتی غیر قابل انکار است؛ اما این را نیز نمی توان نادیده گرفت که هر 
دانش آموزی، چه آن کسی که سریع می آموزد و چه آن که دیرتر یاد می گیرد، می تواند احساسات دینی خود 
را به گونه ای بروز دهد؛ به طوری که بتوان در رفتار، گفتار و اعمال او ردپایی از تحقق اهداف برنامه درسی 
را مشاهده کرد. به همین جهت معلم برای قضاوت نهایی در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باید به 

جمع بندی مشاهدات خود با درنظر گرفتن این نکته اقدام کند. 
بروز  از  با جلوگیری  بلکه  می کند،  دانش آموزان کمک  بیشتر  یشرفت  پ به  نه تنها  معلم  نگاه،  نوع  این  با 

رقابت های ناسالم، آرامش را نیز به ایشان هدیه می دهد.

٤ ارائۀ بازخورد دقیق به دانش آموز، اولیا، معلم و مسئوالن مدرسه
بازخورد در ارزش یابی توصیفی از آنجایی که به صورت کیفی ارائه می شود از دقت بیشتری برخوردار 
است و نقاط قوت و ضعف یا اشکاالت دانش آموز و راه رفع آن را به صورت دقیق تری بیان می کند. مثالً 

معلم در ارزش یابی خود از یک دانش آموز می گوید: 
»ایشان در اجرای مراحل وضو، به درستی و خیلی خوب صورت و دست ها را می شوید،  اما در قسمت 
مسح سر، دست را تا روی پیشانی می آورد که در این بخش نیاز به دقت بیشتری دارد. می توان این اشکال را 
با استفاده از تصاویر وضو که حد مسح را نشان می دهد یا با کمک والدین و تمرین وضو در منزل رفع کرد. 

صرفه جویی او در مصرف آب هنگام وضو نیز عالی است.«1
1ــ به این نوع ارائٔه بازخورد، در اصطالح »بازخورد ساندویچی« گفته می شود؛ به این معنا که بازخورد منفی را بین دو بازخورد مثبت 
قرار می دهیم و همراه با راه حل به مخاطب ارائه می کنیم. در این نوع بازخورد دانش آموز می بیند هدف مچ گیری نیست بلکه معلم در کنار 

تذکر نکات منفی، نکات مثبت او را نیز مورد توجه قرار داده است.
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در این بازخورد نه تنها اشکال دانش آموز مشخص شده، بلکه به طور کلی راه رفع آن نیز پیشنهاد شده 
است و برخالف ارزش یابی کّمی به طور کلی نگفته است نمرٔه این دانش آموز در درس هدیه های آسمان 18 

شده است و هیچ کس نمی داند که چرا این نمره را گرفته است!

٥ تنوع و تغییر ابزارهای جمع آوری اطالعات
در ارزش یابی کّمی، امتحان ابزار جمع آوری اطالعات به حساب می آمد، در حالی که در ارزش یابی توصیفی 
ابزارهای جمع آوری اطالعات بسیار متنوع اند. در فصل بعد، تعدادی از این ابزارهای مهم معرفی خواهند شد.

٦ تغییر در الگوی تصمیم گیری برای ارتقا و تکرار پایه
با اجرای ارزش یابی توصیفی، الگوی تصمیم گیری برای ارتقای دانش آموزان به پایه های باالتر با تغییراتی 
روبه رو شد که مشروح این تغییرات در آیین نامٔه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورٔه ابتدایی ارائه 

شده است1.

٧ تغییر ساختار کارنامه و استفاده از مقیاس رتبه ای در ارائۀ گزارش پیشرفت
برای  نمره  جایگزین  رتبه،  مقیاس  و  یافته  تغییر  کارنامه  ساختار  توصیفی،  یابی  ارزش  در  که  ی  آنجای از 
گزارش پیشرفت تحصیلی شده است، نمونه ای از کارنامه و کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی در زیر ارائه 

شده است:

١ــ آیین نامه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی / رأی ٩١١/مورخٔه 1394/4/21؛ که در انتهای کتاب )پیوست سوم( 
انعکاس یافته است.
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٨ بهره گیری از نظرات اولیا در ارزش یابی از دانش آموزان
ارزش یابی توصیفی از آنجایی که به مجموعٔه اعمال، رفتار و مهارت های دانش آموزان، نسبت به موضوع 
مورد یادگیری در مکان ها و زمان های گوناگون توجه می کند، به کالس درس منحصر نمی شود و اعمال و 
رفتار دانش آموزان را در خارج از مدرسه نیز مورد توجه قرار می دهد؛ از این رو کاربرگی به منظور بهره گیری 
از نظرهای اولیای دانش آموزان در ارزش یابی پیشرفت تحصیلی طراحی شده است که نمونه ای از آن در 

ادامه، ارائه شده است1:

1ــ برگرفته از کتاب صفر تا بیست ارزش یابی برای یادگیری؛ الزم به ذکر است که این نمونه کاربرگ، اهدافی عمومی را دنبال می کند و 
اختصاصی به درس هدیه های آسمان ندارد و فقط برای آشنایی شما همکاران گرامی آورده شده است.
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همیشهسنجه های مورد انتظار
تقریبًا 
همیشه

غالبًا
گاهی 
اوقات

بهداشت فردی را رعایت می کند 

در انجام کارهای خود نظم و ترتیب دارد 

نسبت به انجام تکالیف درسی خود احساس مسئولیت می کند 

در انجام کارهای خانه مشارکت و همکاری دارد

به قول خود وفادار است

اشتباهات خود را در هر زمینه ای که باشد می پذیرد 

با افراد خانواده به مهربانی رفتار می کند 

مقایسۀ ارزش یابی سنتی و توصیفی در یک نگاه

ارزش یابی توصیفیارزش یابی کّمیمؤلفه های ارزش یابی

مشاهده، پوشٔه کار، آزمون های عملکردی، پروژه و...عمدتًا آزمون های کتبی و شفاهیابزارها و روش ها

معلم، دانش آموز )خودسنجی و هم سال سنجی(، اولیامعلممنابع

حین تدریس و در طول فرایند یاددهی ــ یادگیریپایان نیم سال و پایان سالزمان

کالس، منزل، بازدیدهای دسته جمعی و...کالس درسمکان

دانش، گرایش ها، مهارت ها، فعالیت های گروهی و...عمدتًا اطالعات دانشیموضوع

توجه به فرایند یادگیری )جهت تصمیم گیری برای انتخاب نتیجٔه یادگیریقلمرو
راهکارهای جبرانی فردی و عمومی( و فرایندهای فکری منتهی 

به پاسخ، عالوه بر نتیجٔه آن

به صورت کیفی با توصیف دقیق مشکل )کتبی و کالمی(به صورت نمره و کلی )کتبی(ارائۀ بازخورد

توجه به ویژگی های فردی دانش آموزان )عالیق و استعدادهای نگاه یکسان به همٔه دانش آموزانالگوی ارزش گذاری
فردی( و مقایسٔه ایشان با خود

میزان یادگیری و تحقق اهداف متناسب با جدول سطوح و عملکردحفظیات دانش آموزمالک و معیار





فصل دوم
گام های اجرایی ارزش یابی کیفی و توصیفی

گام اول: شناخت اهداف و انتظارات آموزشی و نشانه های تحقق آن١

نیز مشاهده نمایند. این فیلم ها به صورت  به آن را  با اسکن این رمزینه ها، فیلم های مربوط  ١ــ همکاران محترم می توانند 
خالصه، محتوای فصل را تبیین می نمایند. 

گام دوم: جمع آوری اطالعات

گام سوم: نگهداری و سامان دهی اطالعات

گام چهارم: تحلیل و تفسیر اطالعات، داوری



١4

گام اول: شناخت اهداف و انتظارات آموزشی و 

نشانه های تحقق آن
از آنجایی که ارزش یابی پیشرفت تحصیلی از دانش آموزان، براساس اهداف و انتظارات آموزشی اتفاق 
می افتد، اولین گام برای ارزش یابی دانش آموزان، شناخت اهداف آموزشی است که توقع داریم دانش آموزان 

در هر جلسه و پس از هر نوبت تحصیلی به آنها دست بیایند.
از آنجایی که »اهداف« معموالً عبارات کلی اند و مشاهدٔه آنها در عملکرد دانش آموز غیرممکن است، 
برای بررسی آنها در عملکرد دانش آموز، برای هر هدف آموزشی، نشانه یا نشانه های تحقق تعریف می شود. 

معلم با مشاهدٔه نشانه های تحقق در دانش آموزان، رسیدن ایشان به اهداف را ارزیابی می کند.
حال سؤال این است که: 

چگونه و با مراجعه به چه منبعی می توان از اهداف آموزشی و نشانه های تحقق آنها آگاه شد؟

کارکرد  هر یک  البته  که  است  قابل دسترسی  زیر  منبع  دو  به  مراجعه  با  آنها  تحقق  نشانه های  و  اهداف 
مخصوص به خود را دارد:

١ کتاب راهنمای معلم پایه
در کتاب راهنمای معلم پایه، در خالل تبیین تفصیلی هر درس، بخشی به عنوان »ارزش یابی« وجود دارد، 
که به صورت تفصیلی و درس به درس، اهداف و نشانه های تحقق هر درس را در قالب یک جدول ارائه 
کرده است. نمونه ای از این جدول که مربوط است به درس »دوست« از کتاب هدیه های آسمان پایٔه چهارم 

ابتدایی، در صفحٔه بعد آمده است:

شناخت 
اهداف آموزشی

جمع آوری  
اطالعات 

سامان بخشی
 به اطالعات 

تحلیل و تفسیر 
اطالعات
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جدول ارزش یابی

عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

دروس
نشانه های 

سطوح عملکردتحقق 

اخالق و آداب اسالمی، خودشناسی، قرآن کریم 

ــ آشنایی با 
برخی از وظایف 
یک مسلمان در 
برابر دوستان و 

نتیجٔه آنها

ــ آشنایی با 
ویژگی های 
دوست خوب

ــ آشنایی با 
راه های حفظ 

دوستی 

ــ انتخاب 
دوستان خوب

ــ آشنایی با نیاز 
خود به ارتباط 

با همساالن 

ــ توانایی تفکر 
در پیام قرآنی 

و درک ارتباط 
آن با موضوع 

درس 
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ــ بیان برخی 
از وظایف یک 

مسلمان در 
برابر دوستان 

ــ بیان 
ویژگی های 

دوست خوب 

ــ بیان راه های 
حفظ دوستی

ــ تالش 
برای انتخاب 
دوستان خوب

ــ عالقه به 
رفع نیاز خود 
در ارتباط با 

همساالن

ــ درک مفهوم 
پیام قرآنی 

خیلی 
خوب

ــ نمونه هایی از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان را به 
همراه نتیجه آنها توضیح می دهد. 

راه های  و  خوب  دوست  ویژگی های  توضیح  ضمن  ــ 
حفظ دوستی، برای انتخاب دوستان خوب تالش می کند. 

ــ برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن فعاالنه تالش 
می کند. 

به طور  مفهوم،  بیان  ضمن  و  می خواند  را  قرآنی  پیام  ــ 
کامل دربارٔه آن توضیح می دهد.

ــ چند نمونه از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان را خوب 
به همراه نتیجٔه آنها بیان می کند.

ــ ضمن بیان چند ویژگی دوست خوب و راه های حفظ 
دوستی، برای انتخاب دوستان خوب تالش می کند. 

ــ برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن تالش می کند. 
ــ پیام قرآنی را می خواند و دربارهٔ مفهوم آن توضیح می دهد.

قابل 
قبول

ــ نمونه ای از وظایف یک مسلمان در برابر دوستان را به 
همراه نتیجٔه آن بیان می کند. 

ــ ضمن بیان یکی از ویژگی های دوست خوب و راه حفظ 
دوستی، برای انتخاب دوستان خوب تمایل نشان می دهد. 

ــ برای رفع نیاز خود در ارتباط با همساالن تمایل نشان 
می دهد. 

ــ پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را بیان می کند.

نیازمند 
آموزش 
و تالش 

بیشتر

ــ با کمک آموزگار نمونه ای از وظایف یک مسلمان در 
برابر دوستان را به همراه نتیجٔه آن بیان می کند. 

ــ با کمک آموزگار ضمن بیان یکی از ویژگی های دوست 
انتخاب دوستان خوب  برای  خوب و راه حفظ دوستی، 

تمایل نشان می دهد. 
با  ارتباط  در  خود  نیاز  رفع  به  آموزگار  راهنمایی  با  ــ 

همساالن تمایل نشان می دهد. 
ــ با کمک آموزگار پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن 

را بیان می کند. 
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٢ کتاب راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی
اینکه  با یک تفاوت و آن  البته  نیز اهداف و نشانه های تحقق دروس منعکس شده است؛  این کتاب  در 
اهداف و نشانه های تحقق بر اساس عناوین موجود در کارنامٔه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به تفکیک 
هر کتاب درسی و پایه ارائه شده است؛ مثالً اگر دانش آموزان در درس هدیه های آسمان چهارم ابتدایی، در 
10 حوزهٔ موضوعی )مانند خداشناسی، پیامبری، جهان آخرت، آداب و اخالق اسالمی و...( ارزش یابی 
می شوند، اهداف و نشانه های تحقق منطبق بر این ده حوزه ارائه شده است تا معلمان با مالک قراردادن این 
نشانه های تحقق، با سهولت بیشتری کارنامٔه دانش آموزان را تکمیل کنند. نمونه ای از جداول این کتاب که 
اهداف و نشانه های تحقق آن را در کتاب درسی هدیه های آسمان پایه چهارم، در حوزٔه موضوعی آداب و 

اخالق اسالمی نشان می دهد، در زیر ارائه شده است:

عناوین 
شمارۀ اهداف کلیکارنامه

سطوح عملکردنشانه های تحقق دروس

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با 
ویژگی های 

دوست خوب و 
برخی از وظایف 
یک مسلمان در 
برابر خویشان، 

دوستان و 
همسایه ها
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ــ بیان برخی 
از وظایف یک 

مسلمان در برابر 
خویشان، دوستان 

و همسایه ها و 
مصادیق و نتایج آن  

ــ ذکر ویژگی های 
دوست خوب و 
راه های حفظ 

دوستی  

خویشان، خیلی خوب برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  از  نمونه هایی  به 
دوستان و همسایه ها اشاره و نمونه های متنوعی از مصادیق و 
نتایج آنها را بیان می کند. به نمونه های متنوعی از ویژگی های 

دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند.

خویشان، خوب  برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  از  نمونه هایی  به 
دوستان و همسایه ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج 
آنها را بیان می کند. به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب 

و راه های حفظ دوستی اشاره می کند.

به نمونه هایی از وظایف یک مسلمان در برابر خویشان، دوستان قابل قبول
و همسایه ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج آنها را )در 
از ویژگی های دوست  نمونه  به چند  بیان می کند.  حد کتاب( 

خوب و راه های حفظ دوستی )در حد کتاب( اشاره می کند.

نیازمند 
آموزش و 
تالش بیشتر

با کمک آموزگار به نمونه هایی از وظایف یک مسلمان در برابر 
خویشان، دوستان  و همسایه ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و 
نتایج آنها را بیان می کند. همچنین با کمک وی به چند نمونه از 
ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند. 

آشنایی با اهمیت 
و مصادیق 

احترام به معلم، 
امانت داری و 

کمک به دیگران 

١٧
 ، ١

٦ ،
 ١5

ــ بیان برخی 
مصادیق احترام به 
معلم، امانت داری 
و کمک به دیگران 
و آثار و نتایج آنها 

به نمونه های متنوعی از احترام به معلم، امانت داری و کمک خیلی خوب
به دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان می کند.

به خوب  کمک  و  امانت داری  معلم،  به  احترام  از  نمونه   چند  به 
دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان می کند.

به قابل قبول کمک  و  امانت داری  معلم،  به  احترام  از  نمونه   چند  به 
را  آنها  نتایج  و  آثار  و  اشاره  درسی(  کتاب  )درحد  دیگران 

بیان می کند.

نیازمند 
آموزش

با راهنمایی معلم به چند نمونه از احترام به معلم، امانت داری 
و کمک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آن را بیان می کند.
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نکته: همان طورکه در این دو جدول مشاهده می شود، در سمت چپ، ستونی با عنوان »سطوح عملکرد« 
قرار دارد که در 4 سطح )خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند آموزش( مطالبی ارائه کرده است. الزم به 
ذکر است که در این قسمت، نشانه های تحقق بیان شده در 4 سطح تقسیم شده اند؛ بدین معنا که نشانٔه تحقق 
بیان شده می تواند به صورت خیلی خوب یا به صورت ضعیف از سوی دانش آموز مشاهده شده باشد. در 
این ستون، سطوح عملکرد دانش آموز در بروز نشانه های تحقق اهداف، در 4 بخش طبقه بندی شده است تا 
معلم با استفاده از این سطوح عملکرد، کیفیت عملکرد دانش آموز را قضاوت کند و او را بر اساس عملکرد 
خویش، در یکی از این چهار دسته قرار دهد. توضیح بیشتر در این خصوص در ادامٔه بحث، ذیل بخش 

»تحلیل و تفسیر اطالعات و ارائٔه بازخورد« آورده می شود.
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گام دوم: جمع آوری اطالعات
پس از شناخت اهداف و نشانه های تحقق این اهداف، معلم باید شواهد کافی در جهت تحقق اهداف در 
رفتار و گفتار دانش آموزان را جمع آوری کند تا بر مبنای این اطالعات و شواهد، قضاوت خود از ایشان را 

اعالم کند که آیا دانش آموز به اهداف رسیده است یا خیر؟ یا به چه بخش هایی از اهداف دست نیافته است؟
از روش ها و  به دقت و صحت اطالعات جمع آوری شده،  اعتماد و اطمینان نسبت  افزایش  به منظور 
ابزارهای مختلف استفاده می شود تا اطالعات جامعی در ارتباط با کم و کیف دست یابی به اهداف و مشکالت 

موجود در فرایند جمع آوری شود:

ابزار و شیوه های گوناگون جمع آوری اطالعات
جمع آوری اطالعات در الگوی ارزش یابی توصیفی فرایندی و تکوینی است؛ یعنی معلم در حین فعالیت 
یاددهی و یادگیری در طول سال به اقتضا و تناسب موقعیت، اطالعاتی از چگونگی و میزان تحقق اهداف 
بودن  متنوع  می پردازد.  آنها  تحلیل  و  تجزیه  به  لزوم  مواقع  در  و  کند  می  آموزشی جمع آوری  انتظارات  و 
اهداف آموزشی از لحاظ موضوع و سطح در کتاب هدیه های آسمان، اقتضا می کند که اطالعات متنوعی در 
اختیار معلّم باشد. برای جمع آوری این اطالعات متنوع، باید متناسب با موضوع، محتوا و هدف 
درس، از ابزارها و روش های گوناگون استفاده کرد؛ از این رو برخالف ارزش یابی سنتی که آزمون 
مداد کاغذی )امتحان کتبی(، غالباً تنها ابزار اساسی و منحصر به فرد معلّم در ارزش یابی دانش آموزان است، 
در الگوی ارزش یابی توصیفی، روش ها و ابزارها متنوع و متناسب با اهداف و انتظارات آموزشی انتخاب 

می شوند. در ادامه مهم ترین روش ها و ابزارهای ارزش یابی کیفی توصیفی معرفی می شود:

١ مشاهده
در جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده، ابزارهای زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

١ــ١ــ واقعه نگاری: 
گزارش مکتوب دربارٔه رویدادی مشخص را »رویدادنگاری« یا »واقعه نگاری« می نامند. واقعه نگاری، 
روش مشاهدۀ مستقیم رفتار است. از این روش معموالً برای اندازه گیری میزان تحقق اهداف آموزشی 
در حوزه های عاطفی و رفتاری استفاده می شود. واقعه نگاری می تواند تصویر نسبتاً کاملی را از تغییراتی 

که در مدت زمان ُمعّین در رفتار دانش آموز خاصی صورت گرفته است، در اختیار معلم قرار دهد.
معلمان می توانند در ابتدای سال، دفتری را به عنوان »دفتر ثبت مشاهدات« با خود همراه داشته باشند 
که حاصل مشاهدات خود از رفتار دانش آموزان را در آن منعکس کنند. گزارش مکتوب از واقعه نگاری نیز 

در این دفتر ثبت می شود.
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معموالً برای واقعه نگاری، استفاده از چنین جدولی پیشنهاد می شود:

مکان: ...............موضوع: .............تاریخ: ...............نام: ...................

توصیف رویداد: ..............................................................................

تفسیر رویداد: ................................................................................

ارائۀ راهکار: ................................................................................

این جدول، از سه قسمت تشکیل شده است. در بخش اول )توصیف رویداد(، رویداد بی کم و کاست و 
اظهار نظر شخصی، صرفاً روایت می شود. در بخش بعد )تفسیر رویداد(، تفسیر معلم از این رویداد و علت 
بروز آن از سوی دانش آموز، فراوانی تکرار آن، شرایط خاص روحی و روانی دانش آموز در حین بروز عمل 
و... ذکر می شود و در صورتی که این رفتار با اهداف آموزشی مورد نظر فاصله دارد، راهکار اصالح آن 

در جهت دست یابی به اهداف، در بخش سوم )ارائٔه راهکار( منعکس می شود.
در ادامه، سه نمونٔه واقعی تکمیل شده از این کاربرگ، در درس هدیه های آسمان مربوط به پایٔه ششم، 

جهت آشنایی بیشتر شما همکاران گرامی منعکس شده است:

مکان: کالس درسموضوع: عید مسلمانان )درس عید قربان(تاریخ: 1398/8/20نام: نرگس محمدی 

قربانی کردن  از  می شد،  تدریس  آسمان  هدیه های  کتاب  از  مسلمانان  عید  وقتی درس  نرگس سر کالس  توصیف رویداد: 
گوسفند توسط پدر بزرگش  در روز عید قربان خیلی ناراحت بود و پدر بزرگش را سنگدل می دانست.

دیدن صحنٔه  به خاطر  نرگس  احتمااًل  به ویژه در مدارس دخترانه،  این موضوع  تکرار  فراوانی  به  توجه  با  تفسیر رویداد: 
قربانی کردن گوسفند شرایط روحی و روانی خاصی پیدا کرده است. با توجه به اینکه نرگس دختری خوب و مهربان است و 
قدری هم گوشه گیر، این ترسیدن و ناراحتی نیاز به ریشه یابی دارد. درمدرسه نیز بیش از حد حساس است. هر وقت فیلمی هم 

در مدرسه پخش می کنیم که مثاًل در آن صحنٔه عاطفی وجود دارد تا چند روز ذهنش درگیر آن موضوع است.

ارائۀ راهکار: با همکاران مدرسه صحبت کنیم که حساس بودن و ناراحتی  نرگس را به زبان نیاوریم و برچسب حساس 
بودن به وی نزنیم و با گفت وگو با والدین تأکید کنیم که نرگس زمانی که پدربزرگش گوسفند قربانی می کند )لحظٔه ذبح گوسفند( 
حضور نداشته باشد و موقع توزیع نذری به نیازمندان پدربزرگش را همراهی کند. از مشاور مدرسه نیز در این زمینه کمک 

بگیریم تا با گفت وگو با نرگس، راه حلی در مقابل روحیٔه شکنندٔه نرگس ارائه دهد.
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مکان: کالس درسموضوع: امر به معروف )درس باغ سّری(تاریخ: 1398/9/20نام: احمد احمدی 

توصیف رویداد: احمد معتقد است وقتی دوستش خطایی انجام می دهد، نباید به او تذکر دهد؛ چراکه ممکن است دوستی شان 
خراب شود. حتی در بیشتر موارد از حق خودش نیز در مقابل دوستانش دفاع نمی کند و سکوت را ترجیح می دهد.

تفسیر رویداد: بخشی از این دیدگاه به خجالتی بودن احمد و اینکه در مقایسه با سایر دوستانش اعتماد به نفس پایینی دارد،  
بازمی گردد )شرایط روحی و شخصیتی(؛ و بخش دیگر به خاطرٔه بدی که چندماه پیش برایش اتفاق افتاد که در طی آن با تذکر 

به یکی از دوستان صمیمی اش، باعث شد که دوستش با او قهر و ارتباطش را قطع کند.

ارائۀ راهکار: به نظر می رسد باید دایرٔه دوستان احمد را وسیع کنیم؛ چون افراد خجالتی تمایل ندارند دایرٔه دوستی وسیعی 
داشته باشند. از مشاور مدرسه نیز در این زمینه باید کمک بگیریم. در بخش تکمیلی درس باغ سری )جلسٔه دوم( به نظرم باید 
روی دو نکته تأکید کنم: ١ــ نقش دوستان در شکل دادن رفتار ما )یادآوری از درس دوست از پایٔه چهارم( و تأثیر امر به 
معروف و نهی از منکر؛ چرا که با اصالح دوستانمان، خودمان نیز از آن خطاها دور خواهیم شد. 2ــ روش مناسب تذکر دادن 

به دوستان؛ چراکه ممکن است او با تذکری بد، دوستش را از دست داده باشد.

مکان: کالس درسموضوع: مرجع تقلید )درس دوران غیبت(تاریخ: 1398/10/20نام: زهرا فاطمی 

توصیف رویداد: زهرا پس از تدریس درس دوران غیبت و موضوع ضرورت انتخاب مرجع تقلید، هنوز متوجه ماهیت و 
ضرورت آن نشده است و در گفت وگوی کالسی، پرسش هایی مطرح می کند که حاکی از آن است؛ مثاًل می گوید احکام دینی 
مثل نماز و روزه مشخص است و انجام می دهیم، چه لزومی دارد حتمًا به مرجع تقلید مراجعه کنیم؟ یا می پرسد چرا یک نفر را 

تعیین نمی کنند تا همه به حرفش گوش کنند؟ تا مجبور نباشیم دست به انتخاب بزنیم؟ 

تفسیر رویداد: ریشٔه بخشی از دغدغه های زهرا احتماالً به محیط خانواده برمی گردد که اهتمام کافی نسبت به این مسئله 
آن  به سراغ  ایشان  یا حتی ذهن جّوال  القا می کنند  به ذهن نوجوانان  بازمی گردد که  به شبهاتی  نیز  آن  از  نداشته اند؛ بخشی 

می رود. به طور کلی زهرا ذهنی فلسفی دارد که در این موارد با چالش روبه رو می شود.

ارائۀ راهکار: 1ــ با همکاران مدرسه مشورت شد و تصمیم گرفتیم در جلسٔه انجمن اولیا و مربیان موضوع را طرح و نسبت 
به اهمیت آن به والدین اشاراتی کنیم؛

به  پاسخ  و  دانش آموزان  برای  موضوع  طرح  جهت  مناسب  زمینه ای  ایجاد  برای  مسجد  توانمند  روحانی  از  دعوت  2ــ 
سؤاالتشان؛

3ــ آوردن رسالٔه توضیح المسائِل برخی مراجع )ویژٔه نوجوانان( به کالس و توضیح دربارٔه آن به شیؤه کارگاهی و پرسش و 
پاسخ.

1ــ2ــ چک لیست: 
یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در مشاهده، بازبینه )چک لیست( است. چک لیست، به فهرستی از 
مالک ها یا معیارهای ُمعّین گفته می شود که برای جمع آوری اطالعات در مورد فعالیتی که دانش آموزان با آن 
مواجه اند تهیه و به کار گرفته می شود. برای این کار، فهرستی از رفتارهایی که قرار است مورد ارزش یابی 



2١

قرارگیرند، تهیه می شود؛ رفتارها مشاهده می شوند و دست یابی به هر یک از مالک های مورد نظر با زدن عالمت 
»« در برابر رفتارهای موجود در فهرست، مشخص می شود. بدیهی است فهرست رفتارها باید برگرفته از 
انتظارات برنامٔه درسی در انجام فعالیت مورد نظر باشد؛ مثالً چک لیست وضو که برای درس هدیه های آسمان 

پایٔه دوم قابل استفاده است، به این صورت قابل تنظیم است:

                    دانش آموزان
……………بیژنروزبهاحمدحسینعلیرضامالک ها

شستن صحیح صورت

شستن صحیح دست راست

شستن صحیح دست چپ

کشیدن مسح سر

کشیدن مسح پاها

 
٢ آزمون

آزمون ها انواع متعددی دارند که در این بخش، اجماالً ناظر به درس هدیه های آسمان معرفی می شوند. 
تقسیم آزمون ها در این نوشتار بر مبنای هدف آزمون است:

٢ــ١ــ آزمون های دانشی:
آزمون های دانشی، آزمون هایی اند که سطح دانش و محفوظات مخاطب را می سنجند. این نوع آزمون به 

دو نوع کلی تقسیم می شود:
غلط  یا  صحیح  و  جورکردنی  چندگزینه ای،  آزمون های  شامل  پاسخ؛  بسته  یا  عینی  آزمون های  الف( 
است. در این نوع آزمون ها، هم سؤال و هم جواب، در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد تا گزینٔه صحیح 

را مشخص کنند. این آزمون ها عمدتاً در قالب کتبی برگزار می شود.
ب( طرح سؤاالت تشریحی؛ شامل آزمون های گسترده پاسخ و محدود پاسخ است و از دانش آموزان خواسته 
ـ تبیینی در قالب آزمون کتبی یا شفاهی ارائه دهند. سطوح  می شود پاسخ سؤاالت را به صورت توصیفی یا  تحلیلیـ 

گوناگون این نوع سؤاالت )به یاد آوردن، فهمیدن و به کار بستن( در ادامٔه همین بخش، خواهد آمد.
نمونه هایی از انواع مختلف این آزمون ها، در فصل بعد ارائه شده است؛ با این حال به نمونه هایی از آن در 

اینجا از کتاب هدیه های آسمان پایه ششم، اشاره می شود:
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نمونه سؤاالت عینی؛ که به صورت کتبی برگزار می شود:
١ آیٔه تطهیر )احزاب/33( درباره چه کسانی نازل شده است؟ )درس 6( 

ب( پیامبر  و اهل بیت ایشان   الف( یاران پیامبر       
د( فقط دربارٔه صفات پیامبر است. ج( کافرانی که قصد توبه دارند.  

٢ در هر مورد، عبارت صحیح را از غلط مشخص کنید:
 غلط      دانش آموز نمونه، هر کاری را در هر زمان که بخواهد انجام می دهد. صحیح

راهنمایان اصلی و حقیقی ما، یعنی پیامبران و امامان، به وسیلٔه مردم انتخاب می شوند.  
 غلط      صحیح

٣  نمونه ای از سؤال جورکردنی )درس 5(:

نمونه سؤاالت تشریحی به صورت کتبی
١  کامل کنید )محدود پاسخ(

الف( توحید یعنی خداوند ............. است و جز او خدایی نیست. )درس 1(
ب( امام حسین  فرمود: همانا من برای ............................ قیام کرده ام. )درس 3(
ج( زمانی که به مسافرت می رویم و از شهر خود بسیار دور می شویم، باید نماز را ................. 

بخوانیم. )درس 12(
٢  پاسخ دهید )گسترده پاسخ(

الف( »توحید« به چه معناست و جایگاه آن در دین ما چگونه است؟ )درس 1(
 ب( به نظر شما چرا امام حسین  فرمود: »وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است«؟ 

)درس3(
ج( گفته می شود که: »در امر به معروف و نهی از منکر مانند آینه باش«. مگر آینه چه ویژگی ای  دارد؟ دو 

نمونه بیان کنید. )درس 4(

جمله ی مربوط به هر مفهوم را مشّخص کنید.  

   دوستی با دوستان خدا 

   دوسـتی با اهل بیت پیامبر )صّلی اللّٰ علیه وآله(

آبان     راهپیمایـی عظیـم ٢٢ بهمن و ١٣ 

   حمایت از مردم ستم دیده ی فلسطین

   ساکت نماندن در برابر ظالمان

   دشمنی با دشمنان خدا 

   مبارزه با استکبار جهانی

   رفتن به زیارت امام رضا)علیه الّسالم(

تبّری 

توّلی 
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نمونه سؤاالت تشریحی به صورت شفاهی 

١ در دوران دفاع مقّدس، غیر از شهدا چه کسان دیگری در حمالت دشمن صدمه و آسیب دیدند؟ 
)درس ١5(

٢  پیشوایان دینی ما انجام چه ورزش هایی را سفارش می کردند؟ )درس ١١(
٣  می توانی دعایی از یکی از امامان دربارٔه سالمتی و تندرستی بیان کنی؟ )درس ١١(

نکته: حال که از قالب »شفاهی« در آزمون، سخن به میان آمد، الزم به ذکر است که در آزمون شفاهی 
ـ  برخالف آزمون کتبی ــ به دلیل رو    در    رو بودن پرسشگر و پاسخ دهنده، مشکالت یادگیری دانش آموزان تا  ـ
حدودی مشخص شده و معلم می تواند به موقع بازخوردهای الزم را به دانش آموزان ارائه دهد. هر پرسش 
معلم که از پی پاسخ دانش آموز مطرح می شود، دانش آموزان را به سمت درک وسیع و عمیق تر موضوع و 

مفهوم سوق می دهد و این راهی است که می توان با آن پیشرفت دانش آموز را ارزش یابی کرد.
البته باید توجه کرد که میان پرسش و پاسخ به عنوان روشی برای ارزش یابی و همین گفت وگوی 
دوطرفه و پرسش و پاسخ به عنوان روشی برای تدریس تفاوت وجود دارد. پرسش و پاسخ میان معلم و 
دانش آموزان، اگر به عنوان زمینه ای برای انتقال مفهوم به دانش آموز قرار گیرد، روشی برای تدریس است 

و اگر پس از اتمام تدریس برای سنجش میزان یادگیری دانش آموز باشد، روشی برای ارزش یابی است.
به این پرسش و پاسخ شفاهی میان معلم و یک دانش آموز هنگام تدریس درس »باغ سری« 

ـ   به   عنوان روشی در تدریس ــ دقت کنید: ـ
معلم: اگر کسی خطایی کند تو چه می کنی؟

شاگرد: سریع به شما یا به آقای مدیر می گویم.
معلم: به  نظرت بهتر نیست اول به خودش بگویی، تا به من یا آقای مدیر بگویی؟ 

شاگرد: چرا، شاید بهتر باشد به خودش بگویم.
معلم: اگر بخواهی به خودش بگویی، چطوری می گویی؟ 

شاگرد: زنگ تفریح می روم و به او می گویم.
معلم: اگر زنگ تفریح کنار دوستانش بود باز هم می گویی؟ شاید آبرویش برود! 

شاگرد: پس آقا چه کار کنم؟
معلم: خودت چه فکر می کنی؟

شاگرد: به نظرم موقعی که داریم به خانه می رویم، در راه که کسی پیش او نبود می گویم.
معلم: خب، چطوری به او می گویی؟ 

شاگرد: می گویم این کارت، بد بود و با او قهر می کنم.
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معلم: به نظرت این طوری اصالح می شود یا این کار باعث می شود بدتر لج کند و کارش را تکرار کند.
]دانش آموز در فکر فرو می رود[.

شاگرد: سعی می کنم طوری به او نگویم که لج کند؛ مثالً بگویم این کارت بد بود و به تو که پسر خوبی 
هستی، نمی خورد....

نکات مهم در اجرای آزمون شفاهی
 بیشترین تالش و کوشش خود را صرف سؤاالتی کنید که موجب کاویدن و مطالعٔه مسائل مهم شود، 

تا میزان فهم و قدرت تفکر دانش آموزان تقویت شود.
 فرصت پاسخگویی افزایش داده شود تا دانش آموزان فرصت فکرکردن پیدا کنند. 

افراد  فقط  داد  اجازه  نباید  دیگر،  عبارت  به  داشت؛  پاسخگویی  انتظار  دانش آموزان  همٔه  از  باید   
محدودی پاسخگوی پرسش ها باشند. 

 پاسخ های درست یا نادرست دانش آموزان، هر دو می تواند در شناخت میزان درک و فهم دانش آموزان 
کمک کند؛ زیرا هدف، اصالح متفکرانه است، نه اینکه در لحظٔه اول پاسخ درست دریافت شود.

2ــ2ــ آزمون های عملکردی:
ارزش یابی عملکردی، ارزش یابی خاصی است که از طریق آن، دانش آموزان با اجرای فعالیتی، اثری را 
تولید می کنند یا عمالً نشان می دهند به چه میزان، دانش و مهارتی را کسب کرده اند. این نوع ارزش یابی ها 

در موقعیت های واقعی یا شبه واقعی رخ می دهد که نمونه هایی از آن در ادامه خواهد آمد.
و  بپوشاند  را  مدادکاغذی  رایج  و  دانشی  آزمون های  ضعف  می تواند  به خوبی  عملکردی  آزمون های 
اطالعات الزم را از میزان تحقق اهداف مهارتی، عمق یادگیری و میزان درک و فهم دانش آموزان تا سطح 
کاربرد در عمل، به معلم ارائه دهد. یادمان باشد هدف از آزمون عملکردی،  سنجش حیطٔه دانش نیست، 
بلکه هدف این است موقعیتی فراهم شود که دانش آموز آنچه را که از مهارت و دانش کسب کرده است، از 
خود بروز دهد. این نوع آزمون ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموز است.  
در این نوع آزمون هر نوع فعالیت یا کار خالقانٔه دانش آموز که از طریق آن می تواند آنچه را آموخته است به 

نمایش بگذارد یا بیان کند، مورد توجه قرار می گیرد.
در آزمون عملکردی، از آنجایی که قرار است عملکرد دانش آموز سنجیده شود، این عملکرد یا در موقعیتی 
فرضی و شبیه سازی شده خود را نشان می دهد یا در موقعیتی عینی و واقعی بروز می کند؛ به بیان دیگر وقتی 
قرار است مهارت و عملکرد دانش آموز بر اساس دانش های پیش آموخته  ظهور و بروز یابد، یا دانش آموز در 
موقعیتی فرضی قرار می گیرد تا بگوید در این موقعیت چه عکس العملی از خود نشان می دهد یا در موقعیتی 
واقعی مورد سنجش قرار می گیرد. مانند فردی که در یک آزمون رانندگی، گاه در موقعیتی شبیه سازی شده 
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از او می خواهند حق تقدم خودروها در سر چهارراه را بیان کند و گاه نیز افسر رانندگی کنار او می نشیند و به 
راه می افتند تا او ببیند آیا راننده در سر چهارراه، حق تقدم افراد و خودروها را رعایت می کند یا نه.

بر این اساس، آزمون های عملکردی دو نوع کلی پیدا می کند:
الف( آزمون عملکردی در موقعیت شبیه سازی شده؛

در این نوع آزمون از یادگیرنده خواسته می شود تا در موقعیتی شبیه سازی شده، همان اعمالی را انجام 
دهد که در موقعیت های واقعی با آنها روبه رو می شود.

 این آزمون ها در قالب کتبی یا به صورت شفاهی می تواند برگزار شود؛ نمونه ای از این نوع آزمون در 
کتاب هدیه های آسمان ششم، در زیر آمده است:

                                                  گفت و گو کنید

خانوادهٔ سعید در تهران ساکن اند.
در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

ــ آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا  به مشهد رفته اند و می خواهند 
هفت روز در آنجا بمانند.

ــ با خانوادهٔ خود، برای تفریح پنج کیلومتر از شهر خارج شده اند.
ــ برای دیدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.

درس سفرهای با برکت

ب( آزمون عملکردی عینی )نمونه کار(؛
در این نوع آزمون که نزدیک ترین روش ارزش یابی به عملکرد واقعی است، یادگیرنده در محیط طبیعی 

ارزش یابی می شود؛ مانند آزمون رانندگی، یا وضو گرفتن در وضوخانٔه مدرسه و... .
این نوع آزمون نیز به صورت کتبی یا شفاهی، کاربرد دارد که از نمونه های آن می توان به فعالیت های  زیر 

در درس هدیه های آسمان اشاره کرد.

                                                        خاطره گویی

گزارشی از برگزاری برنامه های عزاداری ماه محّرم در محلّٔه خود تهیه و آن را در کالس 
برای دوستانتان بازگو کنید.

درس سرور آزادگان
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عهد با دوست
آیا  بستید.  زمان   امام  با  عهدهایی  ابر«  پشت  »خورشید  درس  در  گذشته  سال 
عهدهای خود را به خاطر می آورید؟ فکر می کنید چقدر در انجام دادن آنها موفّق بوده اید؟ اگر 

امسال بخواهید عهد خود را با امام زمان  تجدید کنید، چه عهدهایی با او می بندید؟
درس دست در دست دوست

نکته:
در خصوص طرح آزمون، توجه به این نکات حائز اهمیت است:

١ اطالعات به دست آمده از اجرای این آزمون ها باید با اطالعات به دست آمده از ابزارهای دیگر ترکیب 
شوند تا بازخورد مناسبی از چگونگی آموخته های دانش آموزان در اختیار معلم قرار دهند.

پایٔه ششم  ٢  آزمون کتبی برای سنجش میزان فراگیری دانش آموزان در درس هدیه های آسمان، در 
ابتدایی ــ در نوبت دوم ــ به صورت هماهنگ منطقه ای برگزار می شود. در غیر این مورد، اختیار با معلم 
است که به عنوان یکی از ابزارهای سنجش، از آزمون کتبی استفاده کند. البته استفاده از این نوع آزمون در 

دورٔه اول ابتدایی )سال های اول تا سوم( توصیه نمی شود.
٣ طراحی هر یک از آزمون ها باید بر اساس اهداف دروس انجام شود؛ در غیر این صورت سؤاالت، 
غیرمجاز می باشند. نمونه ای از سؤاالت غیرمجاز در درس هدیه های آسمان برای اطالع همکاران ارائه 

می شود:
3ــ1ــ ارائٔه آیه و درخواست ترجمٔه آن از دانش آموزان؛

3ــ2ــ اشاره به اعداد و ارقام و مکان ها و اسامی ای که آگاهی از آن جزو اهداف نیست. مثالً:
عالمه حلّی در کجا با امام زمان  مالقات کرد؟ نام شتربان هارون چه بود؟ 

شهادت  به  سابق   …………… میدان  در   …………… از  بسیاری   1357 سال  شهریور   17 روز 
رسیدند.

3ــ3. در تمرین های صحیح و غلط، در نوشتن جمالت غلط، بدآموزی را ترویج نکنیم یا مراقب باشیم 
توهینی یا بی احترامی به شئونات اسالمی نشود:

از ویژگی های دانش آموز نمونه آن است که معلم خود را مسخره می کند.            صحیح  غلط 
در امر به  معروف اگر کسی حرف و توصیٔه ما را گوش نداد، می توانیم به او فحش دهیم. صحیح       غلط 

به  ویژه  شرایط  تحت  آموخته ها  هرگاه  نیست.  عملکردی  آزمون  منزلٔه  به  عمل  یک  انجام  صرف   ٤
از  استفاده  »توانایی  معنای  به  دیگر، عملکرد  عبارت  به  گفته می شود؛  »عملکرد«  آن  به  تبدیل شود،  رفتار 
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دانش و مهارت های آموخته شده در موقعیت های زندگی یا مشابه با موقعیت های زندگی است«1؛ مثالً وقتی 
دانش آموزان دربارٔه کنترل خشم مطالبی آموخته اند، در مقام ارزش یابی، هنگام بازی فوتبال یا ورزش های 
دیگر، آنها را زیر نظر می گیریم تا ببینیم آیا هنگامی که کسی آنها را هُل می دهد، خشم خود را کنترل می کنند یا 
خیر )موقعیت واقعی(؛ یا اینکه آنها را در موقعیتی فرضی قرار می دهیم؛ مثالً برادر کوچک دانش آموز مداد 
او را برداشته و شکسته است و او همین یک مداد را دارد که تازه هم خریده است، حاال در این موقعیت 

فرضی چه باید کرد؟
اما اگر به طور کلی از او سؤال کنید که راه های کنترل خشم چیست؛ یا اینکه او چگونه در خانه و محله 
سعی می کند خشم خود را کنترل کند، از آنجا که دانش آموز در موقعیت فرضی یا واقعی قرار نگرفته است، 
کامالً  نمونه هایی  سؤاالت،  این  به  پاسخ  در  هرچند  بود؛  شاهد  را  عملکردی  آزمون  از  نمونه ای  نمی توان 

کاربردی ارائه کند.
این دست پرسش ها ذیل همان آزمون های دانشی طبقه بندی می شوند، با این تفاوت که سطوح باالتر دانش 

را پی جویی می کنند.
خوب است بدانید که فرایند شناختی و به تبع آن ارزش یابی های دانشی و شناختی، سطوح متعددی دارند 
که از سطح اولیٔه »به یاد آوردن« آغاز و تا سطوح باال تر شناخت را شامل می شود. برای آشنایی بیشتر شما، 
چند سطح از سطوح یادگیری شناختی همراه با نمونه هایی از کتاب هدیه های آسمان ارائه شده است. آشنایی 
با این سطوح، به شما کمک می کند تا اوالً دریافت صحیحی از مفهوم دانش و شناخت حاصل کنید، ثانیاً با 
دریافت این مفهوم، مرز میان آزمون های دانشی و عملکردی را بهتر تشخیص دهید و در طراحی پرسش های 

خود، جنبه های مختلف دانش و عملکرد را لحاظ کنید.2 

1ــ خوش خلق، ایرج. اصول و راهنمای عملی گام به گام ساخت و تهیٔه آزمون عملکرد. چاپ سوم، تهران: زنده اندیشان، 1393، 
صص 8  ــ9.

ایشان در آن  اثر علی اکبر سیف مراجعه كنید.  یادگیری«  فرآوردٔه  فرایند و  به كتاب »سنجش  بیشتر  می توانید  برای مطالعٔه  2ــ 
كتاب، فرایند شناختی را در 6 سطح معرفی می كنند: 1ــ به یاد آوردن   2ــ فهمیدن   3ــ به كار بستن   4ــ تحلیل كردن   5  ــ ارزشیابی     

ـ    آفریدن؛ كه ما در اینجا فقط به سه سطح اول پرداختیم. 6  ـ



28

او  جز  و  است   …………… خداوند  یعنی  توحید  الف( 
خدایی نیست.

برای ……………  امام حسین  فرمود: همانا من  ب( 
قیام کرده ام.

این سطح، خود به انواع هفت گانٔه زیر تقسیم می شود؛ یعنی میزان 
فهم دانش آموز در قالب انواع هفت گانٔه زیر خود را نشان می دهد:

سطح دوم فرایند شناختی:
فهمیدن

سوا: و هرگز در کار دیگران …………… َو ال تََجسَّ
َو ال یَغَتب بَعُضکُم بَعًضا: و ……………

سطح اول فرایند شناختی: 
به یاد آوردن

زبان  به  شعر  یا  متن  تفسیر 
ساده، ترجمۀ آیات و روایات

2

3

جمله ی مربوط به هر مفهوم را مشّخص کنید.  

   دوستی با دوستان خدا 

   دوسـتی با اهل بیت پیامبر )صّلی اللّٰ علیه وآله(

آبان     راهپیمایی عظیم ٢٢ بهمن و ١٣ 

   حمایت از مردم سـتم دیده ی فلسطین

   دشمنی با دشمنان خدا 

   مبارزه با استکبار جهانی

تبّری 

توّلی 

بگرد و پیدا کن

مثال آوردن

طبقه بندی کردن3

١ ـ  ...........................

...........................

٢ ـ  ..........................
....................

ویژگی های یک

دانش آموز نمونه

در ارتباط
 با خدا

در ارتباط با 
اطرافیان

در ارتباط با 
پیشوایان 

دینی

با خانواده

با دوستان

١ ـ  ...........................

...........................

٢ ـ  ..........................
....................

١ ـ  ...........................

...........................

٢ ـ  ..........................
....................

١ ـ  ...........................

...........................

٢ ـ  ..........................
....................
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با هم  جماعت   و  فرادٰی  صورت  در  را  رکعتی  دو  نماز  یک 
آن دو وجود  مقایسه کنید. چه شباهت ها و تفاوت هایی میان 

دارد؟ )3 مورد بنویسید(

تفاوت هاشباهت ها

سطح سوم فرایند شناختی:
به کار بستن

آب« را از زبان یکی از این شخصیت ها تعریف کنید.  خالصه ی داستان »کودکی بر 

برایم بگو

خواهر موسٰیآسیه ـ ـ علیه الّسالمـ    حضرت موسٰیـ 

............................................................................................

............................................................................................

رفتار حضرت قاسم)علیه الّسالم( شما را یاد چه ویژگی هایی می اندازد؟ 

بگرد و پیدا کن

میان محیط زیست و سالمتی ما چه ارتباطی هست؟

تحقیق کنید

 �اگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟
 �اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوّجه اشتباهتان بکنند؟

 �اگر ببینید دوستتان کسی را مسخره می کند، چه می کنید؟

گفت وگو کنید

خالصه کردن4

استنباط کردن5

مقایسه کردن٦

تبیین کردن٧
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همان طورکه  در فعالیت گذشته مشاهده نمودید، با اینکه پاسخ از جنس یک کار عملی است، اما از آنجا 
که مخاطب در موقعیت واقعی یا فرضی قرار نگرفته است، این نوع پرسش ها در میان آزمون های دانشی 

طبقه بندی می شوند. 

٣ تکالیف درسی 
مهارت های  توسعٔه  و  بهبود  موجب  می توانند  هم  شوند،  اجرا  و  طراحی  به خوبی  اگر  درسی،  تکالیف 
تکالیف  و  فعالیت ها  باشند.  دانش آموزان  پیشرفت  از  ارزش یابی  برای  منبعی  هم  و  شوند  دانش آموزان 
درسی، فرصت »آموختن برای به کار بستن« را برای دانش آموزان ایجاد می کنند که فراگیران می توانند آنها 

را به صورت فردی یا گروهی انجام دهند. 
وارد کردن تکالیف در برنامه های آموزشی به معلم فرصت می دهد تا به تفاوت های فردی دانش آموزان 
احترام بگذارد و به آنان فرصت دهد که به حوزٔه مورد عالقٔه خود بپردازند و استعدادهایشان را کشف کنند 
و بروز دهند. هنگامی که دانش آموزان به صورت انفرادی یا گروهی، تکلیفی را انجام می دهند، انتظار دارند 
معلم به آنان فرصت دهد تا حاصل کار خود را ارائه دهند. زمانی که دانش آموز می داند باید فعالیت خود را 
در کالس و در حضور جمع ارائه کند و در مورد آن توضیح و به پرسش های دانش آموزان پاسخ دهد، موظف 
می شود از جزئیات کار ُمطّلع شود؛ حتی اگر بخشی از آن با همکاری خانواده یا دیگر افراد انجام شده است.

انواع فعالیت های کالسی و تکالیفی راکه معلم می تواند در درس هدیه های آسمان تعریف کند، عبارت است از:

3ــ1ــ فعالیت های تمرینی:
به صورت کتبی و  این نوع تکالیف، قدیمی ترین و رایج ترین تکالیف درسی در مدارس است و معموالً 
برای تثبیت یادگیری به روش تکرار و تمرین اجرا می شود. این تکالیف در صورت کثرت استفاده، مالل انگیز 
و خسته کننده است و اگر بیش از حد استفاده شود، همان مشق های پرمشقتی است که همٔه ما خاطرٔه آن را 
در ذهن داریم. از این گونه فعالیت ها در درس هدیه های آسمان نباید استفاده شود و از فعالیت هایی شبیه آنچه 

در کتاب درسی آمده یا در ادامه توضیح داده می شود، استفاده شود. 
البته فراموش نکنیم که استفاده از این نوع فعالیت به صورت عملی در دروس احکام )مانند وضو، نماز 

و...( با هدف تمرین آموخته ها در منزل بسیار بجا و مناسب خواهد بود.

3ــ2ــ فعالیت های آماده سازی:
در  آماده سازی  نقش  و  می رود  کار  به  بعد  روزهای  درس های  خصوص  در  بیشتر  فعالیت ها  این گونه 
دانش آموزان جهت دریافت محتوای درس های جدید را ایفا می کند. به عنوان نمونه معلم پیش از تدریس 
درس »سیمای خوبان« می تواند از دانش آموزان بخواهد )به صورت انفرادی یا گروهی( داستان یا حدیثی 
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تدریس  از روش  بخشی  فعالیت، خود  نوع  این  بیاورند.  به کالس  و  کنند  پیدا  امامان  از  یکی  از  اخالقی 
معکوس یا کالس معکوس می باشد.

3ــ3ــ فعالیت های امتدادی و بسطی:
توسعه  را  آنها  تجربٔه  و  مهارت  و  دانش  و  می برد  باالتر  کالس  سطح  از  را  شاگردان  تکالیف  نوع  این 
می دهد. برخی از فعالیت های »تحقیق کنید« در کتاب هدیه های آسمان، نقش امتدادی و بسط اهداف درس 

را ایفا و مهارت های دانش آموزان را تکمیل می کند؛ مانند این فعالیت در درس  »شتربان با ایمان«:

                                 تحقیق کنید

چه حادثه ای موجب شد روز 13 آبان را روز »دانش آموز« بنامند؟ این حادثه با موضوع 
درس چه ارتباطی دارد؟
                             

3ــ4ــ فعالیت های خالقیتی:
معلم با ارائٔه این نوع فعالیت ها، دانش آموزان را وادار می کند تا با راه و روشی جدید، فعالیتی را انجام 
اثری کامالً جدید از خود ارائه دهند. برخی فعالیت ها تحت عنوان »ایستگاه خالقیت« در کتاب  یا  دهند 

درسی، چنین رسالتی را دنبال می کند. نمونه هایی از این نوع فعالیت در ادامه آمده است:

الف( استفاده از روش »اجرای نمایش« یا »ایفای نقش« در ارائۀ برخی فعالیت ها: 
را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  روش های  و  شکل ها  می توانند  سّری«  »باغ  درس  در  دانش آموزان 
را  می تواند کالس  درس  این  در  کنید«  »گفت وگو  فعالیت  اجرای  در  معلم  دهند.  نشان  نمایش  اجرای  با 

گروه بندی کند و هر گروه یک شیوه را در قالب نمایش ارائه دهد. 

ب( پیشنهاد عنوان جدید برای درس ها براساس برداشت خود از محتوا و هدف درس: 
این روش در بسیاری از دروس قابل استفاده و اجرا است.

نکته:
باید توجه کرد که معلم خود می تواند هر یک از فعالیت های چهارگانٔه باال را با توجه به اهداف درس 
تعریف کند. فقط در خصوص فعالیت های امتدادی و بسطی، به این نکته باید توجه شود که بسط اهداف 
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اگر هدف،  برنامٔه درسی و راهنمای معلم باشد؛ مثالً  انتظارات تعیین شده در راهنمای  نباید فراتر از  درس 
بزرگداشت مقام شهید و و دفاع مقّدس است و در درس، تنها شهدای دفاع مقّدس مطرح شده اند، معلم 
می تواند با بسط محتوا، شهدای مدافع حرم را نیز برای دانش آموزان مطرح و تکلیفی در خصوص آشنایی 
دانش آموزان با این شهدا تعیین کند،  اما اینکه بخواهد دانش آموزان دربارٔه مناطق عملیاتی در دفاع مقّدس 

تحقیق کنند، در راستای اهداف نیست و بسط اهداف به این صورت صحیح نخواهد بود.

سازماندهی اطالعات در 
دفتر ثبت مشاهدات

ابزار جمع آوری 
اطالعات در 

یک نگاه

مشاهده

آزمون

تکالیف درسی

واقعه نگاری

چک لیست

دانشی

عملکردی

تمرینی

آماده سازی

امتدادی

خالقیتی

عینی

تشریحی

 در موقعیت واقعی و عینی

در موقعیت شبیه سازی شده        
سازماندهی 
اطالعات در 

پوشه کار
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گام سوم: نگهداری و سامان دهی اطالعات
با توجه به تنوع اطالعات به دست آمده از عملکرد و میزان یادگیری دانش آموزان، نیازمند روشی هستیم 
تا به صورت منطقی، این اطالعات را نظم و سامان بخشد. در غیر این صورت، این اطالعات را به سختی 
می توان مورد استفاده قرار داد و تجزیه و تحلیل کرد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود معلم عمالً 

در میان تودٔه انبوهی از اطالعاِت جمع آوری شده سردرگم شود. در این باره دو ابزار مهم قابل توجه اند:

١ دفتر ثبت مشاهدات

از  دانش آموزان  امتیازات  و  معلم  مشاهدات  از  حاصل  شدٔه  جمع آوری  اطالعات  حاوی  دفتر  این 
فعالیت های انجام شده است. در این دفتر هر دانش آموز صفحه ای اختصاصی دارد که در آن، اطالعات 
نقاط مثبت و ضعف، نحؤه مشارکت در  از  یادگیری اعم  ــ  یاددهی  به رفتار دانش آموز در فرایند  مربوط 
می شود.  ثبت  قبیل  این  از  مواردی  و  دانش آموز  رفتار  از  معلم  واقعه نگاری  آموزش،  و  تدریس  فرایند 
همچنین گزارش حاصل از مالقات اولیای دانش آموزان و جدول حضور و غیاب دانش آموزان نیز در این 

دفتر منعکس می شود.
اختیار  در  و  دارند  به خود  مختص  مشاهدات  ثبت  دفتر  یک،  هر  استانی،  پرورش  و  آموزش  ادارات 
مدارس قرار می دهند که البته در عین تفاوت در ساختار، هر یک به نحوی اطالعات بیان شده را منعکس 

می کنند.

٢ پوشه کار

به صورت  یادگیری،  ــ  یاددهی  جریان  در  که  دانش آموزان  کارهای  نمونه  و  آزمون ها  از  مجموعه ای 
هدفمند جمع آوری شده، آگاهانه انتخاب شده و منظم )با ذکر تاریخ( سازمان دهی شده و بیانگر میزان تالش، 

پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است.

نکاتی برای مدیریت پوشه کار:
١ همان طور که از تعریف باال برمی آید، پوشه کار باید ویژگی هایی داشته باشد که توجه به این ویژگی ها 

برای مدیریت پوشه کار الزم است:
 منظم باشد؛ همٔه اطالعات،  آزمون ها و اوراقی که داخل پوشه کار قرار می گیرند،  باید دارای تاریخ 

باشند تا نحؤه پیشرفت دانش آموز در سیر زمانی را نشان دهند.
بلکه  گیرد،  قرار  پوشه کار  در  دانش آموزان  آثار  تمامی  نیست  نیاز  آگاهانه؛  و  هدفمند  جمع آوری   
در  زیر  ویژگی های  با  مواردی  آسمان،   هدیه های  در درس  آموزشی  تحقق  نشانه های  و  اهداف  به  توجه  با 
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پوشه کار قرار می گیرند:
 بهترین و دقیق ترین کارها از سوی دانش آموزان که تحقق اهداف را نشان دهد؛

 دارای بازخورد مناسب و استاندارد از سوی معلم )یادداشت کتبی معلم روی اثر( باشد؛
 به لحاظ کمی، گویای عملکرد دانش آموز باشد )البته با جمع آوری بهترین کارها، پر حجم نشود(؛

 انتظارات آموزشی در هر موضوع درسی را پوشش دهد؛
 نقاط قّوت، ضعف و پیشرفت دانش آموز را نشان دهد.

محتوای  خود  دانش آموز،  که  گونه ای  به  شود؛  استفاده  کار  پوشه  مدیریت  در  دانش آموزان  از   ٢
مشخص شده توسط معلم را بر اساس طبقه بندی دروس و به ترتیب تاریخ، داخل پوشه کار قرار دهد.

٣ پوشه کار معموالً شامل این دو چیز است:
      پروژه ها و تکالیف درسی که دانش آموز در داخل مدرسه یا خارج از آن انجام داده است؛

      آزمون های دانشی یا عملکردی به عمل آمده از دانش آموز.

٤ گاهی پوشه کار دانش آموز به رؤیت والدین برسد و از آنها خواسته شود که دیدگاه هایشان را دربارٔه 
پوشه کار و فعالیت های یادگیری فرزندشان بنویسند.

پایان سال تحصیلی، پس از صدور کارنامٔه نوبت دوم،  ٥ دانش آموز صاحب پوشه کار است؛ لذا در 
پوشه و محتویات آن، باید به وی داده شود. 
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گام چهارم: تحلیل و تفسیر اطالعات، داوری
پس از جمع آوری اطالعات از وضعیت یادگیری دانش آموزان و سامان بخشی آنها در قالب دفتر ثبت 
دانش آموزان  از  شده  جمع آوری  اطالعات  تفسیر  و  تحلیل  به  نوبت  دانش آموزان،  پوشه کار  و  مشاهدات 
می رسد تا بر اساس تحلیل اطالعات، بازخورد الزم به دانش آموزان ارائه شود. شاید بتوان گفت مهم ترین 
بخش در ارزش یابی توصیفی، تحلیل اطالعات و ارائٔه بازخورد به دانش آموزان است و همٔه بخش های دیگر 
)از قبیل جمع آوری اطالعات و برگزاری آزمون ها و ثبت مشاهدات و جمع آوری کارپوشه و...( مقدمه ای 
بازخورد  ارائٔه  نحؤه  و  اصول  است  الزم  این رو  از  است؛  دانش آموزان  به  صحیح  بازخورد  ارائٔه  برای 
صحیح به دانش آموزان را به درستی بشناسیم و در فرایند تدریس مورد توجه قرار دهیم. در ادامه، اصطالح 

»بازخورد« تعریف و به انواع و اصول صحیح آن اشاره می شود:

بازخورد 
بازگشت دادن نتیجٔه عملکرد دانش آموز توسط محیط )معلم، فراگیران و خودفراگیر( به وی است1 تا با 

انجام فعالیت های تکمیلی، کاستی های موجود را جبران کند. 
به عبارت دیگر، »بازخورد« مجموعٔه اطالعاتی است که فاصلٔه بین سطح واقعی دانش آموز وسطح مورد 
انتظار را مشخص می کند و فعالیت هایی را که الزم است یادگیرنده انجام دهد تا به استاندارد مورد نظر دست 

یابد، تعیین می کند؛ بنابراین دانش آموز از طریق بازخورد متوجه خواهد شد که: 
اوالً: در چه سطحی قرار دارد؛

ثانیًا: برای بهبود وضعیت خود، چه فعالیتی را باید انجام دهد.

انواع بازخورد: 
بازخورد، در دو نوع کلی انجام می شود:

الف( فرایندی )مستمر و کالسی(؛ در کالس درس، به طور مستمر و پیوسته انجام می گیرد و معلم در 
طول فرایند، دانش آموز را نسبت به وضعیت خود، آگاه می سازد تا او بتواند گام به گام رشد و نقاط ضعف 

خود را برطرف کند.
ـ تربیتی )فرم الف و ب( است که تحت عنوان کارنامه به دانش آموز ارائه می شود. ب( پایانی؛ گزارش پیشرفت تحصیلیـ 

در ادامه هر یک از این دو نوع بازخورد، تبیین می شود:
الف( بازخورد فرایندی

با توجه به اینکه بازخورد فرایندی اهمیت بیشتری دارد و خود پیش نیاز ارائٔه بازخورد پایانی است، با تفصیل 
بیشتری به آن می پردازیم. بازخورد فرایندی، به لحاظ نوع گفتار و محتوا به سه دسته تقسیم می شود:

1ــ صفر تا بیست ارزش یابی برای یادگیری، بهمن قره داغی، چاپ اول، 1394.
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غیرمجازمجاز با احتیاطمجاز )صحیح(

و  است  سازنده  دانش آموز  برای 
به عزت  او را  رویکرد مثبت دارد و 
نفس و خودباوری می رساند و انگیزٔه 
الزم برای پیشرفت را به وی می دهد.

نقاط قّوت او را بزرگ نمایی و نقاط 
ضعف او را با احتیاط بازگو می کند 
با  متناسب  عملی  رهنمودهای  و 
تفاوت های فردی او را ارائه می دهد.

بیشتر  بازخورد،  نوع  این  در 
نیمه  خالی لیوان دیده می شود و به 
توانایی های دانش آموز کمتر اشاره 

می شود.

احکام  می رسد  نظر  »به  مثال: 
نماز مسافر را نیاموختی.«

آزمون های  و  تکالیف  ذیل  معلم 
رتبه  یا  نمره  از  دانش آموزان 
این  معموالً  می کند،  استفاده 
چون:  عباراتی  با  بازخوردها 
»تنبل  نمی توانی...«،  »هیچ وقت 
هستی« و همراه با نوعی برچسب زدن 
به  منفی  صفت  نسبت  دادن  و 
این  می شود.  بیان  دانش آموزان 
موجب  تکرار  اثر  بر  بازخوردها،  
ایجاد تنفر از مدرسه یا نگرش منفی 

نسبت به تحصیل می شود.

معلمان محترم باید سعی کنند تا فقط از »بازخوردهای مجاز« برای ارائه به دانش آموزان استفاده کنند. 
در ادامه به عنوان مثال، حالتی فرض شده و هر یک از انواع بازخوردها در این حالت بیان شده است:

»دانش آموزی جلوی شما وضو گرفته است؛ صورت را درست شسته است، اما دست ها را 
فقط تا مچ شسته و به صورت کامل تا انگشتان نمی شوید، مسح سر را تا روی پیشانی می کشد، اما 

مسح پاها را درست کشیده است.«

بازخوردهای شما به او می تواند در یکی از انواع سه گانٔه مطرح شده باشد؛ خود میان آنها قضاوت کنید:

بازخورد مجاز )صحیح(: آفرین! چقدر خوب صورتت را شستی، عالی بود. اما بهتر است کمی در 
شستن دست ها بیشتر دقت کنی، دست را باید تا نوک انگشتان شست، همچنین حواست باشد که در مسح 
سر، تا جایی که مو روییده مسح می شود و نباید دست به پیشانی برسد؛ مسح پاهایت را نیز خیلی خوب انجام 
دادی، این نشان می دهد که اگر کمی بیشتر تمرین کنی، وضویت کامل می شود؛ برای اصالح آن در خانه 
کنار پدر یا مادرت تمرین کن، حتماً وضویت اصالح می شود، جلسٔه بعد می خواهیم وضوی صحیح تو را 

در کالس ببینیم.

بازخورد مجاز با احتیاط: وضویی که گرفتی بد نبود، اما دو اشکال داشت: یکی اینکه در شستن 
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دست ها، شستن تا مچ کافی نیست و تا نوک انگشتان باید دست کشید؛ دیگر اینکه در کشیدن مسح سر، 
دست نباید به پیشانی برسد ولی تو دستت را تا پیشانی جلو آوردی.

بازخورد غیرمجاز: در انجام وضو بی دقت بودی! هنگام درس،  خیلی بازیگوش و بی دقت هستی و 
حاال نمی توانی یک وضوی درست بگیری، برو و بنشین و خوب به وضوی بقیٔه بچه ها نگاه کن تا یاد بگیری!
روشن است که همٔه ما نوع سوم بازخورد را مردود می شماریم و با توجه به مباحثی که گذشت می توانیم 

اشکاالت آن را به روشنی بیان کنیم. 
بنابراین بهترین نوع ارائٔه بازخورد، بازخورد مجاز است که اصطالحاً به آن »بازخورد ساندویچی« نیز 

گفته می شود:

بازخورد ساندویچی: آموزگار در این نوع بازخورد، بازخورد منفی را بین دو بازخورد مثبت قرار 
هدف،  که  می بیند  دانش آموز  بازخورد  نوع  این  در  می کند.  ارائه  مخاطب  به  راه حل  با  همراه  و  می دهد 

مچ گیری نیست، بلکه معلم در کنار تذکر نکات منفی، به نکات مثبت او نیز توجه کرده است1. 
این نوع بازخورد از این جهت، »ساندویچی« نام گرفته است که در ساندویچ، چیزهایی که یک کودک 
دوست ندارد، البه الی چیزهایی که دوست دارد، قرار می دهند و کودک این گونه آنها را می پذیرد و حتی 
برای او خوشایند می شود و میل می کند. دانش آموز شما نیز وقتی می بیند نقاط قّوت او در کنار نقاط ضعفش 
پذیرفته و برآن تأکید شده است، با رغبت بیشتری نقاط ضعفش را می پذیرد و درصدد اصالح آنها برمی آید.

٭ ٭ ٭
حال که با انواع بازخورد فرایندی، از لحاظ نوع گفتار و محتوا آشنا شدیم، خوب است بدانیم که این 

نوع بازخورد، در سه قالب ارائه می شود:

١ بازخوردهای فرایندی شفاهی: 
این بازخورد از طریق شکل صورت، زبان اشاره، لحن کالم و گفتار به دانش آموز منتقل می شود. عمدٔه 

بازخوردهای معلم در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری از این نوع است.
٢ بازخوردهای فرایندی کتبی: 

این بازخورد در قالب نوشتاری و بیان مکتوب جمالت توصیفی ارائه می شود؛ این نوع بازخورد به ویژه 
بازخورد  باید دارای  در پوشه کار دانش آموز استفاده می شود و مطالبی که در پوشه کار گذاشته می شود، 

کتبی باشند.

ب( بازخورد پایانی
با هدف تعیین سطح هر دانش آموز  مراد از این نوع بازخورد، تکمیل فرم های »الف« و »ب« است که 

1ــ نمونه ای از این نوع بازخورد، ذیل »مهم ترین ویژگی های ارزش یابی توصیفی« نیز در پیش گذشت.
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در پایان هر نیم سال صادر می شود. شایان ذکر است که در تنظیم فرم »الف«، معلم باید متناسب با جداول 
نهایی خود  نظر  ــ  توصیفی  ارزش یابی  در  معلم  راهنمای  کتاب  در  مندرج  ــ  عملکرد  و سطوح  انتظارات 
را اعالم کند؛ این بدین معنا نیست که عیناً همان جمالت را به صورت کلیشه ای در فرم وارد کند، بلکه با 
نیم نگاهی به آن جداول، برداشت خود را از سطح یادگیری دانش آموز بیان کند. شایان ذکر است که رتبٔه 
نهایی دانش آموز، میانگین رتبه های او در 10 حوزٔه موضوعی است که در کتاب مذکور به تفصیل مطرح 
شده است؛ بنابراین معلم در پایان، پس از تعیین سطح دانش آموزان در هر یک از موضوعات مطرح شده، از 

مجموع آنها میانگین می گیرد و در فرم »ب« برای دانش آموزان ثبت می کند.
اینجا  در  آن  ذکر  که  ابتدایی  دورهٔ  تحصیلی  پیشرفت  ارزش یابی  زمینٔه  در  توجه  قابل  نکات  سایر 
نمی گنجد، در آیین نامٔه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورٔه ابتدایی مصوب جلسٔه شمارٔه 911 
شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1394/4/21 منعکس شده است که مطالعٔه آن به صورت جداگانه 

توصیه می شود.
نمونه هایی از فرم »الف« که برای چهار دانش آموز فرضی پایٔه دوم ابتدایی )هر دانش آموز در یک سطح از 
سطوح چهارگانه( در بخش های مختلف درس هدیه های آسمان تکمیل شده، در ادامه ارائه شده است؛ تا به 
عنوان نمونه نشان دهد دانش آموزی که سطح خیلی خوب را دریافت کرده است، چگونه توصیف شده است، 
یا دانش آموزی که سطح خوب یا قابل قبول را دریافت کرده است، چگونه از سوی معلم توصیف شده است.
البته این توصیفات، فرضی و فقط برای آشنایی شما همکاران با ادبیات نگارش کارنامه ارائه شده است و 

بدیهی است که این سطوح می توانند با توضیحات مشابه دیگری نیز به دانش آموز اختصاص یابند.
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ــ خداشناسی
ــ پیامبری

ــ امامت
ــ آداب و اخالق 

اسالمی
ــ قرآن کریم

ــ احكام اسالمی
ــ مراسم اسالمی

ــ خودشناسی

خیلی خوب

را  خود  و  می کند  سپاسگزاری   او  از  و  بیان  را  خداوند  نعمت های  از  متنوعی  نمونه های  ــ 
به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد.

ــ پیامبران بزرگ الهی و اهل بیت پیامبر  و امامان )اول، دوم ، سوم و دوازدهم( را با 
احترام نام می برد و ضمن اشاره به ویژگی های رفتاری ایشان، در الگوگیری از رفتار آنان تالش 

می کند.
ــ برای رعایت آداب و اخالق اسالمی تالش می کند.

ــ به احکام اسالمی عمل می کند.
ــ مفهوم پیام های قرآنی را به درستی بیان می کند.

ــ در برگزاری مراسم واقع در طول سال تحصیلی فعاالنه مشارکت می کند.

خوب

ــ به چند نمونه از نعمت های خدا اشاره و از او سپاسگزاری می کند و خود را به عنوان مخلوق 
محبوب خدا می شناسد.

ــ پیامبران بزرگ الهی و اهل بیت پیامبر  و امامان )اول، دوم ، سوم و دوازدهم( را با 
احترام نام می برد و ضمن اشاره به چند ویژگی رفتاری ایشان، در الگوگیری از رفتار آنان تالش 

می کند.
ــ در اغلب موارد برای رعایت آداب و اخالق اسالمی تالش می کند ولی آداب اسالمی پاکیزگی 

را به درستی نمی داند.
ــ در اغلب مواقع به احکام اسالمی عمل می کند ولی زمان پایان نمازهای روزانه را به درستی 

نمی داند.
ــ مفهوم اغلب پیام های قرآنی را به درستی بیان می کند.

ــ در برگزاری مراسم واقع در طول سال تحصیلی مشارکت می کند.

قابل قبول

ــ به  نمونه هایی از نعمت های خدا که در کتاب آمده، اشاره و از او سپاسگزاری می کند و خود 
را به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد.

ــ پیامبران بزرگ و اهل بیت پیامبر  و امامان )اول، دوم ، سوم و دوازدهم( را با احترام 
نام می برد و ضمن اشاره به چند ویژگی رفتاری ایشان که در کتاب آمده، در الگوگیری از آنان 

تالش می کند.
ــ در برخی مواقع برای رعایت آداب و اخالق اسالمی تالش می کند ولی آداب اسالمی پاکیزگی 

و آداب صحیح خوردن و آشامیدن  را به درستی نمی داند.
ــ در اغلب مواقع به احکام اسالمی عمل می کند ولی تعداد رکعت ها و زمان نمازهای روزانه را 

به درستی نمی داند.
ــ  مفهوم برخی از پیام های قرآنی را به درستی بیان می کند.

ــ گاهی اوقات در مراسم واقع در طول سال تحصیلی شرکت می کند.

نیازمند 
آموزش

ــ با کمک آموزگار به  نمونه هایی از نعمت های خدا که در کتاب آمده، اشاره و از او سپاسگزاری 
می کند و خود را به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد.

ــ پیامبران بزرگ الهی و اهل بیت پیامبر و امام دوازدهم را با کمک آموزگار با احترام نام 
می برد و چند ویژگی رفتاری ایشان را که در کتاب درسی آمده با کمک آموزگار بیان می کند.

ــ آداب اسالمی پاکیزگی و آداب صحیح خوردن و آشامیدن را به درستی نمی داند.
ــ به شیؤه صحیح وضو نمی گیرد و نماز دو رکعتی را درست نمی خواند. 

ــ با کمک آموزگار مفهوم پیام های قرآنی را بیان می کند و در برگزاری مراسم واقع در طول سال 
تحصیلی شرکت می کند.
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نمونۀ فرم »الف«



4١

نمونۀ فرم »ب«
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جمع بندی: اصول بازخورد مؤثر
حال که با تعریف بازخورد و انواع آن آشنا شدیم، خوب است با تفصیل بیشتری با اصول و ویژگی های 
بازخورد مجاز ــ خواه فرایندی یا پایانی ــ آشنا شویم. بازخورد، زمانی که از این ویژگی ها برخوردار باشد، 

بازخوردی مؤثر خواهد بود:
١ بر اهداف و انتظارات یادگیری معطوف باشد، نه برحواشی جانبی )توجه به اهداف یادگیری، نه مثالً 

دست خط و زیبانویسی(؛
٢ از آنچه موجب می شود دانش آموز خود را با دیگران مقایسه کند، اجتناب شود )رعایت امنیت روانی 

دانش آموز(؛
٣ پیشنهادهایی به دانش آموز ارائه شود تا او را در برداشتن گام های بعدی هدایت کند؛

٤ به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه داشته باشد؛
به صورت  اشکاالت  )ارائٔه  شود  تأکید  برآن  و  توجه  دانش آموز  یادگیری  پر  نیمٔه  و  مثبت  نقاط  به   ٥

ساندویچی(؛
٦ ساده و قابل فهم باشد؛

٧ پیوسته و به هنگام و نه مقطعی باشد؛
٨ با ادبیات و بیان مثبت ارائه شود1.

1ــ نكتٔه قابل توجه اینكه در بیان و نگارش بازخوردهای فرایندی كتبی و شفاهی باید تمرین كنیم كه چه بگوییم و چه نگوییم؛ جدول زیر 
عبارت های معادل یكدیگر را كه یكی مثبت و دیگری منفی نگاشته شده است، با هم مقایسه می كند:

)برای مطالعٔه بیشتر در این خصوص، ر.ک: صفر تا بیست ارزش یابی برای یادگیری، بهمن قره داغی، 1394، ص 396؛ همچنین 
همكاران محترم می توانند در این خصوص از این منبع نیز استفاده کنند: اصول و راهنمای عملی تهیه و ارائهٔ بازخوردهای توصیفی در 

ـ  45( كالس درس، ایرج خوش خلق، 1390، صص 43ـ

نگوییمبگوییم
زشت استمی تواند قشنگ تر باشد
بد نوشته ایمی توانی بهتر بنویسی

خیلی بد انجام دادیمی توانی بهتر انجام دهی
خسته نباشیدشاد و پر انرژی باشید

متنفرمدوست ندارم
هیچ وقت یاد نمی گیریطول می كشد تا یاد بگیری

داد نزنآرام باش



فصل  سوم

)پیوست 1(

پیشنهادهایی برای ارزش یابی درس به درس

 از کتاب هدیه های آسمان پایۀ ششم
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 درس 1: یکتا

1 توحید به چه معنایی است؟ و جایگاه آن در دین ما چگونه است؟

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با اصل توحید به عنوان یکی از اصول دین و جایگاه آن

2 مسلمانان در کدام یک از موارد زیر به یکتایی و یگانگی خداوند شهادت می دهند؟

د( روزه داری ج( اذان و اقامه  ب( امر به معروف و نهی از منکر  الف( تولی و تبری 

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با اهمیت و جایگاه توحید در دین

3 با استفاده از این عبارات، متنی کوتاه در ستایش خداوند یکتا بنویس.

بی مانند بخشنده ترین  آسمان  زیبایی ها  مهربان 

 ..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: توانایی ستایش خداوند با ادای برخی عبارات و جمالت
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 درس2: بهترین راهنمایان

1  این داستان را بخوانید و به سؤاالت پس از آن پاسخ دهید:

آرش و شایان باهم برادرند. آنها در تعطیالت آخر هفته همراه با پدرشان به اطراف جنگل رفته بودند. 
آرش  ناگهان  بود.  جنگلبانی  نزدیک  محل  این  کردند.  توقف  و  انتخاب  نشستن  برای  مناسب  محلی  آنها 
خرگوشی دید که از البه الی بوته ها بیرون آمد و تا آنها را دید به داخل جنگل رفت. آرش گفت: »پدر، من 
دلم می خواهد حیوانات جنگل را از نزدیک ببینم. می توانیم به داخل جنگل برویم؟«؛ پدر گفت: »پیشنهاد 
خوبی است ولی برای رفتن به جنگل باید راهنما داشته باشیم. من به جنگلبانی می روم ببینم آیا کسی هست 

تا ما را راهنمایی کند. شما همین جا بمانید تا من برگردم«. 
آرش که هنوز داشت به خرگوشی که دیده بود، فکر می کرد به شایان گفت: »بیا برویم ببینیم آن خرگوش 

کجا فرار کرد«. شایان گفت: »نه. پدر گفت همین جا صبر کنیم تا بیاید. ممکن است خطرناک باشد«.
آرش گفت: »پس تو بمان من خودم می روم«. این را گفت و به دنبال خرگوش وارد جنگل شد. پس از کمی 
جست وجو خرگوش را دید، ولی خرگوش فرار کرد و آرش هم به دنبال آن دوید. بعد از نیم ساعت به خود آمد و 
دید در وسط جنگل است و به هر طرف که نگاه می کند، درخت است. ناگهان صدای زوزهٔ گرگی از دور شنید و 

از ترس پا به فرار گذاشت ولی ناگهان زیر پایش خالی شد و به پرتگاهی سقوط کرد و از هوش رفت.
از آن سو پدر همراه با یکی از جنگلبانان باتجربه برگشت تا با کمک او وارد جنگل شوند ولی وقتی متوجه 
تا این  با جنگلبان در میان گذاشت. جنگلبان  شد آرش وارد جنگل شده است، نگران شد و موضوع را 
موضوع را شنید، گفت: »ای کاش جلوی او را می گرفتید! جنگل خطرهای بسیاری دارد؛ خطر رودخانه، 
دره، حیوانات غیراهلی و…؛ اما نباید فرصت را از دست داد«. بعد رو به پدر آرش کرد و ادامه داد: »پشت  

سر من حرکت کن تا با هم او را پیدا کنیم«.

حاال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1 چرا پدر آرش گفت ما برای ورود به جنگل نیاز به راهنما داریم؟

2 راهنمایی که پدر با خود آورد چه ویژگی هایی داشت؟

3 چرا آرش در جنگل گم شد؟
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4  ما انسان ها در زندگی مسیری طوالنی پیش رو داریم. برای اینکه به  سالمت این مسیر را طی کنیم، 

نیاز به راهنما داریم. به نظر شما بهترین راهنمایان ما چه نام دارند؟ و چه ویژگی هایی دارند؟

5 اگر کسی در زندگی خود از راهنما استفاده نکند، چه می شود؟ 

6 وظیفٔه راهنمایان ما چیست؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با مفهوم »نبوت« به عنوان یکی از اصول دینی

2 آشنایی با برخی ویژگی ها و وظایف پیامبران

3 تقویت احساس نیاز به پیامبران برای هدایت
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 درس3: سرور آزادگان

الف( لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
1 با ذکر دو مثال، ویژگی های رفتاری امام حسین  و یزید را مقایسه کنید:

ویژگی های یزیدویژگی های امام حسین 

2 امام حسین  در مورد هدفشان از قیام چه فرمودند؟

3 وقتی به امام حسین  خبر دادند یزید به حکومت رسیده است، ایشان چه فرمودند؟

4 امام حسین  فرمودند: »همانا من برای اصالح امت جّدم و …………… و …………… قیام کردم.«

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی  ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با نقش امام حسین  در دفاع از دین

ب( درستی یا نادرستی هر یک از این عبارات را مشخص کنید:
نادرست  درست   1 یزید اهل کارهای زشت بود و احکام دین را رعایت نمی کرد. 

نادرست  درست   2 امام حسین  با نقشٔه معاویه به شهادت رسید. 

نادرست  درست   3 حضرت قاسم برادرزادهٔ امام حسین  بود. 

4 پس از شهادت امام حسین مردم با الگوگرفتن از ایشان در مقابل یزید ایستادند.

نادرست  درست   
5 جنگ حضرت قاسم در روز عاشورا، برای امر به معروف و نهی از منکر بود.

نادرست  درست    
، برای حفظ دین اسالم، سختی های بسیاری تحمل کردند. 6 پیامبر و امامان 

نادرست  درست    
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تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                       ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1  آشنایی با نقش امام حسین  و یارانش در دفاع از دین

2 معرفی حضرت قاسم  به عنوان یکی از شهدای کربال

ج( با استفاده از »تشبیه« و با کلمات داده شده، جمالتی زیبا دربارٔه امام حسین  و یاران ایشان بنویسید:

 ...................................................................... آفتاب:
 ...........................................................................
کشتی:...................................................................... 
 ...........................................................................

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: تقویت عالقه و ادای احترام نسبت به امام حسین  و یارانش

 د( متن زیر را بخوانید. سپس واژه هایی را که با ویژگی های امام حسین  تناسب دارد در ستون سمت 
راست و کلماتی که با ویژگی های یزید تناسب دارد، در ستون سمت چپ قرار دهید.

پرتوهای  با  و  بدرخشید  ستاره ای  بود،   گشته  جاری  زمین  پهنٔه  بر  فساد  و  ظلم  شوم  سایٔه  که  »آن گاه 
تا باور کنیم حق آمدنی است. او در مقابل  نقره ای رنگش عدالت و ایمان را به زمینیان هدیه کرد. او آمد 
بی عدالتی و دروغ ایستاد تا بدانیم ایستادگی ارزشمند است. او در قلب های نیکوکاران جاودانه شد تا ایمان 

بیاوریم که راستی و درستی تا همیشه جاودانه خواهد شد.«

ویژگی های یزیدویژگی های امام حسین 

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با نقش امام حسین  در دفاع از دین
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 درس 4: باغ سّری 

1 کدام یک از مطالب زیر به »امر به معروف« و کدام یک به »نهی از منکر« ارتباط دارد؟ در جاهای 

خالی بنویسید.

با همسایگان پسندیده رفتار کنیم تا عمرمان زیاد شود.   :
بدگویی نمی کنم چون عالمت حسادت است.  :

شکرگزارخدا و پدر و مادر باشیم.  :
پشتیبانی مطمئن تر از مشورت کردن نیست.  :

آب را برای شست وشوی حیاط و خیابان هدر ندهیم.  :
عالم بی عمل همچون زنبور بی عسل است.   :

با درخت کاری هوا را پاکیزه تر نگه داریم.  :
…………………  :

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و برخی مصادیق آن

2  توانایی تشخیص برخی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در زندگی

2 این سخن پیامبر اکرم  با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

»دوست مؤمن چون آیینه است.«

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با برخی روش های امر به معروف و نهی از منکر
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3 با توجه به آنچه در درس خواندیم، چرا امام علی  دربارٔه دوست این طور فرموده اند:

»کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدی ها و کارهای نامناسب باز دارد.«

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر

2 آشنایی با فواید امر به معروف و نهی از منکر

4 کلمات به هم ریختٔه زیر را کامل کنید و جمله ای از امام حسین  بسازید و آن را در کادر بنویسید.

من برای منکر  امت جّدم  معروف  اصالح 
قیام کردم و امر به  همانا  و نهی از 

امام حسین    می فرمایند:
 ........................................................................

این جمله به چه نکته ای درباره امام حسین  اشاره می کند:
مهربان بودن امام هدف امام از مبارزه با یزید  علم و دانایی امام 

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                      ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسالم

5 شما در خانواده چگونه کار خوب را تشویق می کنید و کار بد را تذکر می دهید؟ 

فکر می کنید روش های درست آن کدام اند؟
تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  

موقعیت واقعی                       ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  
اهداف مورد نظر:

1 آشنایی با برخی روش های امر به معروف و نهی از منکر

2 احساس وظیفه و تالش برای امر به معروف و نهی از منکر
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6 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید:

فرشته و مبینا از کالس دوم تا ششم با هم دوست و هم کالسی هستند. یک روز زنگ تفریح، وقتی 
همٔه بچه ها از کالس خارج شدند، ناگهان مبینا کیف هم کالسی اش سارا را برداشت و آن را به گوشٔه 

کالس پرتاب کرد.
این ماجرا گذشت و فرشته  از  اما چیزی نگفت. دو روز  این صحنه را دید،  بیرون کالس  از  فرشته 
همچنان این موضوع را مخفی نگه داشت و حتی دلیل کار مبینا را نپرسید. با خودش فکر می کرد اگر 
مبینا بفهمد او ماجرا را دیده است، شرمنده می شود و یا حتی می ترسید دوستی چندین سالٔه آنها خراب 

شود؛ بنابراین تصمیم گرفت موضوع را به طور کلی فراموش کند.
از طرف دیگر، سارا خیلی ناراحت بود. نمی دانست چه کسی کیفش را به گوشٔه کالس پرتاب کرده و 

کاردستی زیبایی را که برای کالس هنر ساخته بود، شکسته است… .

 بچه های عزیز! اگر شما به جای فرشته بودید، چه می کردید؟
 آیا به دوست خود تذکر می دادید؟ و علت کار او را می پرسیدید؟ چگونه این کار را انجام می دادید؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                       ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با برخی روش های امر به معروف و نهی از منکر

2 احساس وظیفه و تالش برای امر به معروف و نهی از منکر
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 درس5: شترباِن با ایمان

1 با توجه به داستان »شترباِن با ایمان« که خواندیم، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف( به نظر شما چرا صفوان، با اینکه قول داده بود شترانش را به هارون کرایه دهد، اما همٔه آنها را فروخت؟

: »هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش  ب(  این سخن از امام کاظم 
دوزخ جای خواهد داشت« اشاره به چه موضوعی دارد؟

ج( چه مناسبت هایی را می شناسید که در آن بیزاری خود از دشمنان را اعالم می کنیم؟

د( اصل »تولّی و تبّری« به چه معناست؟

َا ِمنُه« )سورٔه توبه آیٔه 114( دربارٔه کدام یک از پیامبران خداست و  َّه و َعُدٌوّ ِللِّٰه تَبَـرَّ هـ(  آیٔه »فَلَّما تَبَیََّن لَه و َان
اشاره به کدام یک از وظایف دینی دارد؟

و(  به نظر شما چرا داستان صفوان، »شترباِن با ایمان« نام گرفته است؟ کدام کار صفوان باعث شده است 
تا او با صفت »باایمان« معرفی شود؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با اهمیت و مفهوم دینی »تولّی و تبّری« در قرآن و نیز برخی مصادیق آن

2 توانایی تشخیص برخی مصادیق تولّی و تبّری
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2 این حدیث به کدام یک از دو مفهوم »تولّی« یا »تبّری« اشاره می کند؟

امام علی  می فرماید:
َمن َاَحبَّنا فَلَیعَمل ِبَعَمِلنا

هرکس ما را دوست دارد، پس شبیه ما عمل می کند.

با توجه به معنای این حدیث، بهترین برخورد در هر مورد چیست؟

 در حین بازی، دوستتان ناخواسته به شما برخورد می کند. روی زمین می افتید و پایتان زخمی می شود. 
 .................................................................. بلند می شوید و

 امروز پالتوی خود را در مدرسه گم کردم؛ همه جا را گشتم، ولی آن را پیدا نکردم. از اینکه بچه ها 
از  بود  بزرگ ترهایم هم ممکن  را گم کرده است، خجالت می کشیدم.  لباسش  بشنوند یک کالس ششمی 
شنیدن ماجرا عصبانی شوند. یک پالتو روی جالباسی یکی از کالس ها توجهم را به خود جلب کرد. هیچ 

 ....................... فرقی با پالتوی من نداشت ولی مطمئن نبودم مال من باشد، تصمیم  گرفتم 
. ................................................

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                       ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با اهمیت و مفهوم دینی »تولّی و تبّری« 

2  توانایی تشخیص برخی مصادیق تولّی و تبّری
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 درس 6: سیمای خوبان

1 اهل بیت  در برخورد با دیگران چگونه رفتار می کردند؟ )4 مورد را بنویسید(

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با سیره رفتاری امامان 

2 این آیه به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

َرکُم تَطهیًرا« جَس َاهَل البَیِت َو یُطَِهّ َّما یُریُد اللُّٰه ِلُیذِهَب َعنکُُم الِرّ »ِان
الف( ما باید طبیعت را پاکیزه نگه داریم.

ب( شهدا مقام بزرگی در پیشگاه خدا دارند.
ج( انسان همیشه باید پلیدی ها و ناپاکی ها را از خود دور کند.

د( امامان ما پاک ترین انسان ها هستند.

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: تدبّر در پیام قرآنی درس 

3 جانشینان پیامبر اسالم  چند نفرند؟ و با چه عنوانی شناخته می شوند؟

ب( 12 نفر / امام الف( 8 نفر / خلفای اسالم 
د( 14 نفر / چهارده معصوم ج( 11 نفر / حاکمان اسالمی 

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با مفهوم امامت

4 اینکه می گوییم: »امامت، یکی از اصول اعتقادی ماست«، به چه معناست؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر:  آشنایی با مفهوم امامت به عنوان یکی از اصول اعتقادی
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 درس7: دست در دست دوست

1 این جمله از کیست؟ و از آن چه برداشتی دارید؟

»من به یاد همٔه شما هستم.«

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با مهربانی امام زمان  به شیعیان

2 در یکی از زیارت نامه ها، ما این طور به امام زمان  سالم می کنیم:

حَمُة الواِسَعة َُّها الرَّ الُم َعلَیَک َای َالسَّ
یعنی: سالم بر تو ای مهربانی فراگیر

چه ارتباطی میان عبارت باال و این سخن از امام رضا  می بینید؟
»امام، همدم و رفیق مردم است و پدری مهربان برای ایشان است.«

تشریحی نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با مهربانی امام زمان  به شیعیان

3 اگر به شما بگوییم که امام زمان  هم اکنون در یکی از کالس های مدرسه حضور دارد و منتظر دیدار 

شماست، چه می کنید؟ اگر فقط فرصت گفتن دو جمله به ایشان داشته باشید، چه جمالتی را انتخاب می کنید؟
این دو جمله را یادداشت کنید.

 ........................................................................

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی
موقعیت واقعی                  ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر:  احساس عالقه نسبت به امام زمان  و ارتباط با ایشان



56

 درس8: دوران غیبت

الف( لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1 چرا دشمنان خدا قبل از تولد حضرت مهدی  ، سعی داشتند از تولد ایشان جلوگیری کنند؟

، در دوران غیبت صغری چه وظایفی بر عهده داشتند؟ 2 جانشینان امام مهدی 

، چگونه می توانیم از گمراهی و سرگردانی در امان بمانیم و در  3  در دوران غیبت امام مهدی 

عمل به دستورات خدا موفق باشیم؟

4 امام خمینی  درباره حمایت کردن از ولی فقیه چه فرموده اند؟

5 ولی فقیه برای ادارٔه جامعه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

6 امام مهدی  در دوران غیبت کوتاه مدت خود چگونه با مردم ارتباط داشتند؟

7 جانشینان امام زمان  در دوران غیبت کبری چه کسانی هستند؟

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی 
موقعیت واقعی                  ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با زندگی امام زمان  )سؤال های 1 و 6(

2 درک ضرورت وجود نائبان امام در دوران غیبت )سؤال های 2 و 3(

3 آشنایی با مفهوم مرجع تقلید و اهمیت انتخاب آن )سؤال های 3 و 7(

4 آشنایی با مفهوم »ولی فقیه« و وظیفٔه ایشان در دوران غیبت )سؤال های 4 و 5(

ب( جاهای خالی را با پاسخ های مناسب کامل کنید:

1 در زمان حاضر …………… به عنوان جانشینان امام مهدی  شناخته می شوند.
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2 رهبری جامعٔه اسالمی بر عهدٔه …………… است.

به  مردم  در دوران ……………  دین  احکام  از  آگاهی  برای  کردند  ، سفارش  3 ا مام مهدی 

عالمان پرهیزکار مراجعه کنند.

4 امام خمینی  فرمودند: »پشتیبان …………… باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد«.

 )نکته: در پرسش هایی از این دست، اشاره به »ولی فقیه« یا »والیت فقیه« صحیح است و الزم نیست عین 
عبارت کتاب باشد.(

5 مردم ایران، امام خمینی  را جانشین …………… می دانستند و از او پیروی می کردند.

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی 
موقعیت واقعی                 ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 درک ضرورت وجود نائبان امام در دوران غیبت )سؤال 3(

2 آشنایی با مفهوم مرجع تقلید )سؤال 1(

3 آشنایی با مفهوم »ولی فقیه« )سؤال های 2 و 4 و 5(

ج( هر یک از عبارات زیر را داخل جدول در ستون مناسب قرار دهید:
 غیبت طوالنی مدت
 69 سال طول کشید

، چهار نفر را به عنوان جانشین برگزیدند  امام مهدی 
 غیبت کوتاه مدت

 تا همین امروز ادامه دارد
 فرد خاصی را به عنوان جانشین انتخاب نکردند

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی 
                ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی    موقعیت واقعی 

هدف مورد نظر:
1 آشنایی با زندگی امام زمان   

غیبت صغریغیبت کبری
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 درس9: جهان دیگر

1 به کمک معلم خود و با استفاده از کاغذ و تا، شکلی را بسازید. سپس آن را باز کرده و خراب کنید و 

دوباره مثل شکل قبلی بسازید. ساختن اولیٔه این شکل سخت تر بود یا دوباره ساختن آن؟

چه ارتباطی میان فعالیتی که انجام دادید و درس »جهان دیگر« ]یا موضوع معاد[ مشاهده می کنید؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی              ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: درک امکان زنده شدن انسان ها پس از مرگ 

2 این شعر را بخوانید:

می دویدم خوشحال  کوه  کمرکش  در  شنیدممن  پا  صدای  کوه  دل  از  ناگاه 
نیامد صدا  دیگر  ایستادم  که  نیامدوقتی  پا  صدای  باد،  نالٔه  همراه 
انبوه سنگ های  بر  می دویدم  که  صدای پای خود را من می شنیدم از کوهوقتی 
دنیا و  ما  اعمال  است،  کوه  و  صدا  زیبامثل  و  زشت  کار  هر  باز،  ما  سوی  به  آید 

»جعفر ابراهیمی«

این شعر چه ارتباطی با موضوع »معاد« دارد؟ توضیح دهید.

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی 
موقعیت واقعی                   ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با معاد به عنوان یکی از اصول دینی
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3 به این حدیث دقت کنید:

: رسول خدا 
حاِسبوا َانُفَسکُم َقبَل َان تُحاَسبوا

پیش از اینکه به حساب شما رسیدگی شود، به حساب خود برسید.

برای عمل به این سخن می توانم؛ 
 .   .......................................................... قبل از انجام کار، 
. ........................................................ شب ها قبل از خواب، 

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی              ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: درک نقش اعتقاد به معاد در زندگی
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 درس10: آداب زندگی

، در ارتباط با دیگران رعایت می کردند، بیان کنید. 1 سه مورد از آدابی را که پیامبر اسالم 

2 رعایت آداب معاشرت چه فایده هایی برای ما دارد؟

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با برخی آداب معاشرت اسالمی 

2 آشنایی با مفهوم »آداب معاشرت« و فواید رعایت آنها در زندگی

3 ترجمٔه آیٔه زیر را تکمیل کنید:

َُّها الَّذیَن آَمنوا:……………… یا َای
: از……………… زیاد بپرهیزید. ِاجَتِنبوا کَثیًرا ِمَن الظَِّنّ

ِانَّ بَعَض الظَِّنّ ِاثٌم: چرا که برخی از گمان ها گناه است.
سوا: و هرگز در کار  دیگران ……………… َوال تََجسَّ

با توجه به معنای آیه،  به نظر شما در این موقعیت، چه باید کرد؟

زنگ تفریح به صدا درآمد. بچه ها با همهمه به سمت در کالس رفتند. فرشته دو ردیف جلوتر از 
من می نشیند. به عقب برگشت و مرا دید، سپس برگشت و با عجله مشغول نوشتن چیزی روی کاغذ شد. 
با خودم گفتم: »یعنی چه چیزی روی کاغذ می نویسد؟ شاید کار اشتباهی از من سر زده و االن دارد روی 

کاغذ می نویسد تا در زنگ تفریح به خانم معلم یا خانم مدیر بدهد! شاید هم… .
حاال که این طور است من هم رازی را که دیروز به من گفت، به بچه ها می گویم تا خجالت بکشد. 

نکند نامه ای می نویسد تا با من قهر کند… .اصالً بروم ببینم چه می نویسد؟!«
از جایم بلند می شوم… .
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نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  تشریحی 
موقعیت واقعی                            ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

اهداف مورد نظر:
1 توانایی ترجمٔه برخی آیات دربارٔه آداب معاشرت و دریافت پیام آنها 

2 توانایی نقد هر یک از عادات ناپسند در معاشرت با دیگران
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 درس11: راه تندرستی

1 این خاطره از امام خمینی را بخوانید. 

امام ورزش را دوست داشت؛ ولی رشتٔه ورزشی خاّصی را 
ترجیح نمی داد؛ از کودکی تمرین های ورزشی را انجام می داد. 
پیاده روی  ساعت ونیم  یک  روزی  خود  عمر  اواخر  تا  امام 
می کرد و حرکت های ورزشی را به راحتی انجام می داد و مرتّب 

حرکاتی را که پزشکان تجویز کرده بودند انجام می داد.

چه ارتباطی میان این خاطره و این جمله از دعای کمیل می بینید؟

َقِوّ َعلٰی ِخدَمِتَک َجواِرحی
خدایا! به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

2 این جمله از پیامبر اسالم  را تکمیل کنید:

»دو نعمت است که ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است: امنیت و ……………«

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                            ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: آشنایی با تأکید اسالم بر تربیت بدنی و تفریحات سالم

3 امام حسین  می فرماید: »در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید.«

شما برای عمل به این سخن ایشان، چه می کنید؟
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تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                           ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: معرفی عوامل حفظ سالمت و تندرستی

4 با توجه به معنای این بیت شعر از »سعدی«:

تـوانـا بـازوی  بگرفتن دست ناتوان استشـکـرانـٔه 
الف( دربارهٔ هر تصویر، متنی کوتاه بنویسید. هر تصویر چگونه به شعر باال اشاره می کند؟  

  

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................



64

ب( با توجه به معنای شعری که خواندید، متن زیر را ادامه دهید:

دیروز به دیدن عموی پدرم رفتیم. مدتی پشت در ماندیم تا در را باز کرد. از دیدن ما خیلی خوشحال 
شد. گفت ببخشید، مدتی است شنوایی من کم شده است و زنگ در هم خراب است. دوست داشتم شما 

را ببینم، اما هوا سرد است و حّتی برای خرید هم به سختی از خانه بیرون می روم… . 
وقتی از خانٔه او بیرون آمدیم،  پدرم گفت: خدا به ما نعمت سالمتی داده است. یک راه تشکر از این 
نعمت این است که: .............................................................. 
برای انجام این کار مثالً می توانیم ................................................. .

تشریحی  نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی  
موقعیت واقعی                            ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی  

هدف مورد نظر: معرفی عوامل و فواید حفظ سالمت و تندرستی
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 درس12: سفرهای بابرکت

این متن را بخوانید و به سؤاالت پس از آن پاسخ دهید:
»علی و خانواده اش در تهران زندگی می کنند. او در کالس پایٔه پنجم ابتدایی درس می خواند. آنها تصمیم 

گرفتند در تعطیالت نوروز به شهر مشهد سفر کنند و به مدت سه روز در مشهد بمانند.
علی و خانواده اش صبح روز 29 اسفند سفر خود را شروع کردند. علی خیلی خوشحال بود و از پنجرهٔ ماشین 
بیرون را تماشا می کرد و تابلوهای کنار جاده را می خواند. او دوست داشت بداند فاصلٔه بین خانٔه آنها تا مشهد چند 

کیلومتر است. تازه 22/5 کیلومتر از راه را طی کرده بودند که ناگهان چشم علی به این تابلو افتاد: 

علی که معنای این تابلو را متوجه نشده بود، از پدر پرسید: 
مسافت شرعی یعنی چه؟ آیا این هم از عالئم راهنمایی و رانندگی 

است؟!
پدر لبخندی زد و گفت: نه پسرم! این تابلو به نماز و روزه 

ارتباط دارد.
علی از پاسخ پدر تعجب کرد.... .«

الف( آیا شما می توانید برای علی توضیح دهید معنای تابلو چیست؟
ب( اگر مسافرت علی و خانواده اش در ایام ماه مبارک رمضان باشد، این تابلو به روزه چه ارتباطی پیدا می کند؟

برای فهم بهتر می توانید از نمودار زیر کمک بگیرید.

مشهدتهران

مسافت شرعی 

22/5کیلومتر

ج( فرض کنید علی و خانوده اش به مشهد رسیده اند. نماز و روزهٔ آنها در شهر مشهد چگونه است؟
د( برای آنکه خانوادهٔ علی نمازشان را در سفر به صورت کامل بخوانند، چند روز باید در مشهد بمانند؟

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی      تشریحی  
                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی         موقعیت واقعی               

اهداف مورد نظر: 
1 آشنایی با برخی احکام نماز و روزٔه مسافر

2 توانایی تشخیص نمازهای شکسته و کامل در شرایط مختلف
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 درس13: عید مسلمانان

1 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف( دو مورد از فواید حج برای مسلماناِن جهان را بنویسید.
ب( در روز عید قربان، چه آدابی را انجام می دهیم؟

ج( چرا مسلمانان در شهرهای خود، در روز »عید قربان« گوسفند قربانی می کنند؟
د( عمل »طواف« به چه معناست؟

هـ ( چرا مسلمانان در مراسم حج، با لباس یکسان وارد مسجدالحرام می شوند؟

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی              

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با مراسم حج و برخی اعمال آن )بخش های الف، د، هـ(

2 آشنایی با برخی آداب عید قربان )بخش های ب، ج(

2 هر یک از عبارات زیر را به ترتیب مراحل زیارِت خانٔه خدا شماره گذاری کنید:

خواندن دو رکعت نماز        پوشیدن لباس احرام ورود به مکه   
ورود به مسجدالحرام         7 مرتبه دور خانٔه خدا گشتن         7 مرتبه حرکت بین دو کوه صفا و مروه

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی      تشریحی
                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی         موقعیت واقعی              

هدف مورد نظر: 
آشنایی با مراسم حج و برخی اعمال آن

3 جاهای خالی را با پاسخ های مناسب کامل کنید:

الف( مسلمانان در روز عید فطر، پولی را به عنوان ............... به نیازمندان می دهند.
ب( در مراسم حج، قربانی کردن گوسفند در روز ...................... انجام می شود.

ج( یکی از فواید مراسم حج، حفظ .................. میان مسلمانان است.
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د( مراسم قربانی کردن گوسفند، از یادگارهای حضرت .................... است.

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی      تشریحی 
            ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی        موقعیت واقعی           

هدف مورد نظر:
آشنایی با مراسم حج و برخی اعمال آن

4 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید:

الف( در مراسم حج، قربانی کردن گوسفند در روز عید غدیر انجام می شود.     درست    نادرست 
ب( کسانی که در مکه نیستند، واجب است در شهر خود گوسفند قربانی کنند.   درست    نادرست 

ج( مسلمانان در روز عید فطر و عید قربان به عنوان زکات پولی را به نیازمندان می بخشند.
                    درست     نادرست 
د( یکی از فواید حج، آگاهی مسلمانان نسبت به مشکالت یکدیگر است.  درست    نادرست 

5 عبارت ستون »الف« را به عبارت مناسب در ستون »ب« وصل کنید:

»ب«                 » الف« 
اسماعیل  یکی از مراسم باشکوه مسلمانان    

قربانی کردن گوسفند پایان ماه مبارک رمضان     
حضرت محمد  یادگار حضرت ابراهیم      

مراسم حج شادی فقیران      
عید فطر جوشیدن چشمٔه زمزم     

عید مسلمانان نابود کردن تمام بت های مکه     

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی             

اهداف مورد نظر: 
1 آشنایی با مراسم حج و برخی اعمال آن 

2 آشنایی با برخی آداب عید قربان
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 درس14: راز موفقیت

1 حتماً تاکنون کاردستی درست کرده اید. چه چیزی ساخته اید؟

برای  شناختید،  که  موفقیت  کسب  راه های  و  آموختید  موفقیت«  »راز  درس  در  که  نکاتی  به  توجه  با 
موفقیت در ساخت کاردستی چه کارهایی انجام دادید؟

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                       ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی              

اهداف مورد نظر:
1 آشنایی با راه های کسب موفقیت  

2 توانایی ارزیابی خود )خودارزیابی( بر اساس عوامل کسب موفقیت  

2 آنچه مردم از قهرمانان ورزشی می بینند، موفقیت آنهاست، اما مسیری را که آنها برای موفق شدن 

طی کرده اند، مردم نمی بینند.

الف( قبل از ساخت:
.....................................................................

ب( در هنگام ساخت:
....................................................................
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الف( به نظر شما گام هایی که قهرمانان در مسیر موفقیت برداشته اند، کدام اند؟

.........................................................

......................................

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی              

هدف مورد نظر: آشنایی با راه های کسب موفقیت

ب( یکی از گام ها را انتخاب کنید. به نظر شما چه مشکالتی برای انجام این گام ممکن است پیش بیاید. 
برای رفع آنها چه پیشنهادی دارید؟

مشکالت احتمالی:
.......................................................................  1

.......................................................................  2

پیشنهادهای من برای رفع مشکل:
.......................................................................  1

.......................................................................  2

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                        ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی              

هدف مورد نظر: برنامه ریزی برای تحقق گام های موفقیت در زندگی 
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 درس 15: حماسه آفرینان جاودان

1 این آیه به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

»َو َمن یُـقاِتل فی  َسبیِل اللِّٰه فَُیقَتل َاو یَـغِلب فََسوَف نُؤتیِه َاجًرا َعظیًما«
الف( شهدا تا آخرین قطرٔه خون خود از اسالم دفاع کردند.      

ب( رزمندگان پاداش زیادی نزد خدا دارند.
ج( هر کس خدا را دوست دارد، در راه او مبارزه می کند.      

د( پیروزی، همیشه با اسالم و مسلمانان است.

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی     

هدف مورد نظر: آشنایی با مقام شهید

، باالترین نیکی چیست؟ 2 بر اساس سخن پیامبر خدا 

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی     

هدف مورد نظر: آشنایی با مقام شهید

3 به نظر شما وظایف ما در مقابل شهیدان زنده در این زمان چیست؟

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی     

هدف مورد نظر: ادای احترام به جانبازان )به عنوان شهدای زنده(
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4 از این تصاویر چه می فهمی؟ در سه سطر بنویس.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی             

اهداف مورد نظر:
1  آشنایی با دفاع مقّدس

2 ادای احترام به رزمندگان و الگوگیری از ایشان
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 درس16: زیارت 

1 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف( وقتی به زیارت امامان و فرزندانشان می رویم، انجام چه آدابی پسندیده است؟
ب( هدف حضرت معصومه  و شاهچراغ  از سفر به ایران چه بود؟

ج( دو ویژگی از ویژگی های حضرت معصومه  را بیان کنید.

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی       

اهداف مورد نظر: 
1  آشنایی با برخی آداب زیارت )سؤال 1(

2 آشنایی با حضرت معصومه  )سؤال های 2و3( 

2 عبارات ستون »الف« را به کلمات مناسب در ستون »ب« وصل کنید:

»ب«                » الف« 
آداب زیارت در این مکان ها دعا زودتر اجابت می شود  

حضرت معصومه  دعاها و خواسته های ما را می شنوند   
حرم بزرگان دین با وضو باشیم، آرام و با احترام وارد شویم  

صاحبان قبور امامان و امامزادگان خواهر حضرت شاهچراغ    

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی       

اهداف مورد نظر: 
1  آشنایی با برخی آداب زیارت

2 آشنایی با حضرت معصومه   

3 پاسخ صحیح را مشخص کنید: 

الف( معصومه، یعنی ........................................  .
پاک و منزه از بدی ها و گناهان  پرهیزکار   تمیز و پاکیزه   مظلوم  
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، چه نسبتی با حضرت معصومه  دارد؟ ب( امام جواد 
خواهرزاده               برادر  برادرزاده    عمه    

ج( مرقد مطهر ایشان در شهر شیراز قرار دارد.
احمد بن موسی         گزینه های »ب« و »ج«   شاهچراغ    حضرت معصومه   

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی 

هدف مورد نظر: آشنایی با حضرت معصومه   و حضرت احمدبن موسی شاهچراغ 

4 متن زیر را بخوانید. سپس در چند سطر آن را ادامه دهید:

»صبح روز جمعه برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه   به شهر قم سفر کردیم. وقتی وارد شهر 
قم شدیم و چشمم به گنبد طالیی و درخشان حرم حضرت معصومه   افتاد، همانند پدر و مادرم به رسم 

الُم َعلَیَک یا ِبنَت موسی بن جعفر... . ادب دست بر سینه گذاشتم و زیر لب گفتم: َالسَّ

این بار دلم می خواست همانند پدر و مادرم و سایر بزرگ ترها آداب زیارت را رعایت کنم؛ بنابراین....
.........................................................................  1

.......................................................................... 2

.»........................................................................  3

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                          ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی             

اهداف مورد نظر:
1  آشنایی با برخی آداب زیارت 

2  احساس عالقه و احترام به شخصیت های دینی و تمایل به زیارت حرم های مطهر ایشان
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 درس17: دانش آموز نمونه

درس هایی بزرگ از معّلمی کوچک

زنبور عسل در شناخت زمان، مهارت بسیاری دارد. هر روز به تولید عسل می پردازد. از دست رنج خود 
استفاده می کند و برای دیگران هم عسل تولید می کند که بسیار مقوی و پُرفایده است.

زنبور عسل با تالش فراوان و دقت و ظرافت، به ذخیره سازی عسل در کندو برای آینده مشغول می شود. 
زنبوران عسل، به ملکٔه خود احترام فراوانی می گذارند. کندو منظم ترین خانه است و کارها در آن تقسیم 
شده است. در صورت خراب شدن کندو، زنبوران با تالش و کوشش و همکاری با یکدیگر، کندویی جدید 

می سازند.

یک پرسش:
چند ویژگی مشترک میان زنبورعسل و دانش آموز نمونه بنویسید:

.........................................................................
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

نوع آزمون: الف( دانشی:  عینی       تشریحی 
                         ب( عملکردی:  موقعیت شبیه سازی          موقعیت واقعی       

اهداف مورد نظر: 
1  آشنایی با ویژگی های دانش آموز نمونه

2 توانایی تفکر در پیام های دینی و درک ارتباط آنها با موضوع درس



)پیوست 2(

نمونه ای از آزمون سراسری )نوبت دوم( از درس

 هدیه های آسمان پایۀ ششم
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برای هر سؤال یک پاسخ صحیح انتخاب کنید.
1 این آیه به کدام مفهوم اشاره می کند؟

»ال َیتَِّخِذ الُمؤِمنوَن الکاِفریَن َاوِلیاَء« )آل عمران: 28( 
افراد باایمان نباید کافران را به دوستی خود انتخاب کنند.

د( نهی از منکر   ج( امر به معروف    ب( تبری    الف( تولی   
2 در سورٔه توحید به کدام صفت خداوند اشاره نشده است؟

د( بی مانندی   ج( علم و دانایی    ب( یکتایی    الف( بی نیازی   
3 حدیث »من به یاد همٔه شما هستم« به کدام امام نسبت داده شده است؟

ج( امام رضا        د( امام مهدی     ب( امام حسین     الف( امام هادی    
4 اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی اند؟

، حضرت آدم    ب( حضرت محمد  ، حضرت محمد     الف( حضرت آدم 
، حضرت موسی    د( حضرت عیسی  ، حضرت عیسی     ج( حضرت موسی 

5 خدا در سورٔه حمد با چه نامی از قیامت یاد می کند؟

د( روز حسرت    الف( روز بزرگ         ب( روز جدایی حق از باطل         ج( روز جزا   

در محل های نقطه چین، پاسخ صحیح را بنویسید.
6 دالیل روشنی که نشان می داد پیامبران فرستادٔه خدا هستند، ........... نام دارد.

7 در پایان ماه رمضان، عید ........... فرا می رسد.

8 مرقد مطهر حضرت معصومه  در شهر ........... قرار دارد.

9   پیامبر اسالم  فرمودند: »باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و ........... در راه خدا 

باالترین نیکی است.«

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و در جدول عالمت بزنید.
10 آیٔه » لَم یَِلد َولَم یولَد«، یعنی خداوند فرزندی دارد، ولی خودش فرزند کسی نیست.

11 امام هفتم ما هیچ گاه با کارگران مشورت نمی کرد؛ زیرا علم و مقام ایشان از آنها باالتر بود.

12 امر به معروف ممکن است با لبخندزدن به کسی که کار خوبی انجام داده، اتفاق بیفتد.

13 عید مسلمانان روزی است که فقیران و نیازمندان نیز در آن روز شاد و خوشحال شوند.

14 شاهچراغ  را حاکم فارس که از دست نشاندگان خلیفٔه عباسی بود، به شهادت رساند.
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15 پیامبر اکرم  با هرکس روبه رو می شد، از بزرگ و کوچک، در سالم کردن بر آنها پیشی می گرفت.

نادرستدرستشمارۀ سؤال

10

11

12

13

14

15

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
16 خداوند در این آیه به کدام ویژگی اهل بیت  اشاره فرموده است؟

»همانا خدا اراده کرده است که همٔه پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و   
مطهر گرداند.« )احزاب: 33(

17 این  آیه به چه مفهومی دربارٔه پیامبران اشاره می کند؟

»خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت هنگامی که برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.« )آل عمران: 164(.

18 خداوند در آیٔه 12 سورهٔ حجرات، خوردن گوشت برادر مرده را به کدام عمل ناپسند نسبت داده است؟

19 کدام یک از جمالت زیر به »امر به معروف« و کدام یک به »نهی از منکر« مربوط است؟

الف( به نماز نگو کار دارم، به کار بگو وقت نماز است: .....................................
ب( در کار دیگران تجسس نکنید: .....................................................

20  در دوران غیبت امام عصر  که ایشان جانشین خاصی را به مردم معرفی نکردند، چه کسانی 

پرسش های دینی مردم را پاسخ می دهند؟
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21 توحید یعنی چه؟

22 با توجه به رفتار پیامبر  و امامان  با مردم، دو مورد از آداب معاشرت را بیان کنید.

23 امام سجاد  دربارٔه کسی که به تو علم می آموزد چه فرموده اند؟

24 رفتار امامان  با همسایگان چگونه بوده است؟ )دو مورد ذکر شود.(

25 در جدول زیر چه کسانی نسبت به فاطمه و سپهر نامحرم اند؟

عمو    نسبت به فاطمه:   شوهر خواهر    
دختر عمه   نسبت به سپهر:    دختر برادر    



)پیوست 3(

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورۀ ابتدایی 

براساس رأی نهصد و یازدهمین جلسۀ شورای عالی آموزش و 
پرورش به تاریخ 1394/4/21
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آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورۀ ابتدایی 
براساس رأی نهصد و یازدهمین جلسۀ شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 1394/4/21

 1387/4/18 مورخ  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  جلسٔه  نهمین  و  هفتصدوشصت  مصوبه  اجرای  در 
آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی به شرح زیر می باشد: 

بر  اصول حاکم  و  دوره  اهداف  به  توجه  با  ابتدایی  دورهٔ  در  تربیتی  ــ  تحصیلی  ارزشیابی  اهداف  ماده 1ــ 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )مصوب جلسٔه 713 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1383/7/21( از طریق 
جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطالعات برای تشریح وضعیت تالش، پیشرفت و عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان در کالس، مدرسه و خارج از آن )نظام مکمل و فوق برنامه( با اهداف زیر انجام می گیرد: 
1ــ1ــ اصالح بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی ــ یادگیری در کالس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از 

آن به ویژه از طریق افزایش تعامل مؤثر و سازنده بین معلم و دانش آموز 
2ــ1ــ شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و عالیق دانش آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هریک از آنان 

3ــ1ــ توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان 
4ــ1ــ آگاه ساختن دانش آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی و جلب مشارکت آنان برای 

بهبود عملکرد دانش آموز 
برتر دانش آموزان از  یادگیری و پرورش استعدادهای  انگیزه  به منظور تقویت  5 ــ 1ــ ایجاد زمینه مناسب 

جمله خالقیت و نوآوری و ایجاد خودارزیابی در دانش آموزان 
با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف  پایه باالتر  به  6ــ1ــ تصمیم گیری در مورد ارتقاء دانش آموزان 

آموزشی ــ تربیتی در چارچوب مقررات مربوط 
7ــ1ــ تولید اطالعات برای ارزیابی، اصالح و تقویت برنامه ها و روش های آموزشی و تربیتی 

ماده 2ــ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی در دورٔه ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی 
براساس اهداف برنامٔه درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای 
مختلف از جمله آزمون های عملکردی، کارپوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه، اطالعات الزم را در 
زمینه فعالیت های داخل و خارج از کالس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا 

گروهی جمع آوری می کند تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید. 

ـ تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان  ماده 3ــ گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلیـ 
قابل ارائه می باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود. 



81

الف( نوبت اول در دی ماه )شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی مهرماه تا پایان دی ماه(
ب( نوبت دوم در خردادماه )شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی مهرماه تا خردادماه( 

ج( ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزانی که در درس یا دروسی در خردادماه نیاز به آموزش 
و تالش بیشتر دارند )لغایت 15 شهریور(. 

اولیاء  دیگر  بار  دو  حداقل  نوبت،  هر  طول  در  است  ملزم  مدرسه  مدیر  فوق،  موارد  بر  عالوه  ــ  تبصره 
دانش آموز را از روند پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی فرزندشان به نحو مقتضی مطلع نماید. 

ماده 4ــ وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز در هر درس براساس ارزشیابی های به عمل آمده در طول 
هر نوبت با توجه به اهداف آن درس در حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی طبق مقیاس زیر مشخص و 

گزارش می شود. 

نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول 

خیلی خوبخیلی خوب خیلی خوب 

خوب خوب خوب 

قابل قبول قابل قبول قابل قبول 

نیاز به آموزش و تالش 
بیشتر 

نیاز به آموزش و تالش 
بیشتر

نیاز به آموزش و تالش 
بیشتر

پایه باالتر را دارد که در نوبت دوم در کلیه دروس  به  دانش آموزی در خرداد ماه شرایط ارتقا  ماده 5ــ 
حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد. 

تبصره ــ سطح قابل قبول، حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس 
می باشد. 

تا 15 شهریور فرصت  باالتر را کسب نکند،  پایٔه  به  ماده 6ــ دانش آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا 
دارد با شرکت در کالس های جبرانی و با انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به 
جبران ضعف های خود در درس یا درس های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد دانش آموز 
در کالس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون )آزمون های مناسب عملکردی( 

نتیجه ارزشیابی وی را اعالم می نماید. 
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ماده 7ــ دانش آموزی در شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه باالتر را دارد که در کلیٔه دروس حداقل سطح 
قابل قبول را کسب کرده باشد. 

تبصره 1 ــ دانش آموزی که در پایان نوبت شهریور ماه در دو درس فارسی و ریاضی )به طور همزمان( به 
سطح قابل قبول نرسیده باشد، شرایط ارتقا به پایه باالتر را نخواهد داشت. 

تبصره 2 ــ پرونده دانش آموزی که در یکی از دو درس مذکور فارسی و ریاضی یا سایر دروس به سطح 
قابل قبول نرسیده باشد جهت تعیین تکلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می گیرد تا موضوع با حضور 
اکثریت اعضای شورا  با موافقت  ارتقا دانش آموز  یا عدم  ارتقا  بررسی و در مورد  مربوط در شورا  معلم 
تصمیم گیری شود. معلم مربوط ملزم است مدارک و مستندات الزم برای اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموز 
را به شورای مدرسه ارائه دهد. والدین دانش آموز می توانند با صالحدید مدیر تا قبل از زمان رأی گیری 
در جلسه شورای مذکور حضور داشته باشند. رأی شورای مدرسه برای این گونه دانش آموزان، قطعی و 

الزم االجراست. 
تبصره 3 ــ ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره 2 ماده 7 در طول دورٔه ابتدایی حداکثر 2 بار و 

به صورت غیر متوالی مجاز است. 

ماده 8 ــ وضعیت آموزشی ــ تربیتی دانش آموزی که در حین سال تحصیلی با رعایت مقررات از مدرسه ای 
به مدرسه ای دیگر منتقل می شود، توسط معلم یا مربی مدرسه مقصد، با استفاده از مستندات و ارزشیابی های 

معلم یا مربی مبدأ )گزارش نوبت اول، توصیه ها و…( تعیین می شود. 

ماده 9ــ ارائه گزارش ارزشیابی آموزشی ــ تربیتی دانش آموزان، در نوبت های اول، دوم و شهریور ماه باید 
به وسیلٔه معلم یا مربی در نمون برگ مربوط بدون قلم خوردگی، ثبت و امضاء شده، حداکثر تا 5 روز پس از 

پایان دورهٔ ارزشیابی هر نوبت به دفتر مدرسه ارائه شود. 
تبصره 1 ــ نمون برگ گزارش پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی دانش آموزان با نیازهای ویژه، توسط سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و پس از تأیید معاون آموزش و نوآوری به استان ها ابالغ خواهد شد. 
دانش آموزان  ارزشیابی  نتایج  دلیل(  هر  )به  نوبت  هر  پایان  در  مربوطه،  مربی  یا  معلم  چنانچه  ــ   2 تبصره 
را ارائه ندهد، مدیر مدرسه ضمن گزارش به مدیریت آموزش و پرورش ادارٔه متبوع باید به تشخیص خود 
مدارک و اطالعات مربوط به ارزشیابی دانش آموزان را برای اعالم نتیجه نهایی در اختیار یکی از معلمان و 

یا مربیان واجد شرایط قرار دهد. 

نوبت  هر  از  پس  روز   10 تا  حداکثر  مربیان  و  معلمان  همکاری  با  است  موظف  مدرسه  مدیر  10ــ  ماده 
ارزشیابی، گزارش نتایج آن را به صورت کتبی به اطالع ولی دانش آموز برساند. 
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ماده 11ــ مهلت اعتراض به گزارش ارزشیابی، حداکثر یک هفته پس از اعالم گزارش خواهد بود. مدیر 
با بررسی  یا مربی مربوطه قرار می دهد و ایشان  یا ولی وی را در اختیار معلم  مدرسه اعتراض دانش آموز 
مجدد و با نظارت مدیر مدرسه و در صورت نیاز طرح در شورای مدرسه، نتیجٔه نهایی را حداکثر ظرف مدت 

3 روز اعالم می نماید.

ماده 12ــ نتایج ارزشیابی حداکثر یک ماه پس از خاتمٔه هر نوبت در دفتر ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  ــ 
تربیتی ثبت و پس از پایان سال تحصیلی، توسط مدیر مدرسه امضا و مهر و توسط نماینده اداره آموزش و 

پرورش مسدود می شود.

ماده 13ــ ارزشیابی دانش آموزانی که دارای نقص عضو و یا مشکالت ویژه یادگیری هستند، متناسب با 
ویژگی های ایشان انجام می پذیرد.

ماده 14ــ ارزشیابی از تعلیمات دینی دانش آموزان سایر مذاهب اسالمی و اقلیت های دینی مصّرح در قانون 
اساسی، برابر شیوه نامه های وزارت آموزش و پرورش و از تعلیمات دینی خاص آنها صورت می پذیرد و نتیجه 

آن مطابق مادٔه 4 گزارش می شود.
تبصره ــ در صورت تمایل این دانش آموز و ولی او، منعی برای شرکت وی در کالس درس تعلیم و تربیت 

اسالمی )هدیه های آسمان( و ارزشیابی آن وجود ندارد.

ماده 15ــ وضعیت تربیتی دانش آموز با توجه به حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی و براساس مواردی 
از جمله »رعایت آموزه های اخالقی ــ احترام به ارزش های مذهبی ــ رعایت قوانین، مقررات و ضوابط ــ 
مشارکت در کار گروهی ــ مسئولیت پذیری در فعالیت های جمعی ــ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ــ 
اشتیاق به صداقت و امانت داری ــ توجه به مطالعه و کتاب خوانی« با نظر معلم و مربی و تأیید مدیریت مدرسه 

)مدیر یا معاون( برابر ماده 4 گزارش می شود.

اقامت در  یا  و  بیماری  به مدرسه،  مانند عدم دسترسی  به عللی  که  دانش آموزی  پایٔه تحصیلی  ماده 16ــ 
خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود و یا وقفه ای در ادامٔه تحصیل او ایجاد شده یا مدارک 
تحصیلی وی در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی از بین رفته است، همچنین دانش آموزی که 
مدارک قابل قبولی برای ارزشیابی ندارد، با رعایت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسی های انجام شده از 
سوی شورای معلمان، توسط شورای مدرسه تعیین می شود و در ستون مالحظات دفتر آمار به رأی شورای 
مدرسه استناد می شود. )سن متعارف در دورٔه ابتدایی برای پایه های اول تا پنجم به ترتیب 6، 7، 8، 9 و 10 
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سال تمام می باشد(.

اینکه در ارزشیابی جدید حضور فعال و مستمر دانش آموز ضروری است، گزارش  به  توجه  ماده 17ــ 
پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه می شود که حداقل 80 درصد روزهای آموزشی را در مدرسه 
حضور داشته باشند. در صورتی که دانش آموزی با عذر موجه، کمتر از این میزان در مدرسه حضور داشته 
باشد، آن سال برای وی وقفه تحصیلی و در صورت غیرموجه بودن غیبت، برای وی ترک تحصیل محسوب 

می شود.
تبصره 1ــ تشخیص موجه و غیرموجه بودن غیبت به عهده شورای مدرسه می باشد.

تبصره 2ــ در مورد دانش آموزانی که یک یا چند سال وقفه تحصیلی داشته باشند، یک سال به سقف سنی 
مجاز تحصیل آنها اضافه می شود.

ماده 18ــ قبول شدگان ساعی و برجسته پایه های دوم، سوم و چهارم ابتدایی با رعایت شرایط ذیل 
و تقاضای کتبی ولی خود می توانند مطابق مادٔه 6 در ارزشیابی شهریور ماه پایه باالتر شرکت نموده 
و در صورت کسب سطح پیشرفت »خیلی خوب« در کلیه دروس به صورت جهشی به آن پایه ارتقا 

یابند.
الف( از کلیه دروس آن پایه و پایه های قبل، سطح پیشرفت »خیلی خوب« را کسب نموده باشند.
ب( آموزش و پرورش استثنایی صالحیت هوشی و روانی دانش آموز را به این منظور تأیید نماید.

معاف  تربیتی  وضعیت  و  بدنی  تربیت  دروس  ارزشیابی  از  ماده  این  موضوع  دانش آموزان  1ــ  تبصره 
می باشند.

تبصره 2ــ استفاده از این ماده صرفاً یک بار در طول دوره ابتدایی و برای یک پایه مجاز می باشد.
تبصره 3ــ گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده از مفاد این ماده قبول می شوند در نوبت 
شهریور ماه ارائه شده و در دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی ــ تربیتی با ذکر استناد به مفاد این ماده ثبت و مهر 

و امضا می شود.

ماده 19ــ در دورٔه ابتدایی، ارزشیابی از داوطلبان آزاد صرفاً در پایٔه ششم ابتدایی و با داشتن شرط سنی 
پایانی و از تمام  به صورت  حداقل 15 سال تمام انجام می شود. این ارزشیابی در کلیٔه مواد درسی صرفاً 
محتوای کتب درسی به شرح جدول ذیل به عمل می آید و نتیجٔه آن مطابق مادٔه 4 گزارش می شود. برای درس 

تربیت بدنی و وضعیت تربیتی داوطلبان آزاد رتبه ای منظور نخواهد شد.
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نوع ارزشیابینام درسردیف
شفاهیقرآن1
کتبیتعلیمات دینی و اخالق2
شفاهیقرائت فارسی3
کتبیامالء فارسی4
کتبیانشاء فارسی5
کتبیمطالعات اجتماعی و آداب زندگی6
کتبیریاضیات7
کتبیعلوم تجربی8
عملیهنر9

معافسالمت و تربیت بدنی10
عملیکار و فناوری11
عملیتفکر و پژوهش12

ماده 20ــ مواد و تبصره هایی از این آیین نامه که ناظر بر تحصیالت ضمن سال تحصیلی دانش آموزان است 
شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد.

پرورش و  با مشارکت مرکز سنجش آموزش و  نمونٔه اسناد و مدارک تحصیلی دانش آموزان  ماده 21ــ 
معاونت آموزش ابتدایی تهیه و با تأیید وزیر آموزش و پرورش ابالغ می شود.

ماده 22ــ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و دستورالعمل های آن در داخل و خارج کشور به عهده 
وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده 23ــ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را سه سال پس از اجرای 
آن به شورای عالی ارائه نماید.

و  آموزش  عالی  تحصیلی شورای  مقررات  و  اساسنامه ها  کمیسیون  در جلسات  آیین نامه  این  ماده 24ــ 
پرورش بررسی و به تأیید رسید و با تصویب آن کلیه مصربات قبلی مغایر، برای مدارس مجری این طرح لغو 

می شود.
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