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فصل اول: کلیات

1

دیباچه 

باید آموزش و پرورشمان را تحول بدهیم؛ ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم.

مقام معظّم رهبری

از آنجا که آموزش و پرورش در تحقق اهداف و آرمان های جامعه، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز بر عهده دارد، در نظام 
جمهوری اسالمی نیز زمینه سازی برای حرکت انسان ها به سوی خداگونگی تنها از طریق آموزش و پرورشی هدفمند، پویا، فعال و با نشاط 
امکان پذیر است. تحقق این مهم، مستلزم ترسیم راه روشن و طرحی است که همٔه بخش های آموزش و پرورش را در نگاهی جامع و منسجم 

مورد مالحظه قرار داده و خط مشی های الزم را بر آن اساس تعیین نماید.
در این راستا برنامٔه درسی ملّی، با هدف ارتقای کیفیت محتوای آموزش و پرورش، سندی است که نقشٔه کالن برنامٔه درسی  و 
چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را با رویکرد تحول گرایانه و نوآورانه برای تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری 

اسالمی ایران ترسیم می نماید. عناصر اساسی مورد توجه در این سند عبارت اند از:
ــ تفکر و تعقل

ــ ایمان و باور مبتنی بر تفکر
ــ علم، معرفت و آگاهی

ــ عمل
ــ اخالق )رفتارهای اخالقی و ملکات نفسانی(

براساس الگوی فوق الذکر، مؤلفه های اساسی برنامٔه درسی دچار تغییر و تحوالت عمده ای خواهد شد. در این میان، ارزشیابی نیز 
به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی برنامٔه درسی، تغییر اساسی نموده، رویکرد آن از کّمی به کّمی ــ کیفی تغییر می یابد.

در راستای این تحول، »ارزشیابی توصیفی« نیز با هدف توجه به رسالت اصلی ارزشیابی، یعنی فراهم ساختن امکان بهبود فرایند 
یادگیری، می تواند زمینه ساز ایجاد محیطی فعال و پویا برای یادگیری دانش آموزان باشد. دفتر تألیف کتاب های درسی با تدوین نشانه های 
تحقق اهداف و سطوح عملکرد یادگیری دروس تالش کرده سهم خود را در تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی ایفا نماید. این مهم با تالش 
قابل تقدیر جمعی از کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی و نظارت تنی چند از اساتید و صاحب نظران و مشارکت عده ای از آموزگاران 
مجرب انجام شده است. این گروه پس از انجام مطالعات گسترده پیرامون ویژگی های ارزشیابی توصیفی، با برگزاری کارگاه ها و تشکیل 
ـ  95  پنجم کتاب که در سال تحصیلی 96   ـ نمایند. شایان ذکر است نگاشت  تولید  کارگروه های متعدد، موفق شدند مجموعٔه حاضر را 
انتشار یافت، پس از دریافت نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و معلمان و براساس آخرین تغییرات برنامه های درسی دوره ابتدایی مورد 
بازنگری  و تجدیدنظر قرار گرفته و جداول سطوح عملکرد دروس پایه ششم ابتدایی )با توجه به تغییرات کتاب های درسی این پایه( باز تولید 
شده است. امید است آموزگاران محترم با استفادٔه مناسب از محتوای مجموعٔه حاضر و نیز غنی سازی آن، زمینٔه مناسبی برای تحقق 

اهداف آموزش و پرورش فراهم آورند.
من الّلٰه الّتوفیق

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

2

مقدمه
بر اساس مصوبٔه شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دورهٔ ابتدایی به شیوهٔ توصیفی، پس از پنج سال اجرای آزمایشی، از 
سال تحصیلی 89 ــ 88، به صورت پلکانی آغاز شده است. نظر به ضرورت آشنایی کامل معلمان دورٔه ابتدایی با این نوع ارزشیابی و به منظور اجرای هرچه 
دقیق تر آن، دفتر تألیف کتاب های درسی، اقدام به تولید »راهنمای معلّم در ارزشیابی توصیفی ویژٔه معلّمان دورٔه ابتدایی« نموده است. امید است این کتاب 

به  عنوان یکی از منابع آموزشی مفید در این زمینه، در کنار کتاب  های راهنماهای معلّم دروس این پایه ها، مورد استفادٔه معلّمان محترم قرار گیرد. 
به همین منظور، فصل اّول و دوم این کتاب به آشنایی اجمالی با ارزشیابی توصیفی ، ابزارها، روش ها، منابع جمع آوری اطالعات، نحؤه ثبت اطالعات   و 
قضاوت و ارزش گذاری آنها و فصل سوم به اهداف برنامه های درسی، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی دروس پایٔه اّول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم 

اختصاص داده شده است. الزم به ذکر است محتوای این فصل به اقتضای برنامه    های درسی موجود و تغییریافتٔه دورٔه ابتدایی تهیه و تدوین شده است.
از آنجا که ارائٔه نظرات معلّمان کمک مؤثری در غنی سازی محتوای این منبع خواهد بود، لذا خواهشمند است نظرات و پیشنهادهای خود را 
)Email( به صورت مکتوب به آدرس پستی تهران ــ صندوق پستی 15855/363 ــ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری و یا به پیام نگار

talif@talif.sch.ir ارسال نمایید.



فصل اّول 

کلیات
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 ارزشیابی توصیفی چیست؟

ارزشیابی توصیفی1: شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی ــ تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و 
همه جانبٔه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کارپوشه، آزمون ها )با تأکید بر آزمون های 
عملکردی( و مشاهدات در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری به دست می آید؛ تا براساس آن بازخوردهای توصیفی موردنیاز برای کمک 

به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز، معلم و اولیا حاصل آید.
 

ارزشیابی توصیفی در یک نگاه

تأ کیدات اساسی موارد
مطرح در ارزشیابی توصیفی

نکاتی که الزم است 
از سوی معّلمان مورد توجه قرار گیرند

زمان 
ارزشیابی

استمرار جریان ارزشیابی در طول سال و لزوم 
برنامه ریزی معلّم برای رفع کاستی های احتمالی 

در فرایند یادگیری دانش آموزان

با  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  در  معلّمان  بلکه  نمی شود  انجام  مشخص  زمان های  در  ارزشیابی  ــ 
بهره گیری از ابزارها و روش های متنوع از کّم و کیف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارزشیابی به 

عمل می آورند.

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری  ابزارهای  و  روش ها  تنوع  و  تعدد 
آموخته های  کیفیت  و  کّمیت  دربارٔه  اطالعات 

دانش آموزان

برگزاری  به  در دروس مختلف، صرفاً  یادگیری  اهداف  تحقق  و کیف  کّم  بررسی  برای  معلّمان  ــ 
آزمون های کتبی و شفاهی، در زمان های مشخص بسنده نکرده، انواع روش ها و ابزارها، از جمله 

آزمون های عملکردی، کار پوشه و ... را به خدمت می گیرند.

ثبت نتایج ارزشیابی و ارائۀ 
بازخورد

تغییر و تنوع در روش ها و ابزارهای ثبت نتایج 
ارزشیابی، نحوهٔ قضاوت و اعالم نتایج پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان

ــ معلّمان از ابزارهای متنوعی برای ثبت نتایج ارزشیابی استفاده می کنند.
ــ عالوه بر معلّم، دانش آموز و اولیای وی نیز جزِء منابع ارائٔه اطالعات و قضاوت در این موارد 

خواهند بود.
ــ در فرایند آموزش، دانش آموز همواره بازخوردهای مناسب و به موقع دریافت می کند.

ــ به جای اعالم نمرات در مقیاس 1 تا 20، وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموز در قالب الفاظ 
 » »خیلی خوب  و  قبول«، »خوب«  »قابل  بیشتر«،  تالش  و  آموزش  به  »نیازمند  درجاتی چون:  و 

گزارش می شود.

ارتقای تحصیلی

تغییر مرجع تصمیم گیری درخصوص ارتقای 
تحصیلی دانش آموز

موارد  در  و  است  یافته  بیشتری  اهمیت  دانش آموزان  تحصیلی  ارتقای  مورد  در  معلّمان  نظر  ــ 
ضروری شورای مدرسه نیز قضاوت خواهد کرد. بنابراین ضروری است که معلّمان از اهداف  و 
ارتقای  برای  بتوانند  آن  براساس  تا  باشند  داشته  آگاهی  آنها  تحقق  نشانه  های  و  دروس  انتظارات 

دانش آموزان به پایه های باالتر برنامه ریزی  های الزم را انجام دهند.

1ــ آئین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دورهٔ ابتدایی )ارزشیابی توصیفی( مصوبٔه هفتصد و نود و سومین جلسٔه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 88/5/20
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اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی١

به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و با توجه به رویکردها و نگرش های نوین در تعلیم و 
تربیت، اصول زیر تحت عنوان »اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی« تعیین می شود:

 1ــ جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی ــ یادگیری: ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر 
فرایند یاددهی ــ یادگیری و نه به عنوان نقطٔه پایانی آن تلقی شود.

ـ یادگیری و اصالح برنامه ها و روش ها: هدف غایی ارزشیابی،  2ــ استفاده ازنتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهیـ 
اصالح و بهبود فرایند یاد دهی ــ یادگیری است و نتایج ارزشیابی ها باید در اصالح برنامه ها و روش ها مورداستفاده قرار گیرد. 

3ــ هماهنگی میان هدف ها، محتوا، روش های یاددهی ــ یادگیری و فرایند ارزشیابی: در ارزشیابی باید تناسب و 
هماهنگی بین هدف ها، محتوا و روش های یاددهی ــ یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد. 

به آمادگی های جسمی، عقلی،  باید  برنامه های ارزشیابی  در طراحی و اجرای انواع  4ــ توجه به آمادگی دانش آموزان: 
عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود. 

5  ــ توجه به رشد همه جانبۀ دانش آموزان: در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی، اجتماعی، 
اخالقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود. 

6  ــ توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارت ها: در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطٔه 
دانش ها، نگرش ها و مهارت های دانش آموزان توجه شود.

باید شرایطی فراهم شود که  در ارزشیابی  7ــ توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود )خودارزشیابی(: 
دانش آموز نیز بتواند از یادگیری ها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند. 

نیز  گروهی  فعالیت های  از  باید  فردی،  ارزشیابی  بر  ارزشیابی، عالوه  نظام  در  گروهی:  لیت های  فعا از  ارزشیابی  8   ــ   
ارزشیابی به عمل آید. 

9ــ توجه به فرایندهای فکری منتهی به تولید پاسخ: در ارزشیابی باید عالوه بر پاسخ نهایی، به فرایندی که منجر به تولید 
پاسخ شده است، نیز توجه کرد.

10ــ تأکید بر نوآوری و خالقیت:در ارزشیابی باید با تأکید بر روش حل  مسئله، زمینٔه رشد و شکوفایی دانش آموزان را 
فراهم کرد. 

نوع موارد  به اهداف، ماهیت و  با توجه  اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی:  ابزار های  11ــ تنوع روش ها و 
انواع پرسش های عینی و  ابزارهای ارزشیابی )مانند پرسش های شفاهی، آزمون های عملی،  انواع مختلف روش ها و  از  ارزشیابی، 
انشایی، روش های مشاهده رفتار، پوشه های مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح ها، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی، ارزشیابی 

عملکردی، ارزشیابی مستمر، انواع دست ساخته ها، روش خودسنجی و…( استفاده می شود. 
12ــ استفاده از انواع ارزشیابی: در فرایند یاددهی ــ یادگیری الزم است با توجه به هدف ها، محتوا و روش های تدریس 

از انواع ارزشیابی ها )از قبیل تشخیصی، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع، درونی، بیرونی، ملی و…( استفاده شود. 
چارچوب  در  معلّم  و  مدرسه  استقالل  باید  ارزشیابی  فرایند  در  ارزشیابی:  فرایند  در  معّلم  و  مدرسه  استقالل  13ــ 

سیاست های کلّی آموزش و پرورش حفظ شود. 
1ــ مصوب جلسٔه 713 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1383/7/21
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14ــ اصل رعایت قواعد اخالقی و انسانی در ارزشیابی: به موجب این اصل، ارزشیابی باید به گونه ای ساماندهی و اجرا 
شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، تعامالت انسانی، اعتماد به نفس و سالمت روانی دانش آموز یا معلّم نگردد. 

15ــ توجه به تفاوت های فردی: در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه 
شود.

 
 اهداف ارزشیابی توصیفی 

1ــ اصالح، بهبود و ارتقای فرایند یاددهی ــ یادگیری در کالس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به ویژه از طریق 
افزایش تعامل مؤثر و سازنده بین معلّم و دانش آموز

2ــ شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و عالیق دانش آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هریک از آنان
3ــ توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبٔه شخصیت دانش آموزان

عملکرد  بهبود  در  آنان  مشارکت  و جلب  تربیتی  ــ  تحصیلی  پیشرفت  فرایند  از  وی  اولیای  و  دانش آموز  ساختن  آگاه  ٤ــ 
دانش آموز

5 ــ ایجاد زمینٔه مناسب به منظور تقویت انگیزٔه یادگیری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله خالقیت و نوآوری 
و ایجاد مهارت خودارزیابی در دانش آموزان

6  ــ تصمیم گیری در مورد ارتقای دانش آموزان به پایٔه باالتر با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف آموزشی  ــ تربیتی در 
چارچوب مقررات مربوط

7ــ تولید اطالعات برای ارزیابی، اصالح و تقویت برنامه ها و روش های آموزشی ــ تربیتی 
 

ویژگی های ارزشیابی توصیفی

با توجه به اصول و اهدافی که در صفحات قبل آمده می توان گفت ویژگی هایی که ارزشیابی توصیفی را از انواع دیگر متمایز 
می کند عبارت اند از: 

 توجه به ارزشیابی به مثابٔه ابزاری برای یادگیری 
 تأکید بر معیارها و مالک های موفقیت در فرایند آموزش 

 توجه به روند پیشرفت تحصیلی دانش آموز، به جای توجه افراطی به آزمون های پایانی 
 امکان ارزشیابی از شایستگی های فرد در ابعاد مختلف به جای تأکید صرف بر اطالعات و محفوظات او

 توجه به اقدامات اصالحی، جبرانی و تکمیلی در فرایند آموزش 
 افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری
 ایجاد زمینٔه بروز و رشد خالقیت در دانش آموز 

 توجه به تغییر مقیاس سنجش از کّمی به کیفی 
 توجه به انتظارات برنامٔه درسی به جای توجه صرف به انتظارات کتاب درسی 

 تأکید بر ارائٔه بازخوردهای پیوسته در فرایند آموزش 
 استفاده از ابزارهای متنوع جهت جمع آوری اطالعات از وضعیت تحصیلی دانش آموز 
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 تغییر ساختار کارنامه و تبدیل آن به کارنامٔه توصیفی
 تغییر در مرجع تصمیم گیرنده درخصوص ارتقای دانش آموزان: در این شیؤه ارزشیابی، معلّم و شورای مدرسه، به جای 

امتحانات پایانی، مرجع تصمیم گیری در ارتقای پایه تعیین شده اند.

نتایج مورد انتظار ارزشیابی توصیفی

 بهبود، دوام و پایداری یادگیری
 افزایش عالقه به یادگیری

 ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه
 افزایش بهداشت روانی دانش آموزان )اعتماد به نفس ، افزایش روحیٔه انتقادپذیری و کاهش اضطراب  و...(

ارزش و اقتدار نمره و کسب نمرات باالتر و معدل بهتر، در اغلب اوقات با اضطراب و فشار همراه است. کاهش اهمیت نمره، 
حذف اضطراب، فشار و رقابت، می تواند شرایط مساعدتری را برای یادگیری دانش آموز و آموزش معلّم فراهم سازد.

 تعمیق یادگیری از طریق افزایش مشارکت دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری
 افزایش فرصت یادگیری از طریق مشارکت والدین در امر یاددهی و یادگیری

 رشد و توانایی مهارت خودارزیابی
 رشد مهارت خود اصالحی و خود تنظیمی

 افزایش مشارکت دانش آموزان و والدین در فرایند ارزشیابی تحصیلی
 توجه به اهداف سطوح باالتر حیطٔه شناختی
 توجه به اهداف در حیطه های غیرشناختی1 

آسیب هایی که تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی را تهدید می کند

در صورتی که ارزشیابی توصیفی به خوبی شناخته نشده و ظرایف آن در اجرا مورد مالحظه قرار نگیرد، آسیب هایی جدی، نتایج 
کوتاه مدت و بلندمدت آن را تهدید می کند. این آسیب ها عمدتاً عبارت اند از:

 محدود شدن روش ها و ابزارهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به برگزاری آزمون های مکرر: استفاده از 
روش ها و ابزارهای مختلف برای جمع آوری اطالعات در مورد وضعیت یادگیری دانش آموزان، موجب افزایش اعتبار نتایج ارزشیابی 
می شود. توجه به اهداف و انتظارات دروس در سایر حوزه های یادگیری، عالوه بر حوزٔه دانستنی ها و نیز توجه به تفاوت های فردی 
دانش آموزان در ابراز نشانه های تحقق اهداف یادگیری در سطوح مختلف، از امکانات و قابلیت هایی است که استفاده از روش ها و 
ابزارهای متنوع ارزشیابی2 فراهم می کند. در غیر این صورت، تفاوت عمدٔه اجرای ارزشیابی توصیفی با وضع فعلی، تبدیل نمره به رتبه 

خواهد بود که بدیهی است عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت!

1ــ حیطۀ غیر شناختی: مربوط به حوزٔه روانی ــ حرکتی و حوزٔه عاطفی می شود. حوزٔه روانی ــ حرکتی به زمینٔه مهارت های حرکتی با حرکات بدنی مربوط است و حوزٔه 
عاطفی شامل هدف هایی است که تغییرات حاصل در عالیق، نگرش ها و ارزش ها را نشان می دهد )سیف، 1387(. 

2ــ این روش ها و ابزارها در فصل بعد معرفی خواهند شد. 
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توجه صرف بر به کارگیری انواع ابزارها و غفلت از فضای یادگیری: یکی از ویژگی های ارزشیابی توصیفی استفاده از 
ابزارهای گوناگون برای جمع آوری اطالعات است. اّما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که ارزشیابی توصیفی را باید در فضای 

کالس درس یعنی تعامل معلّم با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر و نحؤه ارائه بازخورد جستجو کرد.
به کارگیری ابزارها بدون توجه به اهداف و محتوای درس: تعدد ابزارها در ارزشیابی توصیفی به معنی استفاده همزمان 
از همٔه آنها نمی باشد. این سخن بدان معناست که در فرایند یاددهی ــ یادگیری انتخاب نوع ابزار باید با توجه به اهداف درس صورت 
ـ یادگیری یاری  گیرد. به عبارت دیگر اگر اطالعات جمع آوری شده از طریق ابزاری نتواند معلم و دانش آموز را در بهبود فرایند یاددهیـ 

دهد، استفاده از آن فایده ای نخواهد داشت.
حذف نمره به معنای کاهش مراقبت و نظارت بر یادگیری: این برداشت که »با حذف نمره بساط ارزشیابی از کالس برچیده 
آنکه در  به جای  یادگیری  بر  نظارت  و  مراقبت  ارزشیابی  نوع  این  که  زیرا  ارزشیابی توصیفی است  از  نادرست  می شود« یک درک 

زمان های خاص )امتحان و…( صورت گیرد در لحظه لحظه فرایند یاددهی ــ یادگیری جریان دارد.
عدم ثبت دقیق و مستند اطالعات و شواهد مربوط به وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: اجرای دقیق ارزشیابی 
توصیفی، پاسخ گویی نظام آموزشی را به دانش آموزان، اولیای ایشان و جامعه افزایش می دهد؛ به شرط آنکه اطالعات مربوط به وضعیت 
یادگیری دانش آموزان به دقت و صحت ثبت شوند؛ در غیراین صورت، شائبٔه دخالت نظر آموزگار بر ارزشیابی قوت گرفته و این امر منشأ 

اختالف ها و پیامدهای نامطلوب می شود.
قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس معیارهای متفاوت و ناهمگون: از آنجا که بخشی از 
اطالعات مربوط به عملکرد تحصیلی و وضعیت یادگیری دانش آموزان توسط اولیای ایشان به مدرسه ارائه می شود، الزم است دانش آموزان  و 
اولیای ایشان نیز در جریان مالک های ارزشیابی از کّم و کیف یادگیری دروس مختلف قرار گیرند تا قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان بر اساس معیارهای یکسان انجام شده و تحت الشعاع برداشت های کلی تصمیم گیرندگان قرار نگیرد.
 کم توجهی به اهداف اصلی دروس به دلیل کنار گذاشته شدن بارم بندی و نمونه سؤاالت امتحانی رایج و …: یکی 
از اهداف اصلی ارزشیابی توصیفی، کمک به بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان است. این امر هنگامی میسر است که آموزگاران 
اهداف اصلی و پیش نیاز هریک از دروس پایه ای را که تدریس می کنند، بشناسند تا در صورت مشاهدٔه نقص در یادگیری با طراحی و 

اجرای فعالیت های اصالحی و جبرانی مناسب، امکان تحقق هدف ها رافراهم نمایند.
بنابراین هرگونه ضعف در شناخت هدف های دروس و یا ضعف در تولید و انتخاب فعالیت های جبرانی، تهدیدی در سر راه 

توفیق ارزشیابی است.
یابی  ارز ش  ویژگی های اصلی  از  یکی  نتایج ارزشیابی در درجات چهارگانه:  براساس اعالم  به دانش آموزان  برچسب زدن 
توصیفی، نگاه متفاوت آن به ارزشیابی است. بر این اساس، هدف از ارزشیابی، جمع آوری اطالعاتی است که به آموزگار در تصحیح مسیرهای 
یادگیری و آموزش خاص هر دانش آموز کمک می کند و امکان توجه الزم و کافی به آموزش های جبرانی و تکمیلی برای دانش آموزان نیازمند 
تالش بیشتر را فراهم می نماید. بنابراین، اعالم وضعیت دانش آموزان در هر یک از درجات چهارگانه )خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به 

آموزش و تالش بیشتر( نباید موجب طبقه بندی آنان در گروه های خاص و کنار گذاشته شدن آنها از جریان یادگیری کالس درس شود. 
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مقدمه

در این فصل ضمن بیان ارتباط عناصر برنامٔه درسی با ارزشیابی توصیفی، مطالبی دربارٔه طرق مختلف جمع آوری اطالعات، ثبت 
اطالعات و قضاوت در مورد وضعیت یادگیری دانش آموز و ارائٔه بازخورد و اعالم نتیجٔه ارزشیابی ارائه می شود. 

ارتباط متقابل ارزشیابی توصیفی با عناصر برنامۀ درسی 

عناصر اصلی برنامٔه درسی را شامل هدف، محتوا، روش تدریس و  صاحب نظران و متخصصان برنامه ریزی درسی، عمدتاً 
ارزشیابی می دانند. یک برنامٔه درسی زمانی از کارایی الزم برخوردار است که بین عناصر آن  هماهنگی و انسجام الزم وجود داشته 
چنین  در  داشت.  دانش آموزان خواهد  عملکرد  بر  مطلوب  اثرگذاری  برای  را  ظرفیت  بیشترین  درسی  برنامٔه  این صورت  در  باشد. 
شرایطی هرگونه تغییر اساسی در هر یک از عناصر برنامه، به نوعی بر عناصر دیگر نیز اثر خواهد گذاشت. با این نگاه تغییر در ارزشیابی 

)از رویکرد کّمی به رویکرد توصیفی(، تغییر در سایر عناصر برنامٔه درسی ) اهداف، محتوا و روش تدریس( را ضروری می نماید. 
عملکرد  نتایج  باید  یادگیری  فعالیت های  اثربخشی  میزان  خصوص  در  تصمیم گیری  برای  توصیفی  ارزشیابی  در  اهداف: 
دانش آموزان را با اهداف آموزشی مربوطه مقایسه نمود؛ لذا ضروری است كه اهداف در قالب نتایج یادگیری بیان شوند تا معلوم شود 
كه دانش آموز پس از درگیرشدن در فعالیت های یادگیری قادر به انجام چه كاری خواهد بود و دامنٔه تالش فكری و عملی  او تا چه میزان 

است و هر یک از یادگیرندگان متناسب با تجربیات، عالیق و توانایی های خود به چه سطحی از این اهداف دست یافته اند. 
محتوا: با تغییر رویكرد ارزشیابی، انتخاب و سازماندهی محتوا نیز تغییر خواهد كرد. در این صورت، محتوای آموزشی به 
جای تأكید بر موضوع، بر مفاهیم و ایده های اساسی تأكید خواهد كرد. بنابراین انتظار می رود دانش آموزان به جای فراگیری موضوعات 

مستقل و مجزا از یكدیگر، مفاهیم و ایده های اصلی و روش های تفكر در حوزه های مختلف یادگیری را بیاموزند. 
روش تدریس: در ارزشیابی توصیفی، فرایند ارزشیابی با فرایند تدریس ادغام شده و مرز جدی یا حّدفاصل میان این دو فرایند از بین 
رفته است؛ از این رو اگر تغییر در روش ارزشیابی توأم با تحول در روش تدریس نباشد، نمی توان انتظار داشت اهداف برنامٔه درسی تحقق یابد. 
به عبارت دیگر تغییر دیدگاه معلمان دربارهٔ ارزشیابی نیازمند تغییر دیدگاه آنها دربارهٔ یادگیری و نقش معلم و دانش آموز در آن است. به كارگیری 
ـ یادگیری موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: رویكرد توصیفی در ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان وقتی امكان پذیر است كه در فرایند یاددهی ـ

 تفاوت های فردی )از راه به كارگیری سبک های گوناگون یادگیری(
 بهره گیری از منابع متنوع و كارآمد

 توجه به فرایندهای شناختی و فراشناختی
 فراهم  نمودن فرصت نقد و ارزیابی عملكرد دانش آموزان توسط خود آنان و همساالنشان

 به حّداقل رساندن استفاده از روش های انتقالی1 در تدریس
 انعطاف پذیری و تنوع بخشیدن به فرصت های یادگیری

 مبنا و محور قراردادن نتایج و پیامد های یادگیری
در این صورت، امكان سازماندهی محتوا حول مفاهیم و ایده های اساسی وجود خواهد داشت. این کار فرصت بهره گیری از 

رویكرد توصیفی در ارزشیابی را فراهم کرده و بدین ترتیب وحدت و هماهنگی میان عناصر برنامٔه درسی افزایش می یابد. 

1ــ روش های سخنرانی، توضیحی، نمایشی. برای آشنایی بیشتر با روش های تدریس انتقالی، می توانید به کتاب »مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم« از انتشارات سازمان 
پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی مراجعه کنید.
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باید  به برنامۀ درسی به عنوان یک »کّل یکپارچه« توجه نمود  چرا که:
در فرایند برنامه ریزی درسی، عناصر اصلی برنامۀ درسی به صورت یک سیستم و در ارتباط متقابل 

با  هم در نظر گرفته می شوند.

جمع آوری و ثبت اطالعات

برای ارزشیابی از کّم و کیف پیشرفت تحصیلی دانش آموز در فرایند یاددهی ــ یـادگیری بـایستی اطالعات مورد نیاز، توسط 
معلّم جمع آوری شود. به منظور افزایش اعتماد و اطمینان نسبت به دّقت و صّحت اطالعات جمع آوری شده، از روش ها و ابزارهای 
مختلف استفاده می شود تا اطالعات جامعی در ارتباط با کّم و کیف دستیابی به اهداف و مشکالت موجود در این فرایند جمع آوری شود 
که از آن میان می توان به مشاهده، آزمون، کارپوشه  ، پروژه، خودسنجی و همساالن سنجی اشاره کرد. بدیهی است روش ها و ابزارهای 

ارزشیابی براساس اهداف آموزشی موردنظر انتخاب و به کار گرفته می شود.
الف( مشاهده 

در جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده،  ابزارهای زیر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند: 
1ــ چک لیست

2ــ مقیاس درجه بندی
3ــ واقعه نگاری

1ــ چک لیست: یکی از ابزارهای مورد استفاده در مشاهده، چک لیست است. چک لیست به فهرستی از مالک ها یا معیارهای 
معین گفته می شود که برای جمع آوری اطالعات در مورد فعالیتی که دانش آموزان با آن درگیر هستند تهیه و به کار گرفته می شود.

قرار  مشاهده  مورد  رفتارها  می شود،  تهیه  قرارگیرند،  ارزشیابی  مورد  است  قرار  که  رفتارهایی1  از  فهرستی  کار،  این  برای 
می گیرند و دستیابی به هر یک از مالک های موردنظر با زدن عالمت »√« در برابر رفتارهای موجود در فهرست، مشخص می شود. 

بدیهی است فهرست رفتارها باید برگرفته از انتظارات برنامه درسی در انجام فعالیت موردنظر باشد.

مثال

برای درس دوم » ماده تغییر می کند« کتاب علوم تجربی پایٔه پنجم می توان نمونه چک لیست زیر را تکمیل کرد:  

1ــ رفتار را می توان عمل قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف کرد. ممکن است این رفتار، آشکار یا پنهان و غیرقابل مشاهده باشد. سیستم ارزشیابی فعلی، بیشتر رفتارهای آشکار 

را اندازه گیری می کند اما در سیستم های پیشرفتٔه آموزشی رفتارهای پنهان نیز مورد توجه قرار می گیرند؛ لذا توجه به هر دو بعد رفتار ضرورت می یابد.
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………………شادیفهیمهمینامشاهدات                   دانش آموز

ــ با مشاهده پیرامون خود فهرستی از تغییرات 
مواد را با ذکر نوع تغییرات آن تهیه می کند.



ــ با انجام آزمایش،نوع تغییر مواد را بیان  می کند.

ــ در مورد دخالت انسان در تغییر طبیعت، مفید و 
مضر بودن تغییرات و سرعت تغییرات، اطالعات 

مفیدی جمع آوری می کند. 
به کالس  قالب جدولی  در  را  یافته های خود  ــ 

گزارش می دهد.



با آن کیفیت مورد  2ــ مقیاس درجه بندی: یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در مشاهده، مقیاس درجه بندی است که 
ارزشیابی قرار می گیرد. مقیاس درجه بندی وسیله ای فراهم می کند که به کمک آن می توان کیفیت کار دانش آموزان یک کالس یا گروهی 

از افراد را در ابعاد معینی مورد قضاوت قرار داد.
برای تهیٔه مقیاس درجه بندی، فهرستی از رفتارها یا ویژگی هایی که قرار است مورد ارزشیابی قرار گیرند، تهیه می شود و یک 

مقیاس کیفی یا مدرج برای هر رفتار تعیین می شود.
 انواع مقیاس درجه بندی

  مقیاس درجه بندی عددی: ساده ترین نوع مقیاس درجه بندی، مقیاس درجه بندی عددی است. مقیاس درجه بندی عددی 
زمانی قابل استفاده است که ویژگی ها یا کیفیت های مورد ارزشیابی، قابل طبقه بندی در طبقات محدودی باشند و نیز در مورد طبقه ای 

که هدف هر عدد است، توافق وجود داشته باشد.

مثال

 با قرار دادن عدد مناسب مقابل هر جمله، میزان تحقق رفتار مورد نظر را در بحث کالسی تعیین کنید.

………………شادیفهیمهمینامشاهدات                   دانش آموز

ــ با مشاهده پیرامون خود فهرستی از تغییرات 
مواد را با ذکر نوع تغییرات آن تهیه می کند.

4

3ــ با انجام آزمایش،نوع تغییر مواد را بیان  می کند. 
طبیعت،  تغییر  در  انسان  دخالت  مورد  در  ــ 
مفید و مضر بودن تغییرات و سرعت تغییرات، 

اطالعات مفیدی جمع آوری می کند. 
ــ یافته های خود را در قالب جدولی به کالس 

گزارش می دهد.

2

  عالی = 5      باالتر از متوسط =4     متوسط = 3      زیرمتوسط =2    ضعیف =1
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مقیاس درجه بندی نگاره ای: در مقیاس درجه بندی نگاره ای، به جای استفاده از اعداد، از خطوط افقی استفاده می شود. 
در این مقیاس، از ارزشیاب یا مشاهده گر خواسته می شود تا داوری خود را دربارٔه کیفیت ویژگی مورد مشاهده در طول یک خط 
مستقیم با گذاشتن نوعی عالمت مشخص کند. در طول خط، مجموعه ای از مقوالت، مکان ها یا نقاط خاص را مشخص می کنند، اما 

مشاهده گر آزاد است بین این نقاط نیز عالمت بگذارد.

مثال

 با گذاشتن عالمت ) * ( در روی خط افقی مربوط به هر سؤال، میزان تحقق رفتار موردنظر در بحث کالسی را تعیین کنید.
1ــ دانش آموز تا چه اندازه در بحث کالسی شرکت می کند؟

میزان مشارکت 
دانش آموز در 

بحث کالسی
خیلی کمکممتوسطزیاد خیلی زیاد

 مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی: در این نوع، درجات روی مقیاس توصیف می شوند. توصیف هایی که برای این منظور 
به کار می روند، عبارت هایی هستند که به صورت رفتاری نشان می دهند دانش آموز در مراحل مختلف مقیاس چگونه عمل کرده است.

مثال

کیفیت کار دانش آموز را در انجام تکالیف درسی چگونه ارزیابی می کنید؟
با قرار دادن عالمت ) * ( در روی خط مربوط به هر سؤال، ویژگی مورد نظر را ارزشیابی نمایید.

کیفیت کار  
دانش آموز در انجام 

کار خیلی خوب          کار خوب است اما     کار قابل قبول است           کار ضعیفتکالیف درسی  
است و به هیچ          گاه به گاه نیاز به     اما احتیاج به نظارت             است و نیاز به  

فراوان دارد            آموزش دارد نظارتی نیاز ندارد           نظارت دارد   

باید از راه درجه بندی  در این مقیاس، فهرستی از رفتارها یا ویژگی های مهم که   مقیاس درجه بندی مشاهده ای رفتار: 
ارزشیابی شوند، تهیه می شود و از مشاهده گر یا معلم خواسته می شود تا رفتار یا رویداد موردنظر را در مدتی معین و با درجٔه فراوانی 

آن تعیین کند.
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مثال

میزان وقوع هر یک از رفتارهای زیر را که در ماه جاری از دانش آموز سر زده است، درجه بندی کنید )برای درجه بندی از 
مقیاس زیر استفاده کنید(.

1ــ برای اثبات اظهارات خود شواهد و دالیل کافی ذکر می کند.
 1  2  3  4  5  

هیچ وقت بعضی  تقریباً  اکثر اوقات  همیشه   

وقت ها                 نیمی از اوقات     

عوامل مؤثر بر بهبود مقیاس درجه بندی
1ــ سعی کنید ویژگی هایی را که از لحاظ آموزشی مهم هستند، انتخاب کنید.

2ــ ویژگی های مورد ارزشیابی را به گونه ای بیان کنید که مستقیماً قابل مشاهده باشند.
3ــ ویژگی های مورد ارزشیابی و درجات روی مقیاس را به روشنی تعریف کنید.

4ــ معموالً شمارٔه درجات مقیاس حداقل 3 و حداکثر ٧ می باشد.
5ــ در صورت امکان از دانش آموزان نیز بخواهید تا رفتارهای موردنظر را مشاهده و ارزشیابی کنند.

تحقق  میزان  اندازه گیری  برای  معموالً  این روش  از  است.  رفتار  مستقیم  مشاهدٔه  واقعه نگاری، روش  3ــ واقعه نگاری: 
هدف های آموزشی در حوزه های عاطفی و روانی ــ حرکتی استفاده می شود. واقعه نگاری می تواند تصویر نسبتاً کاملی را از تغییراتی 

که در مّدت زمان معّین در رفتار دانش آموز خاّصی صورت گرفته است، در اختیار معلّم قرار دهد. 
برای اینکه روش واقعه نگاری بهترین نتیجه را داشته باشد، باید شامل ویژگی های زیر باشد: 

توصیفی واقعی از رویداد و زمان آن و وضعیت یا شرایط رویداد بیان شود.
تفسیر واقعه و اعمال پیشنهادی باید از توصیف رویداد مجزا باشد. 

هر یک از موارد ثبت رویداد تنها باید شامل یک رفتار باشد. 
آنچه ثبت می شود باید از لحاظ رشد و تحول دانش آموز یا بازده های یادگیری و هدف های آموزشی، رویداد مهمی باشد. 

آن قسمت از ویژگی ها یا حوزه های رفتاری مورد مشاهده و واقعه نگاری قرارگیرد که از           طرق دیگر قابل ارزشیابی نباشند. 
ب( آزمون 

آزمون ها نیز انواعی دارند که در این بخش، اجماالً معرفی می شوند.
آزمون های کتبی: آزمون های کتبی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:  

الف( آزمون های عینی یا بسته پاسخ  
شامل آزمون های چندگزینه ای، جورکردنی و صحیح یا غلط  می باشند. در این نوع آزمون ها  هم سؤال و هم جواب، در اختیار 

آزمون شوندگان قرار می گیرد تا گزینٔه صحیح را مشخص کنند. 
ب( سؤاالت تشریحی 

این نوع آزمون ها را می توان به دو دستٔه گسترده پاسخ و محدود پاسخ تقسیم کرد. در این نوع آزمون، یک یا چند سؤال تشریحی 
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به دانش آموزان ارائه و از ایشان خواسته می شود پاسخ سؤاالت را به صورت های توصیفی، تحلیلی ــ تبیینی و خالصه نویسی ارائه 
نمایند )سیف ،8٧(.

به  دانش آموزان،  پیشرفت تحصیلی  به  مربوط  معلّمان جهت جمع آوری اطالعات  آزمون،  نوع  این  در  آزمون  های شفاهی: 
تناسب اهداف و محتوای درس، سؤاالتی را به صورت شفاهی می پرسند و به دلیل رو در رو بودن پرسش گر و پاسخ دهنده، مشکالت 

یادگیری دانش آموزان تا حدودی مشخص شده و معلّم می تواند به موقع بازخوردهای الزم را به دانش آموزان ارائه دهد. 
آزمون های عملکردی: آزمون های عملکردی به آن دسته از آزمون هایی گفته می شود که فرایند و نتایج یادگیری دانش آموزان 

را به طور مستقیم مورد سنجش قرار می دهد. آزمون های عملکردی با دانش و مهارت سر و کار دارند. 
در این آزمون ها موقعیتی فراهم می شود که دانش آموز آنچه را که از مهارت و دانش کسب کرده است از خود بروز دهد و این 
نوع آزمون ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموز است. عالوه بر آن 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.

مثال

ارائٔه یک سخنرانی، تولید یک روزنامه دیواری برای کالس یا مدرسه، یا گزارش تحقیق دربارٔه تأثیر رنگ اجسام در میزان 
گرم شدن آنها در مقابل نور خورشید، اندازه گیری طول اجسام و اجرای نمایش در مورد موضوع درس. 

انواع آزمون های عملکردی
ــ آزمون کتبی عملکردی

ــ آزمون شناسایی
ــ انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده

ــ نمونٔه کار
آزمون کتبی عملکردی: در سنجش عملکرد، استفاده از آزمون های کتبی نیز مفید است. این آزمون  عمدتاً بر کاربرد آموخته ها 
در موقعیت های عملی یا شبیه   سازی شده تأکید دارد اما بین آزمون های کتبی با آزمون های کتبی عملکردی تفاوت وجود دارد. در 
آزمون های کتبی میزان دستیابی به اهداف حوزه شناختی مورد سنجش قرار می گیرد ولیکن در آزمون کتبی عملکردی عمدتاً بر کاربست 
دانش و مهارت در موقعیت های عملی یا شبیه سازی شده تأکید می شود. در این گونه آزمون ها، یا نتایج پایانی یادگیری ارزشیابی می شود 
وسیلٔه  به عنوان  می تواند  عملکردی  کتبی  آزمون  است.  پایانی ضروری  مطلوب  نتایج  به  رسیدن  برای  که  عملکردی  میانی  مراحل  یا 

ارزشیابی اطالعات مقدماتی فرد دربارهٔ کاری که انجام خواهد داد، مورد استفاده قرار گیرد.

مثال

 نوشتن داستان کوتاه یا طرح یک مسئلٔه ریاضی و حل آن، تهیٔه گزارش از یک بازدید علمی.

نیز می توان استفاده کرد. برای سنجش غیرمستقیم عملکرد  به عنوان وسیله ای  آزمون های شناسایی  از  آزمون شناسایی: 
را  یا دستگاه  ابزار  یک  تا  یادگیرنده خواست  از  می توان  مواقع  بعضی  در  دارند.  کاربردهای مختلف  و  انواع  آزمون های شناسایی 
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شناسایی یا چگونگی عملکرد آن را توصیف کند. در موقعیت های دیگر می توان یادگیرنده را با مشکلی مواجه ساخت و از او خواست 
تا ابزارها، وسایل و شیوه های عملی رفع مشکل را شناسایی کند. 

مثال

مشاهده،  فرصت  یک  در  مختلف  جانوران  نمونه های  شناسایی  ریاضی،  درس  در  مسئله  یک  حل  درست  روش  تشخیص 
تشخیص صداهای طبیعت در درس هنر، شناسایی وسایل و مراحل انجام یک آزمایش در درس علوم. 

موقعیت  یک  در  تا  می شود  خواسته  یادگیرنده  از  آزمون  نوع  این  در  شبیه سازی شده:  موقعیت های  در  عملکرد  انجام 
شبیه  سازی شده همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی با آنها روبه رو می شود. از این روش برای ارزشیابی از توانایی ها 
و مهارت های یادگیرندگان در انجام کارهای مختلف )فرایند یادگیری( و نتایج یادگیری نیز می توان سود جست. برای مثال در درس 
تربیت بدنی، ضربه زدن به یک توپ، انجام حرکات مختلف شنا در بیرون آب و در درس علوم، کار در آزمایشگاه، نمونه هایی از عملکرد 

در موقعیت های شبیه  سازی شده هستند.
نمونۀ کار: در روش نمونٔه کار  که نزدیک ترین روش ارزشیابی به عملکرد واقعی است، یادگیرنده در محیط طبیعی ارزشیابی 
نمایش  یک  اجرای  شعر،  یک  خواندن  دارد،  اختیار  در  که  وسایلی  از  استفاده  با  کالژ  تهیٔه  رانندگی،  آزمون  مثال  برای  می شود. 

)ارزشیابی در خدمت آموزش، ص 114ــ112(.
مالحظاتی در خصوص تهیۀ آزمون های عملکردی: در تهیٔه آزمون های عملکردی عالوه بر مراحل و تدابیر مورد استفاده 

در ساختن سایر آزمون ها، پاره ای مالحظات دیگر نیز ضروری اند که عبارت اند از:
1ــ نتایج مورد انتظار و معیارهای موفقیت، با مشورت و مشارکت دانش آموزان تعیین شوند تا انگیزٔه یادگیری در آنها تقویت 

شده و اطالعاتی را که از عملکرد آنها جمع آوری می شود، بهتر بپذیرند. 
2ــ موقعیت آزمون واقع بینانه انتخاب شود. همفکـری و مشورت آموزگاران هم پـایه در این مـورد می تواند در انتخاب نحؤه 

منـاسب بررسی عملکرد دانش آموزان و اعتبار و دقت بیشتر معیـارهای مـوفـقیت کمک کند. 
3ــ در حین اجرای آزمون از راهنمایی ها و دستورالعمل هایی استفاده شود که موقعیت آزمون را به روشنی مشخص می کنند. 

ج( پروژه
یکی از روش هایی که فرصت ارزشیابی توصیفی از فرایند و محصول یادگیری دانش آموزان را به خوبی فراهم می کند، پروژه 
است. اگر فعالیت هایی تحت عنوان پروژه که فرصت های یادگیری متنوعی برای فراگیران ایجاد می کند، به درستی هدایت شوند، از 
مؤثرترین شیوه ها در سهیم کردن دانش آموزان در فرایند آموزش و پایدار کردن آموخته های ایشان در حیطه های مختلف دانش، مهارت 

و نگرش می باشند زیرا برای آنکه آموخته ای در ذهن یادگیرنده ثبت شود، باید آن را در موقعیت های مناسب به کار گیرد.
فعالیت های پروژه ای برای دانش آموزان فرصت »آموختن برای به کار بستن« فراهم می کنند. معموالً پروژه های دانش آموزی 
که هدف های برنامٔه درسی را در بر دارد تا حدودی پیچیده تر از تکالیف معمولی است و دانش آموز می تواند آنها را به صورت انفرادی 
یا گروهی انجام دهد. عنوان فعالیت ها می تواند توسط معلم یا دانش آموز و یا با همفکری هر دو انتخاب شود. محل انجام فعالیت 

ممکن است کالس و یا خارج از کالس و یا ترکیبی از این دو باشد. 
وارد کردن پروژه ها در برنامه های آموزشی به معلم فرصت می دهد تا به تفاوت های فردی دانش آموزان احترام گذاشته و به آنان 
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فرصت دهد که به حوزٔه مورد عالقه خود بپردازند و استعدادهایشان را کشف نموده و بروز دهند. هنگامی که دانش آموزان به صورت 
که  زمانی  دهند.  ارائه  را  کار خود  تا حاصل  دهد  آنان فرصت  به  معلم  دارند  انتظار  می دهند،  انجام  را  پروژه ای  گروهی  یا  انفرادی 
دانش آموز می داند باید پروژٔه 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 حتی اگر بخشی از آن با همکاری خانواده یا دیگر افراد انجام شده است، مطلع شود.
پروژه ای را  یا گروهی  انفرادی  به طور  هنگامی   که دانش آموزان  پروژۀ دانش آموزان چگونه هدایت و ارزشیابی شود: 

انتخاب می کنند، الزم است موارد زیر در نظر گرفته شوند: 
1ــ دانش آموزان از هدف ها و حدود انتظارات پروژه آگاه شوند. 

2ــ والدین دانش آموزان در جریان پروژه و هدف ها و انتظارات آن قرار گیرند. 
3ــ دانش آموزان به طور انفرادی یا گروهی، برنامٔه کار خود را مشخص و زمانی را با تأیید آموزگار برای ارائٔه گزارش کار خود 

اعالم کنند. 
4ــ در زمان مقرر، به دانش آموز یا گروه دانش آموزان فرصت داده شود تا گزارش کامل کار خود را به کالس ارائه دهند. 

5  ــ دانش آموزان بر اساس فهرست انتظارات و با نظر خودشان ارزشیابی شوند. 

نمونه ای از معیارهای ارزیابی و بارم بندی پروژۀ دانش آموزان1

ارزش 
معیار

1234

هدف مبهم استهدف نداردبیان هدف های فعالیت
هدف روشن ولی رسیدن به 

آن مشکل است
هــدف روشن و قـابـل 

دستیابی است

طراحی و جهت دهی 
مراحل کار

جهت ندارد
جهت مشخص شده ولی 

واضح نیست
جـهت مشخـص شده 

است
جهت مشخص و مراحل 

کاماًل هماهنگ است

تالش نسبی کرده استانجام نداده استشیوۀ انجام کار
کـار را در حـد انـتظار انجام 

داده است
حاصل کار بیش از حد 

انتظار است

اصالت کار
کپـی کـرده یـا دیـگری 

انجام داده است
کار ساده ای بوده است

ولـی  بـوده  ساده ای  کـار 
ایـده هـای خـوبـی داده است

کار اصیل و ایدٔه خود 
دانش آموز است

شیوۀ کارگروهی )در 
صورت گروهی بودن 

فعالیت(
کار گروهی خوب نبود

بعضی مواقع کار گروهی 
خوب بود

اغلب مواقع، کار گروهی 
خوب بود

در تـمـام مـوارد، کـار 
گروهی خوبی انجام شد

عالی بودخوب بودمتوسط بودنیاز به تمرین داردارائۀ گزارش کار

1ــ ارزشیابی در خدمت آموزش، ص ٧٩
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مزایای استفاده از پروژه
 خصلت جست وجوگری و کنجکاوی فراگیران برانگیخته می شود.

 مهارت حل مسئله در دانش آموزان پرورش می یابد.
 فرصت های همکاری مثبت بین افراد در کالس افزایش می یابد.

 مهارت نقادی و نقدپذیری دانش آموزان افزایش می یابد.
 دانش آموزان با استفاده از استعدادهای خاص خود، یک محصول کیفی تولید می کنند.

 اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش می یابد.
 به دانش آموزان فرصت می دهد تا به پرسش های خود نظم دهند و برای یافتن پاسخ، برنامه ریزی کنند.

 به معلّم این امکان را می دهد تا از فرصت های متفاوتی برای ارزشیابی فراگیران بهره جوید.
 به فراگیران این فرصت را می دهد تا با انتخاب آزاد، زمینٔه فعالیت و استعداد خویش را کشف کنند.

 د( خودارزیابی )خودسنجی(
خودارزیابی عبارت است از ارزشیابی فرد از عملکرد و فعالیت های یادگیری خویش به منظور افزایش مراقبت از یادگیری. 
هدف اساسی از این روش ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به یادگیری است. اگر از دانش آموزان خواسته شود تا خود دربارٔه 
پاسخ ها و کارهای خویش فکر کنند، کمک مؤثری به یادگیری آنان خواهد بود. از این طریق، آنها قادر خواهند بود تا آنچه را که 

فراگرفته اند، ارزشیابی کنند و همچنین به آنان فرصت داده می شود تا خطای استنباط های خود را شخصاً اصالح کنند.
به چه  اینکه  تعیین مالک های ارزشیابی و  برای ایجاد زمینٔه مناسب جهت اجرای خودارزیابی، الزم است دانش  آموزان در 
چیزی باید وزن داده شود، چه چیزی بیانگر کار خوب، درست و موفقیت آمیز است، مشارکت داشته باشند. این مشارکت موجب 
می شود تا بخشی از مسئولیت ارزشیابی بر   عهدٔه دانش آموزان باشد. ارزشیابی کارهای خود، ممکن است برای برخی از دانش آموزان 
و به  ویژه دانش آموزان خردسال مشکل باشد؛ اما این امر دلیلی برای اجتناب از خودارزیابی نیست بلکه دادن سرنخ هایی برای انجام 

این کار، ضروری است.
اگر خودارزیابی به منظور تأثیر مثبت بر یادگیری انجام شود، طراحی، اجرا و نظارت بر آن باید با شیوه های ظریف و خردمندانه 

انجام گیرد.
در انجام خود ارز یابی الزم است به نکات زیر توجه شود: 

آشنایی دانش آموز با اهداف آموزشی   
کمک به دانش آموزان در تعیین معیارها   

کمک به دانش آموزان در تصمیم گیری برای اصالح کار و تعیین گام بعدی   
تعیین آنچه که یاد گرفته اند.   

تعیین آنچه که می خواهند یاد بگیرند.   
هـ( ارزیابی دیگران )همساالن سنجی(

ارزیابی دیگران عبارت است از ارزشیابی دانش آموز از فعالیت های یادگیری همساالنش. این نوع ارزشیابی رشدخودآگاهی 
دانش آموز را به حوزه های دیگر می کشاند، زیرا هنگام داوری دربارٔه عملکرد دانش آموز دیگر، توانایی بررسی و تحلیل عملکرد در 

دانش آموز تقویت می شود.
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است.  ضروری  خود  جای  در  معلم  مدیریت  و  نظارت  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  مؤثر  به طور  همساالن  سنجش  آنکه  برای 
دانش آموزان برای سنجش مناسب، معموالً به معیارها و زمینه سازی های دقیق نیاز دارند. در غیر این صورت منجر به قضاوت های 
نادرست و تصورات اشتباه از همدیگر خواهد شد. به عنوان مثال، فضای یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اگر کودکان در 

شرایط رقابتی با یکدیگر کار   کنند،    ممکن است در ارزیابی آنچه از رقیبان خود می بینند، سخت گیر باشند.
و( کارپوشه

و  پیشرفت، رشد دستاوردها  که تالش، کوشش،  دانش آموزان است  فعالیت  و  کار  از  منظم  و  هدفدار  کارپوشه  مجموعه ا ی 
به یادگیرندگانی پویا و فعال تبدیل می شوند.  با مطالعه و بررسی آن  موفقیت های آنها را نشان می دهد. مجموعه ای که دانش آموزان 
چنین افرادی در برابر یادگیری  و پیشرفت خود مسئول   اند. این ابزار درواقع وسیله ای برای نظم بخشیدن و هدفمند کردن اطالعات 

جمع آوری شده است.
تا توانایی های خود را از  به او امکان می دهد  به عبارت دیگر کارپوشه  مجموعه ای از کارهای هدفدار یادگیرنده است که   
جهات مختلف به نمایش بگذارد؛ کارهایی که در زمان های معین، توسط یادگیرنده به خانه برده شده و یا در مدرسه نگهداری می شود و 

در اختیار معلم سال بعد قرار می گیرد. در واقع کارپوشه ، فرصت شناخت و اصالح اشتباهات را به یادگیرندگان می دهد.
 چه چیزهایی را می توان در پوشه نگهداری کرد؟

خالصه ای از فعالیت های داخل یا خارج مدرسه مثل گزارش دیدارها، گفت  وگو ها و کارهای هنری و ...
گزارش کارهای فردی یا گروهی به همراه توضیح  جزئیات کار توسط معلم

اظهارنظرهای فردی دانش آموز در مورد فعالیت ها
تکالیف درسی و تکالیف منزل
آزمون )کتبی یا پروژه و ...(

اظهارنظرها، مشاهدات و رفتارهای قابل توجه ثبت شده توسط معلمان و اولیا
الزم است تا کارهای ناتمام وکارهای تکمیل  شده با ذکر تاریخ در پوشه نگهداری شود و معلّم و دانش آموز در     انتخاب مواردی 

که در پوشه گذاشته می شود، با یکدیگر مشورت کنند.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی براساس محتوای کارپوشه: ارزشیابی از آنچه که در کارپوشه قرار داده شده است با   
انتظارات آموزشی دروس موردنظر را  از  باید فهرستی  با هر درس صورت می گیرد.لذا آموزگار  انتظارات آموزشی مرتبط  به  توجه 
در اختیار داشته باشد تا براساس نشانه های تحقق هریک از آنها محتوای کارپوشه را از طریق تبادل نظر با دانش آموز مورد بررسی 
قرار دهد. در این صورت آموزگار می تواند با توجه به اطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموز، بازخوردهای مناسب با سطح 

عملکرد وی به صورت کتبی و شفاهی به او و والدینش ارائه دهد.
آن  تحقق  نشانٔه  به  توجه  با  باشد؛  فارسی«  زبان  نشانه های  نوشتن  در  مهارت  »کسب  آموزشی  انتظار  اگر  مثال:  به عنوان 
به این موضوع در کارپوشه از این منظر مورد  ]تشخیص نشانه های زبان فارسی[ و سطح عملکرد هر دانش آموز، محتوای مربوط 
بررسی قرار می گیرد و ضمن بحث و گفت وگو با خود دانش آموز دربارٔه کیفیت یادگیری وی بازخوردهای الزم داده می شود. الزم به 
ذکر است عالوه بر محتوای کارپوشه، ظاهر آن هم با توجه به معیارهای پاکیزگی و زیبایی، خالقیت، تنوع و… مورد ارزشیابی قرار گرفته 

و بازخوردهای الزم داده می شود.
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رهنمودهایی برای ثبت اطالعات 

در طول سال تحصیلی، سنجش های رسمی و غیررسمی زیادی توسط معلّم انجام می گیرد. تصمیم گیری دربارٔه آنچه باید ثبت 
و یا بایگانی شود، بسیار مهم است. اگر هیچ سابقه ا ی از دانش آموز ثبت نشده باشد، در این صورت به سختی می توان دربارٔه میزان 
پیشرفت او قضاوت کرد. از سوی دیگر، اگر وقت زیادی صرف ثبت کردن سوابق بشود، بخش زیادی از انرژی و وقت الزم برای 
تدریس و مدیریت یادگیری دانش آموزان به هدر خواهد رفت. ناگزیر باید دربارٔه اینکه چه چیزی ارزش ثبت و بایگانی کردن را دارد، 

خردمندانه عمل کرد.
مثالً ثبت یک واقعه به محض رخداد آن نه امکان دارد و نه الزم است، چرا که ممکن است تنها یک بار واقع شده باشد و دیگر 
تداوم نیابد و می توان وقوع آن را هنگامی ثبت کرد که چند بار تکرار شده و تا حد زیادی به تحقق آن در سطح و میزانی خاص اطمینان 

حاصل شده است.   
تصمیم گیری در مورد محل، زمان و نحؤه ثبت اطالعات با توجه به فرصتی که معلّم در اختیار دارد، بر عهدٔه خود اوست. معلّم 
در جریان آموزش ضمن مشاهدٔه عملکرد و محصول فعالیت دانش آموزان، درحین و یا پایان کار، نکات الزم را ثبت می نماید. بدیهی 
است اطالعات جمع آوری شده باید در راستای اهداف آموزشی درس مربوطه باشد تا قابل جمع بندی و تفسیر و ارزش گذاری باشد.

برخی از روش های ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به جریان یادگیری دانش  آموزان عبارت اند از:
 یادداشت برداری و توصیف مفصل فرایند یادگیری دانش آموز

 تکمیل چک لیست 
 جمع آوری و نگهداری مستنداتی از کارهای دانش آموزان )فردی و گروهی(

 تهیٔه فیلم، عکس و ... از فرایند یادگیری
 یادداشت های همراه با تفسیر در حاشیٔه نتیجٔه فعالیت دانش آموزان و آزمون های انجام شده از آنها

نحوۀ جمع بندی، تفسیر و ارزش گذاری اطالعات

پس از جمع آوری و ثبت اطالعات مربوط به وضعیت یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف، معلّم به 
تفسیر آنها می پردازد و با جمع بندی داده ها، تصویری از پیشرفت یادگیری دانش آموزان به دست می آورد . این کار بر اساس اهداف و 
انتظارات هر ماّدٔه درسی انجام می شود که در فصل سوم، اهداف و انتظارات عمدٔه هر برنامٔه درسی، همراه با نشانه های تحقق و سطوح 

مختلف عملکرد آنها آمده است. 

بازخورد 

اکثر دانش آموزان کنجکاوند تا از کّم و کیف تسلّط خود بر دانش یا مهارت ها و نگرش های مورد نظر برنامه درسی به طور کارآمد 
آگاه شوند؛ از این رو، در پی دریافت بازخورد از کسانی هستند که پیشنهادهای مناسبی دربارهٔ آنچه که انجام داده  اند، ارائه  دهند.

تعریف بازخورد 
به اطالعاتی که فاصلٔه بین سطح واقعی دانش آموز و سطح مورد انتظار را مشخص کند و یا نشان دهندٔه فعالیتی باشد که الزم 
است یادگیرنده انجام دهد تا به استاندارد موردنظر دست  پیدا کند، بازخورد گفته می شود. دانش آموز از طریق بازخورد متوجه خواهد 
شد که چه کاری باید انجام دهد، چرا باید آن را انجام دهد و چگونه باید انجام دهد. بنابراین، بازخورد نه تنها به دانش آموز اطالعات 
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مفیدی در مورد سطح مهارت، دانش و نگرشی که کسب کرده می دهد، بلکه او را راهنمایی می کند که چگونه مهارت و دانش خود را 
ارتقا دهد.

ـ یادگیری در کالس به وجود می آورند.  منبع بازخورد تنها معلّم نیست و منابع متعدد، جریان بازخورد را با هدف بهبود فرایند یاددهیـ 
منبع بازخورد ممکن است معلّم به دانش آموز، دانش آموز به خودش، دانش  آموز به معلّم و هم کالسی ها به دانش آموز باشد.  

که  گیرد  انجام  به گونه ای  باید  و  است  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  مرکزی  هستٔه  بازخورد  دانش  آموز:  به  معّلم  بازخورد   
ترغیب کننده باشد و موجب شود دانش آموز با عالقه مندی به کاهش خطاها و اشتباهاتش در جریان یادگیری بپردازد و تکالیفش را 
با دّقت بیشتری انجام دهد. لذا برخی از مواردی که در ارائٔه بازخورد توسط معلّم الزم است مّدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است: 

)رستگار، 83(
 هنگامی که دانش آموز فّعالیتی را انجام می دهد، معلم نظر خود را بر هدف های اساسی یادگیری معطوف کند نه بر   کارهای 
جانبی او، مثالً اگر از دانش آموز خواسته شود نتیجٔه مشاهدات خود را در جدول ثبت کند باید معلم در ارائه بازخورد به نکاتی مانند 
)استفاده از چند حس، توجه به جزئیات و…( توجه کند و یادآوری رعایت نکاتی مانند مرتب و تمیز و خوش خط نوشتن و… به زمانی 

دیگر موکول شود.
 در بازخورد به دانش آموز بر کار و جزئیات آن تمرکز شود ، نه بر ویژگی های وی.

 از هر آنچه که باعث شود دانش آموز خود را با دیگران مقایسه کند، اجتناب شود.
 پیشنهادهایی به دانش آموز داده شود که او را در برداشتن گام بعدی هدایت کند.

 برای اینکه تشویق یک فرد باعث دلسردی دیگران نشود، در   صورت نیاز به انجام این کار، به  صورت غیررسمی و درگروه های 
کاری یا به صورت رو در رو با فرد انجام شود.

 به جای آنکه به دانش آموزان جایزه داده شود، فرهنگ ترغیب برای موفقیت بیشتر در کالس حاکم شود، به عبارت دیگر 
کنجکاوی و امید تقویت شود.

سایر منابع بازخورد: یـکی دیگر     از     منابع بازخورد، بازخورد دانش آموز به خودش است چرا که توانا ساختن دانش آموز برای 
تصمیم گیری های مسئوالنه در زندگی روزمره، یکی از اهداف عمدٔه آموزش است و مشارکت دادن دانش آموز در ارزشیابی، موجب 

افزایش احساس مسئولیت وی در امر یادگیری می شود.
آشنایی با اهداف آموزشی، دستیابی بر نقاط قوت و ضعف و تعیین معیار برای ارزشیابی هـمگی مواردی هستند کـه دانش آموز 
را در پیدا کردن راه حل برای غلـبه بر مشکالت آمـوزشی کمک می کنند. عالوه بر آن، تـرغیـب دانش آموزان به ارائٔه استدالل درمورد 

خودارز یابی منجر به توسعٔه مهارت های تفکر در ایشان می شود.
بازخورد، گاهی نیز  از ناحیٔه دانش آموز به معلّم صورت می گیرد که معلّم از آن  برای بهبود فعالیت های آموزشی خود استفاده 
می کند. همچنین بازخورد می تواند از طرف هم کالسی ها به دانش آموز ارائه شود. الزم به ذکر است که  ایجاد مهارت الزم برای ارائٔه 

 این گونه بازخوردها در دانش آموز ضروری است.
انواع بازخورد

بازخورد شامل تمام اشکال گفت وگوها و تعامالتی است که در فرایند  یاددهی ــ یادگیری بین معلّم و دانش آموز به  منظور هدایت 
یادگیری انجام می شود.

صاحب نظران تقسیم بندی  های مختلفی را برای بازخورد ارائه داده اند که به چندمورد اشاره می شود:
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الف( رسمی یا غیررسمی
بازخورد رسمی: مانند چک لیست ها یا رهنمودها و توصیه هایی که به صورت مکتوب در مورد فعالیت های دانش آموز ثبت 

می شوند.
بازخورد غیررسمی: مانند صحبت های شفاهی معلّم در حین کار و فعالیت های یادگیری و مشورت دانش آموز با معلّم.

ب( کّمی یا توصیفی
 در بازخورد کّمی، وضعیت یادگیری دانش آموز از طریق نمره یا رتبه اعالم می شود، ولی این گونه بازخورد قادر نیست گزارش 
مشروح و روشنی دربارٔه وضعیت دانش آموز به ذی نفع ارائه دهد؛ یعنی نمی تواند مشخص کند که دانش آموز واقعاً چه دانشی را فرا گرفته 
بازخورد های  او چیست. ولی  بعدی  انجام دهد و گام  باید  فعالیت ها و تکلیف هایی را  به کسب چه مهارتی شده است، چه  یا موفق 
توصیفی، به دانش آموز این امکان را می دهد که وضعیت کنونی خود را به  خوبی بشناسد و فعالیت های مناسب را انجام دهد تا پیشرفت 

بهتری داشته باشد و معلّم نیز از این طریق می تواند دیدگاه های اصالحی خود را اعالم و نتایج و تأثیرات آن را پیگیری کند. 
الزم به ذکر است که استفادٔه صحیح و بجا از بازخوردهای توصیفی به ویژه نوع کتبی آن، ارتباط بین دانش آموز و معلّم را بهبود 
می بخشد. استفاده از  بازخوردهای توصیفی مثبت، در عین اینکه سازنده است، شخصیت و احترام دانش آموز را محفوظ می دارد. 

البته باید به این نکتٔه مهم نیز توجه داشت که بازخوردهای مثبت افراطی هم نقش مخربی در شخصیت دانش آموز دارد.
ج( جمعی یا  فردی

بازخورد فردی، دانش آموز  بازخورد داده می شود و در  به گروهی از دانش آموزان دربارٔه کار گروهی  بازخورد جمعی،   در 
خاصی مخاطب قرار گرفته و به او بازخورد داده می شود.

د( تکوینی یا پایانی
 در بازخورد تکوینی، در جریان آموزش به دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان، اولیا و افراد ذی نفع دیگر بازخورد داده می شود. 
بازخورد در جریان آموزش حاصل تعامل دائم معلّم با دانش آموزان است و اطالعات جمع آوری شده بر انتظارات آموزشی متمرکزند.

در بازخورد پایانی، پس از مدت معینی )معموالً دو یا سه بار درطول سال تحصیلی( به دانش آموز، اولیا و افراد ذی نفع دیگر 
بازخورد داده می شود.

نکات قابل توجه در ارائۀ بازخورد به دانش آموزان
 پیوسته باشد؛ یعنی دانش آموز در حین فرایند یادگیری، بازخورد دریافت کند.

 سودمند باشد؛ یعنی حاوی اطالعاتی باشد که دانش آموز را از نوع فعالیتی که باید انجام دهد تا به انتظارات آموزشی دست 
یابد، آگاه کند.

 منابع بازخورد متنوع باشد )دانش آموز، همساالن، والدین، معلم و...( تا آثار و فعالیت دانش آموز از منظرهای مختلف و 
متفاوت بررسی شود.

 توصیفی  و مثبت باشد؛ به عبارت دیگر برای دانش آموز، ساده و قابل فهم باشد و او را به  یادگیری ترغیب کند )حسنی، طرح 
ارزشیابی توصیفی، 84(.
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نحوۀ اعالم نتیجۀ ارزشیابی 

الف( نحوۀ ارائۀ گزارش پیشرفت تحصیلی 
در ارزشیابی توصیفی، گزارش نسبتاً مشروحی از چگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموز ارائه می شود. 

در این گزارش، اهداف آموزشی ــ تربیتی از ابعاد مختلف مورد عنایت قرار گرفته است تا معلم به رشد همه جانبٔه دانش آموزان 
توجه کند. همچنین برای هر ماّدٔه درسی، انتظاراتی منطبق با اهداف برنامٔه درسی آن تنظیم شده است. آموزگار می بایست در طول سال، 
شواهد کافی برای داوری درخصوص چگونگی تحقق انتظارات جمع آوری نماید و در نهایت، داوری خود را به همراه توصیه ای برای 
اقدامات بعدی در گزارش منعکس کند. بدیهی است در زمان اعالم نتایج، فقط در مورد اهدافی که در فرایند یاددهی ــ یادگیری مورد 
توجه بوده اند، گزارش ارائه می شود. داوری معلّم درمورد تحقق انتظارات در یک طیف چهار درجه ای اعالم می شود که گزینه های 

آن عبارت اند از: 
ــ خیلی خوب 

ــ خوب 
ــ قابل قبول 

ــ نیازمند به  آموزش و تالش بیشتر
ب( تشکیل جلسات گفت وگو پیرامون گزارش پیشرفت تحصیلی

این جلسات بر اساس نیاز و بنا بر تشخیص معلّم و یا درخواست اولیای دانش آموز، در طول سال، به ویژه پس از ارائٔه گزارش 
مکتوب از پیشرفت یادگیری دانش آموزان، تشکیل می شود. در این جلسات، معلّم نتایج پیشرفت تحصیلی و اقداماتی را که الزم است 
در آینده انجام شود، با حضور دانش آموزان و اولیای آنان بررسی می کند. در این جلسات در   مورد شاخص پیشرفت تحصیلی و مسائل 
احتمالی یادگیری صحبت می شود؛ این امر سبب می شود عوامل و موانع پیشرفت، شناسایی شده و دانش آموز با خودآگاهی بیشتری 
نسبت به ادامٔه مسیر یادگیری اقدام نماید و والدین نیز با کسب اطالعات دقیق از وضعیت تحصیلی ــ تربیتی فرزند خود در ایجاد محیط 

یادگیری مناسب با برنامه ریزی های مدرسه همسو شوند. 
 اعالم نتایج ارزشیابی به دانش آموزان و اولیای ایشان، چه در قالب گزارش پیشرفت تحصیلی و چه در جلسات گفت وگو باید:

 صادقانه و صمیمانه باشد. 
 به زبانی ساده و روشن باشد.

 بر توانایی ها و توفیقات دانش آموزان متمرکز باشد.
 پیشرفت دانش آموز را در دستیابی به اهداف نشان دهد.

 همراه با توصیه های الزم برای دانش آموز و والدین باشد.

اقدامات جبرانی  ، تکمیلی و اصالحی 

ارزشیابی توصیفی با هدف »بهبود کیفیت فرایند یاددهیـ  یادگیری« انجام می شود، نه با هدف پیداکردن نقاط ضعف دانش آموزان  و 
گزارش آن! بر این اساس، نتیجٔه هر مرحله از ارزشیابی به آموزگار، دانش آموز و اولیای وی این توجه را می دهد که چه بخش و یا 
سطحی از اهداف آموزشی تحقق یافته است و احتماالً  نقایص یادگیری کدام اند و چه اقدامات اصالحی یا تکمیلی برای رفع آنها الزم 

است. 
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نظر به تفاوت های فردی دانش آموزان در سرعت و کیفیت یادگیری، هیچ یک از سطوح عملکرد پایان راه یادگیری نیستند و 
حتی دانش آموزی که در یکی از اهداف آموزشی به سطح »خوب« رسیده است، می تواند با انجام فعالیت های مناسب، به سطح باالتر 

)خیلی خوب( دست یابد. 
همچنین یادآور می شود در طراحی و اجرای فعالیت های تکمیلی، جبرانی و یا اصالحی یاددهی ــ یادگیری، باید به اهدافی که 
تحقق آنها اساس و شرط الزم برای تحقق اهداف دیگر است، توجه خاص کرد. در غیر این صورت، جبران نقایص یادگیری، دشوار 
به عنوان مثال، در درس ریاضی »درک مفهوم جمع و تفریق« از  یادگیری ایجاد شود.  خواهد بود و ممکن است نقایص جّدی در 
هدف های اساسی برنامه است که تحقق آن، یکی از شروط الزم برای تحقق سایر اهداف برنامٔه درسی از جمله آموزش مفاهیمی مانند 
ضرب و تقسیم است؛ زیرا دانش آموزان از طریق درک این مفهوم، قادر به انجام عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم و حل مسائل 

مربوطه خواهند بود. 
بنابراین الزم است برای دانش آموزانی که این مهارت را به خوبی کسب ننموده اند، با همکاری اولیا اقداماتی را پیش بینی و اجرا 

کرد تا یادگیری ایشان تا سطوح باالی عملکرد این مهارت پیشرفت کند. 
 



فصل سوم 

ارزشیابی توصیفی در عمل



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

26

مقدمه
مطالب این فصل در شش بخش تنظیم و تدوین شده است. بخش اّول به مواد درسی پایٔه اّول، بخش دوم به مواد 
درسی  پایٔه دوم، بخش سوم به مواد درسی پایٔه سوم، بخش چهارم به مواد درسی پایٔه چهارم، بخش پنجم به مواد درسی 

پایٔه پنجم و بخش ششم به مواد درسی پایٔه ششم اختصاص دارد.
در هر بخش، ابتدا عنـاوین مربوط به اعالم وضعیت یـادگیری، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان در هر یک 
از مواد درسی پـایٔه تحصیلی مورد نظر در کارنامٔه توصیفی فهرست شده است. سپس برای هریک از مواد درسی، 
جدولی ارائه شده که در آن عالوه بر عناوین کارنامه، موضوعات، اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد 
انتظار در آن درس نیز مشخص شده است. جدول مهارت ها و نگرش های مشترک برنامه های درسی این شش پایه نیز از 
دیگر مندرجات این فصل است که در پایان بخش ششم ارائه شده است. این جداول، همراه با راهنمای معلّم هر درس 
می توانند به معلّمان در طراحی تدریس و اجرای آن متناسب با ارزشیابی توصیفی کمک کنند. همچنین ثبت اطالعات 
مربوط به عملکرد دانش آموزان براساس جداول مذکور در طول هر نیمسال، امکان جمع بندی و قضاوت دقیق تر در 

خصوص وضعیت یادگیری دانش آموزان در پایان هر نیمسال را فراهم می کند.     
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بخش اّول
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ اّول ابتدایی جهت درج در کارنامۀ توصیفی 96-97   
 

 قرآن
ــ خواندن )جمع خوانی، روخوانی(

ــ آموزه های قرآنی )آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی، داستان های قرآنی(

 تربیت بدنی
ــ آمادگی جسمانی

ــ حرکات پایه

 فارسی
ــ مهارت های خواندن )گوش دادن، سخن گفتن، تصویرخوانی، خواندن(

ــ مهارت های نوشتن )درست نویسی، زیبانویسی، جمله سازی(

 ریاضی
ــ عدد )شمارش، مفهوم عدد و نماد آن، اعداد تا سه رقمی، مقایسٔه اعداد(

ــ عملیات روی اعداد )جمع، تفریق(
ــ هندسه )موقعیت مکانی، اشکال هندسی، تقارن( 

ــ اندازه گیری )طول، زمان، جرم(
ــ آمار و نمودار )سرشماری و جدول داده ها، نمودار ستونی( 

ــ حل مسئله ]راهبردهای حل مسئله )رسم شکل، الگویابی، حدس و آزمایش، زیرمسئله، الگوسازی و تشخیص اطالعات 
نامطلوب(، مربع شگفت انگیز، حل مسئله[

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرایندی و روش علمی )زنگ علوم، سالم به من نگاه کن، چه می خواهم بسازم، از گذشته تا آینده(

ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )سالم باش، شاداب باش، دنیای جانوران، دنیای گیاهان(
ــ حرکت و انرژی )دنیای سرد و گرم، از خانه تا مدرسه، آهن ربای من(

ــ زمین و پیرامون آن )زمین خانه پر آب ما، زمین خانه سنگی ما، زمین خانه خاکی ما، در اطراف ما هوا وجود دارد( 
 هنر

ــ بیان ایده در قالب های مختلف هنری )زیبایی شناسی، ارتباط با طبیعت، آشنایی با میراث فرهنگی، تولید هنری، نقد هنری(
ــ استفادٔه مناسب از ابزار
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 شایستگی های عمومی
ــ شایستگی های فردی )رعایت بهداشت و ایمنی، رعایت آموخته های اخالقی(

ــ شایستگی های فرهنگی ــ اجتماعی )مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی(
ــ شایستگی های یادگیری )توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف(
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس آموزش قرآن



فصل سوم: ارزشیابی توصیفی در عمل

31

س »قرآن« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

        جدول اهدا
 

 
 

                                                         

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

جمع خوانی1

مشارکت در یادگیری 
قرآن کریم

ــ شرکت در جمع خوانی 
سوره های  کتاب درسی و 

حفظ سوره

خیلی خوب
هماهنگی کامل را در جمع خوانی سوره ها رعایت می کند و در طول سال دو سورٔه دلخواه را از حفظ می خواند.

خوب
در جمع خوانی شرکت می کند و در طول سال دو سوره دلخواه را از حفظ می خواند.

قابل قبول
ک سوره دلخواه را از حفظ می خواند.

با توصیه های معلم در جمع خوانی شرکت می کند و با راهنمایی معلم یا هم کالسان،  در طول سال ی

ش
نیازمند آموز

ک معلم یا هم کالسان و یا متن کتاب می تواند تا پایان سال سوره ای را از حفظ بخواند.
به ندرت در جمع خوانی شرکت می کند و با کم

روخوانی2

کسب مهارت روخوانی 
کلمات و عبارات قرآنی 

کتاب درسی

ــ خواندن صحیح و 
بخش بخش کلمات و 

عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
ش می خواند.

ش بخ
کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

خوب
ش  می خواند. 

ش بخ
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و  بخ

قابل قبول
ش می خواند.

ش   بخ
برخی کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و بخ

ش
نیازمند آموز

خواند. ش می 
ش بخ

 کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم به صورت صحیح و بخ

آموزه  های قرآنی

آداب خواندن قرآن

رعایت آداب خواندن 
قرآن

ــ رعایت آداب 
خواندن قرآن کریم

خیلی خوب
خواندن قرآن را رعایت می کند.

 3 ٔ آداب اولیه
خوب

بیشتر آداب اولیه خواندن قرآن را رعایت می کند.

قابل قبول
ش برخی از آداب اولیه خواندن قرآن را رعایت می کند. 

نیازمند آموز
در رعایت آداب اولیه خواندن قرآن پیوسته به یادآوری معلم نیازمند است.

پیام قرآنی

درک پیام های قرآنی

ــ بیان مفهوم کلی پیام و 
برخی از مصادیق سادٔه آن 

در زندگی

خیلی خوب
با توضیحات کافی مفاهیم و مصادیق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
مفاهیم و مصادیق بیشتر پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
با راهنمایی معلم، مفهوم و مصداق پیام های قرآنی را با زبان کودکانه بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در بیان مفهوم و مصداق پیام های قرآنی پیوسته به کم

داستان های قرآنی

آشنایی با داستان های 
قرآنی

ــ بیان داستان های کتاب 
درسی به زبان ساده

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و با ذکر جزئیات به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

خوب
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و به صورت کلی به زبان خود
داستان های کتاب را به کم

قابل قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر به زبان خود
داستان های کتاب را با راهنمایی معلم یا هم کالسان و یا به کم

ش 
نیازمند آموز

ک تصاویر، پیوسته به راهنمایی معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب به کم

1ــ منظور، جمع خوانی سوره های کتاب درسی است.
س چهارم به بعد است.

ش خوانی کلمات و عبارات در
2ــ منظور از روخوانی:بخ

ش آموزان پایٔه اّول ابتدایی رعایت کنند عبارت است از: پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن و احترام به قرآن
3ــ آداب اّولیه ای که انتظار می رود دان



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

32

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس آموزش تربیت بدنی



فصل سوم: ارزشیابی توصیفی در عمل

33

                                                   

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمادگـی جـسمانی

توسعه و بهبود قدرت و 
استقامت عضالنی

8،9، 13،
23

ک دست، کف دست ها روی دیوار با خم کردن 
ــ حرکت شنای سوئدی روی دیوار )فاصله از دیوار ی

ک کرده ( را بدون آنکه پاشنه پا از زمین بلند شود ده مرتبه 
آرنج ها، با بدن کامالً صاف سینه را به دیوار نزدی

دهد.  انجام می  
های کشیده،  ها را در کنار بدن قرار دهد و پاها را کامالً صاف با پنجه  ــ به پشت روی زمین  بخوابد، دست 

صورت قیچی از روی هم عبور دهد. طور متناوب به  ده بار به 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند  آموزش
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

توسعه و بهبود تعادل

3، 11
ــ با دست های باز بر روی خط مستقیم با حفظ تعادل حدود سه متر راه برود.

ک پا در حالی که پای دیگر با زانوی صاف به طرف جلو آورده 
ــ با دست های کامالً باز به طرفین روی ی

شده است به مدت ١٠ ثانیه با حفظ تعادل می ایستد. 
ــ بر روی خطوط منحنی با حفظ تعادل راه برود.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

توسعه و بهبود استقامت 
ـ   عروقی قلبی   ـ

4، 24
ش 

ــ  5 دور اطراف زمین والیبال مدرسه  به صورت آرام و آهسته بدود حتی اگر احتیاج به ایستادن و کاه
سرعت داشته باشد )بدون در نظر گرفتن زمان(.

س با پای 
ک پا را به جلو پرتاب کند سپ

ک بار ی
ها به کمر ی ک دقیقه به صورت درجا با دست 

ــ به مدت ی
دیگر این عمل را تکرار کند. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

توسعه و بهبود انعطاف پذیری

6، 12،16، 22
ــ در حالت ایستاده با پاهای جفت، بدون خم کردن زانوها خم شده و مچ پاها را بگیرد و ٨ ثانیه این حالت 

را حفظ کند. 
ها را باالی  های پا به مدت ٨ ثانیه دست  های دو دست و بلند شدن روی سینه و پنجه  ــ با قالب کردن پنجه 

سر به صورت کشیده نگه دارد. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد  در

  جدول اهدا
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حرکات پایه

کسب مهارت در شناخت 
مفاهیم از طریق حرکت 

)جهت یابی (

7
ــ در هنگام راه رفتن و دویدن با دستور معلم در جهت های چپ، راست، جلو،عقب تغییر مسیر می دهد .
های راست، چپ، باالی سر، پایین )بین پاها( ک و کوچکی را در جهت 

ــ با دستور معلم توپ یا شیئی سب
دهد. ش می 

به هم کالسی خود در روبه رو یا پشت سر

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در راه رفتن،
 ایستادن و نشستن

1، 5، 19
ک راستا قرار بگیرد. 

ــ در راه رفتن، ایستادن و نشستن ، سر ، تنه و باسن در ی
ــ  در راه رفتن، ایستادن و نشستن  به جلو نگاه می کند. 

گیرد.  ک پا، پاشنه پای دیگر روی زمین قرار می 
ــ هنگام راه رفتن هم زمان با برداشتن پنجه ی

ــ هنگام راه رفتن دست راست و پای مخالف را در جهت جلو و عقب کنار بدن حرکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در دویدن

2، 5، 19
ــ هنگام راه رفتن تنه به سمت جلو متمایل شده و دست ها حرکت پاندولی دارد. 

دود.  های سریع با پنجه پا می  های آرام و طوالنی پاشنه پا روی زمین قرار می گیرد و در دویدن  ــ در دویدن 
ــ در دویدن های سریع، گام ها بلند تر و حرکات بازوان سریع تر می باشد. 

ــ در هنگام دویدن با عالمت معلم )صدای سوت( سرعت خود را کم و زیاد می کند. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حرکات پایه

کسب مهارت در پرتاب 
یک دست، از باال 

14
ش               

ک و سبکی را به شکل درست با دست برتر و عقب تر از سطح الله گو
ــ قبل از پرتاب، توپ کوچ

گیرد. می 
س ( و وزن 

 ــ در هنگام پرتاب پای مخالف را جلوتر می گذارد )برای افراد راست دست پای چپ و بالعک
خود را از پای عقب به پای جلو منتقل می کند .

ص در فاصله ٣ متر روی زمین 
ک و سبکی را با دست برتر و از باال به سمت هدفی مشخ

ــ توپ کوچ
کند . پرتاب می 

ص در فاصله ٣ متر روی زمین 
ک و سبکی را با دست غیر برتر از باال به سمت هدفی مشخ

ــ توپ کوچ
پرتاب می کند. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش 
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در پرتاب
یک دست، از پایین  

17
ک و سبکی را با دست برتر به شکل آویزان در کنار پاها می گیرد .

ــ قبل از پرتاب، توپ کوچ
س(

ــ برای شروع پرتاب بدن را کمی بچرخاند . ) فرد راست دست به سمت راست می چرخد و بالعک
س ( 

ــ در هنگام پرتاب پای مخالف را جلوتر می گذارد) برای افراد راست دست پای چپ و بالعک
ص در فاصله ٣ متر روی زمین 

ک و سبکی را با دست برتر و از پایین به سمت هدفی مشخ
ــ توپ کوچ

پرتاب می کند .  
ص  در فاصله ٣ متر پرتاب می کند.

ک و سبکی را با دست غیر برتر و از پایین  به  سمت هدفی مشخ
ــ توپ کوچ

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند  آموزش
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در چرخیدن و 
پیچیدن و بلند کردن

15
ــ دست ها را روی شانه قرار داده  در حالی که  پاها ثابت می باشد، شانه ها را به همراه باال تنه به سمت چپ 

چرخاند.  و راست می 
ک دور کامل بچرخد.  

ــ  در حالت ایستاده با حفظ تعادل ی
ــ برای بلند کردن اشیا از روی زمین، تنه و زانوها را خم می کند. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند   آموزش 
در انجام  اندکی از موارد موفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ اّول دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس فارسی
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن

کسب مهارت گوش دادن

ــ دریافت پیام و واکنش به آن 

خیلی خوب
ش مناسب نشان می دهد. 

ک می کند و واکن
ش می دهد، پیام  آنها را در

با دقت به سخنان گو

خوب
ش مناسب نشان می دهد.

گ  واکن
ک می کند و با اندکی مکث و درن

ش می دهد، پیام  آنها را در
با دقت به سخنان گو

قابل قبول
ش مناسب نشان می دهد. 

ک می کند و به آن واکن
ش می دهد، بخشی از پیام را در

با یادآوری و تذکر به سخنان گو

نیازمند 
ش

آموز
ک نیاز دارد. 

ش به آن، به کم
ک پیام و واکن

ش دادن، در
در گو

سخن گفتن

کسب مهارت سخن گفتن

ــ برقراری ارتباط و انتقال پیام

خیلی خوب
کند.  با دیگران ارتباط برقرار می کند و پیام خود را در قالب چند جمله مرتبط به هم  بیان می 

خوب
با دیگران  ارتباط برقرار می کند و پیام خود را در قالب جمالت ساده و کوتاه بیان می کند. 

قابل قبول
به ندرت با دیگران صحبت کرده و پیام خود را  کوتاه بیان می کند. 

نیازمند 
ش 

آموز
ک نیاز  دارد.

در برقراری ارتباط و انتقال پیام  به کم

تصویرخوانی

کسب مهارت تصویر خوانی

ــ بیان پیام تصویر
ــ پاسخ به سؤاالت مربوط

خیلی خوب
به سؤاالت مربوط پاسخ می دهد. تصاویر از تخیل استفاده می کند و  پیام تصویر را بازگو و در برقراری مفاهیم کلی و جزئی 

خوب
پیام تصویر  را بازگو و ارتباط بین مفاهیم کلی و جزئی تصاویر را توصیف می کند و به بیشتر سؤاالت مربوط پاسخ می دهد.

قابل قبول
پیام تصویر  را بازگو و به روابط بین اجزای تصویر اشاره می کند و به برخی از سؤاالت مربوط پاسخ می دهد. 

نیازمند  
ش

آموز
ک نیاز دارد. 

در بیان پیام تصویر و روابط بین اجزا به کم

س »فارسی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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س »فارسی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

کسب مهارت روخوانی و 
درک خوانداری

ــ تشخیص نشانه ها و واژه ها
و  متن  صحیح  خواندن  ــ 

واژه ها
به  ــ پاسخ به سؤاالت مربوط 

درک مطلب 

خیلی خوب
متن را با رعایت نشانه های نوشتاری، درست می خواند و پیام آن را بیان می کند.  

خوب
متن را درست می خواند و پیام آن را بیان می  کند.

قابل قبول
متن را درست می خواند و قسمتی از پیام آن را بیان می  کند.  

نیازمند  
ش

آموز
ک نیاز دارد. 

در خواندن متن و بیان پیام آن به کم

مهارت های نوشتن

زیبانویسی

به کارگیری هنجارهای خط

ــ هماهنگی چشم و دست
ــ دست ورزی 
ــ پاکیزه نویسی 

ــ زیبا نویسی 
ــ خوانا نویسی 

خیلی خوب
قلم را صحیح به دست می گیرد. در نوشتن، تناسب، جهت ها، پاکیزگی و زیبانویسی را رعایت می کند.

خوب
قلم را صحیح به دست می گیرد و تناسب و جهت ها را رعایت می کند.

قابل قبول
کند. قلم را صحیح به دست می گیرد و جهت ها را به طور مناسب رعایت می 

نیازمند  
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد. 

در به دست گرفتن قلم و رعایت صحیح جهت ها به کم

درست نویسی 

کسب مهارت در نوشتن نشانه ها

ــ نوشتن صحیح نشانه ها و واژه ها 
ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
عالوه بر واژه های کتاب، بیشتر واژه های جدید را درست می نویسد. فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

خوب
بیشتر واژه های کتاب  و برخی از واژه های جدید را درست می نویسد و بیشتر فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
بیشتر واژه های کتاب را درست می نویسد. به ندرت واژه های جدید را درست می نویسد. برخی از فعالیت های امالیی را به 

دهد. درستی انجام می 

نیازمند  
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد. 

های امالیی به کم ص نشانه ها و نوشتن صحیح واژه ها و انجام فعالیت 
در تشخی

جمله سازی

کسب مهارت جمله سازی

ــ ساختن جمله 
ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
ک موضوع چند جمله  صحیح و خالق می نویسد. فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

 دربارٔه ی

خوب
انجام می دهد. فعالیت های نگارشی را به درستی  طوالنی می نویسد. در بیشتر موارد،  با کلمات خوانده شده  جملٔه گسترده١ و 

قابل قبول
با کلمات خوانده شده جملٔه کوتاه می نویسد. در برخی موارد فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

نیازمند 
ش 

آموز
ک معلم نیاز دارد.   

در ساختن جمله های کوتاه و انجام فعالیت های نگارشی به کم

١ــ گسترده: منظور جمله ای است که در آن کلمه های بیشتری به کار رفته باشد. 



39

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

کسب مهارت روخوانی و 
درک خوانداری

ــ تشخیص نشانه ها و واژه ها
و  متن  صحیح  خواندن  ــ 

واژه ها
به  ــ پاسخ به سؤاالت مربوط 

درک مطلب 

خیلی خوب
متن را با رعایت نشانه های نوشتاری، درست می خواند و پیام آن را بیان می کند.  

خوب
متن را درست می خواند و پیام آن را بیان می  کند.

قابل قبول
متن را درست می خواند و قسمتی از پیام آن را بیان می  کند.  

نیازمند  
ش

آموز
ک نیاز دارد. 

در خواندن متن و بیان پیام آن به کم

مهارت های نوشتن

زیبانویسی

به کارگیری هنجارهای خط

ــ هماهنگی چشم و دست
ــ دست ورزی 
ــ پاکیزه نویسی 

ــ زیبا نویسی 
ــ خوانا نویسی 

خیلی خوب
قلم را صحیح به دست می گیرد. در نوشتن، تناسب، جهت ها، پاکیزگی و زیبانویسی را رعایت می کند.

خوب
قلم را صحیح به دست می گیرد و تناسب و جهت ها را رعایت می کند.

قابل قبول
قلم را صحیح به دست می گیرد و جهت ها را به طور مناسب رعایت می کند.

نیازمند  
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد. 

در به دست گرفتن قلم و رعایت صحیح جهت ها به کم

درست نویسی 

کسب مهارت در نوشتن نشانه ها

ــ نوشتن صحیح نشانه ها و واژه ها 
ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
عالوه بر واژه های کتاب، بیشتر واژه های جدید را درست می نویسد. فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

خوب
بیشتر واژه های کتاب  و برخی از واژه های جدید را درست می نویسد و بیشتر فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
بیشتر واژه های کتاب را درست می نویسد. به ندرت واژه های جدید را درست می نویسد. برخی از فعالیت های امالیی را به 

درستی انجام می دهد.

نیازمند  
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد. 

ص نشانه ها و نوشتن صحیح واژه ها و انجام فعالیت های امالیی به کم
در تشخی

جمله سازی

کسب مهارت جمله سازی

ــ ساختن جمله 
ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
ک موضوع چند جمله  صحیح و خالق می نویسد. فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

 دربارٔه ی

خوب
با کلمات خوانده شده  جملٔه گسترده١ و طوالنی می نویسد. در بیشتر موارد، فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
با کلمات خوانده شده جملٔه کوتاه می نویسد. در برخی موارد فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

نیازمند 
ش 

آموز
ک معلم نیاز دارد.   

در ساختن جمله های کوتاه و انجام فعالیت های نگارشی به کم

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس ریاضی



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

40

س »ریاضی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

          جدول اهدا
 

 
                                                                            

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

شمارش

چندتا 
ش 

شمار
ــ 

چندتا

ش چند تا چندتا )با اشیا و یا 
ــ شمار

اشکال و به صورت ذهنی( 
ــ کامل کردن الگوهای عددی

خیلی خوب
ش چندتا چندتا را با استفاده از اشکال و اشیا انجام می دهد و الگوهای عددی مربوطه را کامل می کند و 

شمار
ش 5تا 5تا و ١٠تا ١٠تا را به صورت ذهنی انجام می دهد.

شمار
خوب

ش چندتا چندتا را با استفاده از اشکال و اشیا انجام می دهد و الگوهای عددی مربوطه را کامل می کند.
شمار

قابل قبول
ش چندتا چندتا را با استفاده از اشکال و اشیا انجام می دهد و الگوهای عددی مربوطه را با استفاده از شکل 

شمار
کامل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش چندتا چندتا و کامل کردن الگوهای عددی به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در شمار

مفهوم عدد و نماد آن

ک مفهوم 
ــ در

عددهای ٠ تا ١٠ و 
نمادهای آن

 ــ بیان تعداد اشیا یا اشکال تا 5، 
ش 

بدون شمار
ای تا 10 به صورت های  ش عدده

 ــ نمای
مختلف )اشیا، انگشتان، اشکال، 

چوب خط و نماد عددی(
صورت  صفر به 

 ــ به کار بردن عدد 
صحیح

خیلی خوب
ش سریع می گوید و اعداد ١ تا ١٠ را به صورت های مختلف نشان می دهد. 

تعداد اشیا    / اشکال تا 5 را بدون شمار
عدد صفر را در جمع و تفریق به درستی به کار می برد.

خوب
ش می گوید و در بیشتر موارد اعداد ١ تا ١٠ را به صورت های مختلف نشان 

تعداد اشیا   / اشکال تا 5 را بدون شمار
می دهد. عدد صفر را در جمع و تفریق به درستی به کار می برد.

قابل قبول
ش می گوید و برخی موارد اعداد ١ تا ١٠ را به صورت های مختلف نشان می دهد. 

تعداد اشیا/ اشکال تا 5 را با شمار
عدد صفر را در جمع و تفریق به درستی به کار می برد.

ش
نیازمند آموز

ش اعداد تا ١٠ و به کار بردن عدد صفر در جمع و تفریق به راهنمایی 
ش تعداد اشیا/ اشکال تا 5 و نمای

برای شمار
معلم نیاز دارد.

ک مفهوم ترتیبی 
در

عددها

ش 
ــ استفاده از اعداد برای نمای

ترتیب وقایع
های اولین، دومین،  ــ استفاده از واژه 

…
سومین و 

خیلی خوب
ک می کند و از عددها برای بیان ترتیب استفاده می کند و از واژه های اولین، دومین و... برای 

ترتیب وقایع را در
بیان ترتیب و یا تعیین موقعیت مکانی اشیا  یا اشکال استفاده می کند.

خوب
ک می کند و از عددها برای بیان ترتیب استفاده می کند و از واژه های اولین، 

در بیشتر موارد، ترتیب وقایع را در
دومین و... برای بیان ترتیب و یا تعیین موقعیت مکانی اشیا  یا اشکال استفاده می کند.

قابل قبول
ک می کند و از عددها برای بیان ترتیب استفاده می کند و از واژه های اولین، 

در برخی موارد، ترتیب وقایع را در
دومین و... برای بیان ترتیب و یا تعیین موقعیت مکانی اشیا  یا اشکال استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ش آنها با اعداد و استفاده از واژه های اولین، دومین و... برای بیان ترتیب و یا تعیین 
ص ترتیب وقایع و نمای

در تشخی
موقعیت مکانی اشیا  یا اشکال به راهنمایی معلم نیاز دارد.

مفهوم 
ک 

در
ــ 

ترکیبی عددهای ٢ 
تا ١٠

ش عددهای 2 تا 10 به 
ــ نمای

های 2 تایی یا 3 تایی  صورت ترکیب 
با  استفاده از اشکال یا اشیا

خیلی خوب
ش می دهد.

عددهای ٢ تا ١٠ را به صورت ترکیب های ٢تایی و ٣تایی به صورت های مختلف نمای
خوب

ش می دهد.
عددهای ٢ تا ١٠ را به صورت ترکیب های ٢تایی به صورت های مختلف نمای

قابل قبول
ش می دهد.

عددهای ٢ تا ١٠ را به صورت چند ترکیب ٢تایی از اشکال یا اشیا نمای
ش

نیازمند آموز
ش آن به راهنمایی معّلم نیاز دارد.

در پیدا کردن ترکیب 2 تایی و نمای
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س »ریاضی« پایۀ اّول  دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
 

 
 

 
 

 

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد 
اعداد تا سه رقمی

ــ استفاده از 
جدول یکی 

10تایی

ش 
ــ تکمیل جدول ارز

مکانی
خارج کردن عدد از 

ــ 
ش مکانی و 

جدول ارز
نوشتن عدد

خیلی خوب
خواند و ش مکانی را کامل می کند و عدد دو رقمی را خارج از جدول می 

س از دسته بندی اشیا و اشکال، جدول ارز
 پ

می نویسد.

خوب
ش مکانی، عدد دو رقمی

ش مکانی را کامل می کند و با استفاده از جدول ارز
س از دسته بندی اشیا و اشکال، جدول ارز

 پ
را می خواند و می نویسد.

قابل قبول
ش مکانی، عدد

کند و با استفاده از جدول ارز ش مکانی را کامل می 
 با استفاده از اشیا و اشکال دسته بندی شده، جدول ارز

دو رقمی را می خواند و می نویسد.

ش
نیازمند آموز

ش مکانی و خواندن و نوشتن اعداد جدول به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در تکمیل جدول ارز

ش پشت 
ــ شمار

عددهای 
سرهم 

از 1 تا 100

ــ کامل کردن الگوی 
عددهای طبیعی متوالی

ک 
ــ نوشتن قبل و بعد ی

عدد

خیلی خوب 
نویسد و الگوی عددهای متوالی و قبل و بعد هر عدد را کامل  عددهای کمتر از 100 را به صورت متوالی با شروع از هر عددی می 

می کند.

خوب
در بیشتر موارد عددهای کمتر از 100 را به صورت متوالی با شروع از هر عددی می نویسد و الگوی عددهای متوالی و قبل و بعد هر 

عدد را کامل می کند.

قابل قبول
و قبل و بعد هر  در برخی موارد عددهای کمتر از 100 را به صورت متوالی با شروع از هر عددی می نویسد و الگوی عددهای متوالی 

عدد را کامل می کند.

ش 
نیازمند آموز

در نوشتن متوالی عددهای کمتر از 100 و کامل کردن الگوی عددهای متوالی و قبل و بعد هر عدد به راهنمایی معلم نیاز دارد.

ــ نوشتن عددها 
به حروف

ــ نوشتن عددهای صفر تا 
100 به حروف

ــ تبدیل عددی که به 
حروف نوشته شده به عدد 

یا رقم

خیلی خوب
کند. س تبدیل می 

تمام عددهای 0 تا 100 را به حروف و یا به رقم می خواند و می نویسد و اعداد 0 تا 100 را از رقم به حروف و برعک

خوب
س 

در بیشتر موارد تمام عددهای 0 تا 100 را به حروف و یا به رقم می خواند و می نویسد و اعداد 0 تا 100 را از رقم به حروف و برعک
تبدیل می کند.

قابل قبول
س 

و یا به رقم می خواند و می نویسد و اعداد 0 تا 100 را از رقم به حروف و برعک برخی موارد تمام عددهای 0 تا 100 را به حروف 
تبدیل می کند.

ش 
نیازمند آموز

در خواندن و نوشتن عددهای 0 تا 100 به حروف و یا به رقم و تبدیل آنها به یکدیگر به راهنمایی معلم نیاز دارد.

مقایسۀ اعداد

ص و 
ــ تشخی

ش دسته های 
نمای

مساوی و 
نامساوی؛ به کار 
بردن نماد مناسب

ص دسته با تعداد 
ــ تشخی

مساوی، کمتر یا بیشتر
ــ به کار بردن نماد مناسب 
های  دسته 

ش 
برای نمای

مساوی و نامساوی

خیلی خوب
ص می کند و نماد مساوی، کمتر یا بیشتر را به درستی به کار می برد.

ش های دیگر، دسته های مساوی و نامساوی را مشخ
با شمردن یا رو

خوب
ص می کند و نماد مساوی، کمتر یا بیشتر را در بیشتر موارد به درستی به کار می برد.

با شمردن، دسته های مساوی و نامساوی را مشخ
قابل قبول

برد. ص می کند و نماد مساوی، کمتر یا بیشتر را در برخی موارد به درستی به کار می 
با شمردن، دسته های مساوی و نامساوی را مشخ

ش 
نیازمند آموز

ص دسته های مساوی، کمتر و بیشتر و به کار بردن نماد آنها، به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در تشخی
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد 
جمع و تفریق 

ک مفهوم 
ــ در

جمع و تفریق
ــ نوشتن عبارات مناسب 
ها و  جمع و تفریق برای دسته 

محورهای داده شده 

خیلی خوب
با توجه به دسته های مختلف اشکال یا اشیا و محورهای مختلف اعداد، عبارت های مناسب جمع و تفریق می نویسد.

خوب
با توجه به دسته های مختلف اشکال یا اشیا، عبارت های مناسب جمع و تفریق می نویسد.

قابل قبول
در بیشتر موارد با توجه به دسته های مختلف اشکال یا اشیا، عبارت های مناسب جمع و تفریق می نویسد.

ش 
نیازمند آموز

در نوشتن عبارت های جمع و تفریق با توجه به دسته های مختلف اشکال یا اشیا، به راهنمایی معلم نیاز دارد.
ــ پیدا کردن 

حاصل جمع یا 
تفریق با حاصل 

تا 20

ــ پیدا کردن حاصل جمع و 
های اساسی )با حاصل  تفریق 
کمتر از 10( به صورت ذهنی 
و تا 20 به صورت عینی )با 
استفاده از اشیا، چوب خط، 

رسم شکل و محور(

خیلی خوب
نویسد. ش های مختلف )عینی و ذهنی( به دست آورده و می 

حاصل جمع و تفریق های تا 20 را به رو

خوب
ش عینی و در بیشتر موارد، ذهنی به دست آورده و جمع و تفریق های اساسی را به صورت 

حاصل جمع و تفریق های تا 20 را به رو
عینی و ذهنی انجام می دهد و می نویسد.

قابل قبول
ش  عینی و در برخی موارد ذهنی به دست آورده و جمع و تفریق های اساسی را به صورت 

های تا 20 را به رو حاصل جمع و تفریق 
عینی و ذهنی انجام می دهد و می نویسد.

ش 
نیازمند آموز

در پیدا کردن و نوشتن حاصل جمع و تفریق های اساسی به راهنمایی معلم نیاز دارد.

هندسه
موقعیت مکانی

ک و 
ــ در

ها  ص جهت 
تشخی

و موقعیت  مکانی 
اشکال و اشیا 

ــ تعیین جهت ها و 
موقعیت های مکانی 

ک شکل 
موقعیت ی ــ تعیین 

یا شیء

خیلی خوب
ک شیء یا شکل از واژه های متعدد 

ک شیء یا شکل را تعیین می کند و برای تعیین موقعیت مکانی ی
جهت ها و موقعیت های مکانی ی

مرتبط استفاده می کند.

خوب
ک شیء یا شکل از واژه های محدود 

ک شیء یا شکل را تعیین می کند و برای تعیین موقعیت مکانی ی
جهت ها و موقعیت های مکانی ی

مرتبط استفاده می کند.

قابل قبول
ک شیء یا شکل از واژه های مرتبط 

ک شیء یا شکل را تعیین می کند و برای تعیین موقعیت مکانی ی
جهت ها و موقعیت های مکانی ی

استفاده می کند.
ش 

نیازمندآموز
ک شیء یا شکل به راهنمایی معلم نیاز دارد.

برای تعیین جهت ها و موقعیت های مکانی ی

اشکال هندسی

ــ شناخت اشکال 
هندسی

ص اشکال هندسی
ــ تشخی

ــ بیان نام شکل های هندسی و 
اجزای آن )ضلع ها و گوشه ها(

خیلی خوب
ص می دهد و نام آنها را بیان کرده و می نویسد و شکل آنها را رسم می کند.

شکل های هندسی و اجزای آن را تشخی

خوب
ص می دهد و نام آنها را بیان می کند.

بیشتر شکل های هندسی و اجزای آن را تشخی

قابل قبول
ص می دهد و نام آنها را بیان می کند.

در بیشتر شکل های هندسی و برخی اجزای آن را تشخی

ش 
نیازمند آموز

ص و نام بردن اشکال هندسی و اجزای آن، به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در تشخی
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عناوین  
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

هندسه

تقارن

ک مفهوم تقارن 
ــ در

)دو نیمٔه مثل هم شکل ها(
ص شکل های متقارن 

ــ تشخی
و توصیف دو نیمٔه شکل متقارن
ص و رسم خط تقارن

ــ تشخی
گ کردن 

ــ کامل کردن و رن
نیمٔه دیگر شکل متقارن

ش / ساختن شکل متقارن 
ــ نمای

با تا کردن شکل و کپی

خیلی خوب
خط تقارن را رسم می کند و نیمٔه دوم شکل متقارن را  کامل  و آن را توصیف می کند و  ص می دهد 

شکل های متقارن را تشخی
گ می کند و با تا کردن شکل و با کپی کردن، شکل متقارن می سازد.

یا رن

خوب
کند و نیمٔه دوم شکل  ص می دهد و آن را توصیف می کند و خط تقارن را رسم می 

در بیشتر موارد شکل های متقارن را تشخی
گ می کند و با تا کردن شکل و با کپی کردن، شکل متقارن می سازد.

متقارن را کامل یا رن

قابل قبول
کند و نیمٔه دوم شکل  ص می دهد و آن را توصیف می کند و خط تقارن را رسم می 

در برخی موارد شکل های متقارن را تشخی
گ می کند و با تا کردن شکل و با کپی کردن، شکل متقارن می سازد.

متقارن را کامل یا رن
ش

نیازمند آموز
گ کردن نیمٔه دیگر شکل متقارن به راهنمایی معلم نیاز دارد.

ص شکل های متقارن و کامل کردن یا رن
در تشخی

اندازه گیری

طول

ــ اندازه گیری طول ها با 
واحدهای غیراستاندارد و 

مقایسٔه  آنها

ــ بیان اندازٔه اشیا با استفاده 
ک تر از شیء 

از اشیای کوچ
مورد نظر

نتیجٔه مقایسٔه اندازٔه  ــ بیان 
اشیا با استفاده از واژه های 

مناسب

خیلی خوب
با عبارت درست بیان می کند. اشیای مختلف با طول های  ک تر اندازه می گیرد و اندازه را 

مختلف را با اشیای کوچ طول اشیای 
متفاوت را با به کار بردن واژه های مناسب مقایسه و بیان می کند.

خوب
با عبارت درست بیان می کند. اشیای  ک تر اندازه می گیرد و اندازه را 

مختلف را با اشیای کوچ در بیشتر موارد طول اشیای 
مختلف با طول های متفاوت را با به کار بردن واژه های مناسب مقایسه و بیان می کند.

قابل قبول
با عبارت درست بیان می کند. اشیای  ک تر اندازه می گیرد و اندازه را 

مختلف را با اشیای کوچ در برخی موارد طول اشیای 
مختلف با طول های متفاوت را با به کار بردن واژه های مناسب مقایسه و بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

ک تر  به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در اندازه گیری و مقایسٔه اشیای مختلف با اشیای کوچ

زمان

ک مفهوم زمان و 
ــ در

ترتیب زمانی و مقایسٔه 
ترتیبی زمان

ص ترتیب زمانی 
تشخی

ــ 
انجام کارها 

ــ مقایسٔه مدت زمان انجام 
کارها

خیلی خوب
ز واژه های مختلف بیان می کند و کارهای مختلف را از نظر زمان تقریبی  ص و با استفاده ا

ترتیب زمانی وقایع را به درستی مشخ
مورد نیاز مقایسه می کند.

خوب
ص و با استفاده از واژه های مختلف بیان می کند و کارهای مختلف را 

در بیشتر موارد ترتیب زمانی وقایع را به درستی مشخ
از نظر زمان تقریبی مورد نیاز مقایسه می کند.

قابل قبول
و با استفاده از واژه های مختلف بیان می کند و کارهای مختلف را  ص 

در برخی موارد ترتیب زمانی وقایع را به درستی مشخ
از نظر زمان تقریبی مورد نیاز مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

ص ترتیب زمانی انجام کارها و مقایسٔه مدت زمان آنها به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در تشخی

ــ خواندن و نوشتن 
زمان از روی ساعت

ص نمادهای متنوع 
ــ تشخی

ساعت
نوشتن ساعت های  ــ خواندن و 

کامل و دقیق
وشتن زمان های  ــ خواندن و ن
بین، گذشته و مانده از روی 

ساعت

خیلی خوب
ص می دهد. ساعت های کامل را می خواند و می نویسد و زمان های بین، گذشته و مانده را 

عددهای ساعت را تشخی تنوع نماد 
از روی عقربه های ساعت بیان می کند و می نویسد.

خوب
ص می دهد. ساعت های کامل را می خواند و می نویسد و زمان های بین، 

عددهای ساعت را تشخی در بیشتر موارد تنوع نماد 
گذشته و مانده را از روی عقربه های ساعت بیان می کند و می نویسد.

قابل قبول
ص می دهد. ساعت های کامل را می خواند و می نویسد و زمان های بین، 

در برخی موارد تنوع نماد عددهای ساعت را تشخی
گذشته و مانده را از روی عقربه های ساعت بیان می کند و می نویسد.

ش
نیازمند آموز

دهد، به راهنمایی معلم نیاز دارد. ص نماد عددهای ساعت و زمانی که نشان می 
در تشخی
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اندازه گیری
جرم

ک مفهوم 
ــ در

سبکی و سنگینی 
جرم ها

ک تر یا 
ص جرم سب

ــ تشخی
سنگین تر

ــ به کار بردن واژه های 
مناسب برای مقایسٔه جرم ها 

به صورت تقریبی

خیلی خوب
کند. جرم اشیای مختلف را مقایسه و با به کار بردن واژه های مناسب بیان می 

خوب
کند. در بیشتر موارد جرم اشیای مختلف را مقایسه و با به کار بردن واژه های مناسب بیان می 

قابل قبول
در برخی موارد جرم اشیای مختلف را مقایسه و با به کار بردن واژه های مناسب بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

ص و مقایسٔه جرم اشیای مختلف به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در تشخی

آمار و نمودار
سرشماری و جدول داده ها

ــ سرشماری و 
تکمیل جدول 

داده ها

ــ رسم چوب خـط بـرای 
سرشماری

ــ تکمیل جدول داده ها و 
توضیح آن

خیلی خوب
با استفاده از چوب خط، تعداد اشیا یا اشکال در حالت های مختلف را سرشماری می کند و جدول داده ها را تکمیل می کند و توضیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد با استفاده از چوب خط، تعداد اشیا یا اشکال در حالت های مختلف را سرشماری می کند و جدول داده ها را تکمیل می کند و توضیح می دهد.

قابل قبول
در برخی موارد با استفاده از چوب خط، تعداد اشیا یا اشکال در حالت های مختلف را سرشماری می کند و جدول داده ها را تکمیل می کند.

ش
نیازمند آموز

ها به راهنمایی معلم نیاز دارد. در رسم چوب خط و استفاده از آن برای بیان تعداد و تکمیل جدول داده 

نمودار ستونی

رسم نمودار 
ــ 

ش
ستونی با شمار

س 
ــ رسم نمودار ستونی پ

گ کردن 
ش با رن

از شمار
خانه ها

ــ مقایسٔه بلندی ستون ها

خیلی خوب
بیان می کند. تفاده از واژه های مناسب  طول ستون ها را مقایسه و نتیجه را با اس ی رسم می کند و  کردن خانه ها، نمودار ستون گ 

ش با رن
س از شمار

پ

خوب
گ کردن خانه ها، نمودار ستونی رسم می کند و طول ستون ها را مقایسه و نتیجه را با استفاده از واژه های مناسب 

ش با رن
س از شمار

در بیشتر موارد پ
بیان می کند.

قابل قبول
گ کردن خانه ها، نمودار ستونی رسم می کند و طول ستون ها را مقایسه و نتیجه را با استفاده از واژه های مناسب 

ش با رن
س از شمار

در برخی موارد پ
بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

های نمودار ستونی و مقایسٔه طول آنها به راهنمایی معلم نیاز دارد. گ کردن خانه 
در رن

حل مسئله
راهبردهای حل مسئله 

حل مسئله با 
ــ 

استفاده از راهبرد 
رسم شکل

ــ پیدا کردن پاسخ مسئله 
ک رسم شکل ساده، 

به کم
چوب خط، محور

خیلی خوب
ک رسم شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل کرده و مسائل مشابه طرح می کند.

ک می کند و با کم
مسئله را می خواند و در

خوب
ه طرح می کند. شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل کرده و اغلب اوقات مسائل مشاب ک رسم 

ک می کند و در بیشتر موارد با کم
د و در له را می خوان مسئ

قابل قبول
ک رسم شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل می کند.

ک می کند و گاهی مواقع با کم
مسئله را می خواند و در

ش 
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ک رسم شکل، چوب خط و محور نیاز به کم

ک مسئله و حل آن با کم
برای در

ک 
حل مسئله با کم
راهبرد الگویابی

ــ کشف الگو
ــ ادامه الگو

خیلی خوب
ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می دهد و الگوی جدیدی طرح می کند و دربارٔه کاری که انجام داده، توضیح 

رابطٔه بین شکل ها یا عددها را تشخی
می دهد.

خوب
ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می دهد و درباره آن توضیح مختصری می دهد.

در بیشتر موارد رابطٔه بین شکل ها یا عددها را تشخی

قابل قبول
ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می دهد.

رابطٔه بین شکل ها یا عددها را تشخی

ش 
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص الگو و ادامه دادن آن نیاز به کم

در تشخی

س »ریاضی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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ادامۀ جدول اهدا
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حل مسئله
راهبردهای حل مسئله

ــ حل مسئله به 
ک راهبرد 

کم
ش

س و آزمای
حد

ک 
س نزدی

ــ توانایی بیان حد
به درست

س خود
ش حد

ــ آزمای

خیلی خوب
ش و مسئله را حل می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

س خود را آزمای
س می زند، حد

جواب مسئله را حد
خوب

ش و مسئله را حل می کند.
س خود را آزمای

س می زند، حد
در بیشتر موارد جواب مسئله را حد

قابل قبول
ش و مسئله را حل می کند.

س خود را آزمای
س می زند و حد

در برخی موارد جواب مسئله را حد
ش 

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم دارد.

ش جواب مسئله و حل آن نیاز به کم
س و آزمای

در حد
ــ حل مسئله به 

ک راهبرد 
کم

زیرمسئله

ص راه حل مسئلٔه چند 
ــ تشخی

مرحله ای
ک راهبرد 

ــ حل مسئله به کم
زیرمسئله

ــ نوشتن عملیات برای هر 
مرحله از حل مسئله

خیلی خوب
ص می دهد و مسئله را حل می کند و عملیات را می نویسد.

با خواندن مسئله، مراحل و زیر مسئله ها را تشخی

خوب
ص می دهد و مسئله را حل می کند و عملیات را می نویسد.

در بیشتر موارد با خواندن مسئله، مراحل و زیر مسئله ها را تشخی

قابل قبول
ص می دهد و مسئله را حل می کند و عملیات را می نویسد.

در برخی موارد با خواندن مسئله، مراحل و زیر مسئله ها را تشخی

ش 
نیازمند آموز

ص مراحل و زیرمسئله ها و حل آنها به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در خواندن مسئله، تشخی

ــ حل مسئله به 
ک راهبرد 

کم
الگوسازی 

)نظام دار(

ــ نوشتن تمام حالت ها )اشکال، 
اعداد( به غیر از حالت تکراری 

به صورت نظام دار

خیلی خوب
ک مسئله به غیر از حالت تکراری را به صورت نظام دار می نویسد و دربارٔه آن توضیح می دهد. آموخته های خود را در 

تمام حالت های ی
مسائل پیرامونی به کار می گیرد.

خوب
نویسد و در اغلب موارد دربارهٔ آن توضیح  های تکراری را غالباً به صورت نظام دار می  ک مسئله به غیر از حالت 

های ی در بیشتر موارد تمام حالت 
می دهد.

قابل قبول
ک مسئله به غیر از حالت های تکراری را به صورت نظام دار می نویسد.

در برخی موارد تمام حالت های ی
ش 

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم دارد.

ک مسئله نیاز به کم
در پیدا کردن و نوشتن حالت های ی

ص 
ــ تشخی

اطالعات نامطلوب
ص داده های اضافی/ 

ــ تشخی
عدم کفایت اطالعات

خیلی خوب
ک می کند و اطالعات اضافی/ ناکافی را تعیین می کند.

اطالعات و خواسته های مسئله را در
خوب

کند. ک می کند و اطالعات اضافی/ ناکافی را تعیین می 
در بیشتر موارد اطالعات و خواسته های مسئله را در

قابل قبول
ک می کند و اطالعات اضافی/ ناکافی را تعیین می کند.

در برخی موارد اطالعات و خواسته های مسئله را در
ش 

نیازمند آموز
در تعیین داده ها و خواسته های مسئله و داده های اضافی/ ناکافی به راهنمایی معلم نیاز دارد.

مربع شگفت انگیز

ــ کامل کردن 
مربع های 

شگفت انگیز 
)سودوکو(

ــ کامل کردن مربع های 
گ و شکل

شگفت انگیز با رن
ــ کامل کردن مربع های 

شگفت انگیز 4*4 یا 6*6 یا 
9*9

خیلی خوب
کند. انواع مربع های شگفت انگیز کتاب را به درستی و با مهارت کامل می 

خوب
بیشتر مربع های شگفت انگیز کتاب را به درستی و با مهارت کامل می کند.

قابل قبول
برخی مربع های شگفت انگیز کتاب را به درستی کامل می کند.

ش 
نیازمند آموز

انگیز به راهنمایی معلم نیاز دارد. برای تکمیل در بیشتر مربع های شگفت 

حل مسئله

ــ حل مسئله 
ک مسئله

ــ خواندن و در
ــ پیدا کردن پاسخ مسئله به 

ک رسم شکل، اشیا، عدد و 
کم

چوب خط
ــ نوشتن پاسخ و جلونویسی

خیلی خوب
دهد. مسئله را می خواند و درک می کند و آن را با استفاده از راهبردهای حل مسئله حل می کند و جلونویسی را به درستی انجام می 

خوب
دهد. مسئله را می خواند و در بیشتر موارد درک می کند و آن را با استفاده از راهبردهای حل مسئله حل می کند و جلونویسی را به درستی انجام می 

قابل قبول
انجام می دهد. ه حل می کند و جلونویسی را به درستی  آن را درک می کند و با استفاده از راهبردهای حل مسئل له را می خواند و در برخی موارد  مسئ

ش 
نیازمند آموز

ک مسئله و حل و جلونویسی آن به راهنمایی معلم نیاز دارد.
در خواندن و در

س »ریاضی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96 
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

    ادامۀ جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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یادگیری )موضوعات  پیوسته در موقعیتی قرار می گیرد که دربارٔه یک زمینٔه  در رویکرد جدید آموزش علوم، هر دانش آموز 
درس های علوم: »مهارت های فرآیندی و روش علمی«، »دنیای زنده، بدن انسان و سالمت«، »مواد و تغییرات آن«، »حرکت و انرژی«، 
»زمین و پیرامون آن«( با استفاده از روش علمی و مهارت های یادگیری تالش نماید تا به مفاهیم مربوط به آن زمینه دست یابد و ضمن 

به کارگیری آموخته های خود در زندگی، آن را به گونه ای مناسب به دیگران نیز ارائه نماید.
از کالس دانش آموز  فعالیت های کالس و خارج  از  و اطالعاتی که  براساس شواهد  معلم  ارزشیابی  فرایند  این اساس در  بر 

جمع آوری نموده است قضاوت می کند که:
 آیا دانش آموز با موضوع و زمینه یادگیری به خوبی درگیر شده است و نسبت به یادگیری در آن زمینه عالقه مندی و تالش 

نشان می دهد؟
یادگیری از دیگران، تجربه و آزمایش،  یادگیری )پرسشگری، مشاهده، مطالعه، جمع آوری اطالعات،  بین شیوه های  آیا از   

تحقیق و پژوهش و…( شیوه های مناسبی را برای یادگیری برگزیده است؟
 آیا به صورت مناسب آموخته های خود را به زندگی مرتبط نموده و آنها را به کار می برد؟

 آیا از شیوه های مناسب و متنوع )گزارش های شفاهی، کتبی، جدول، نمودار، تصویر و …( در ارائٔه آموخته های خود به 
دیگران بهره می جوید؟

 آیا به فرایند یادگیری خود احاطه دارد )فراشناخت(، یعنی هدف فعالیت ها را درک می کند، نسبت به میزان دستیابی خود به 
هدف ها آگاهی دارد و موانع و مشکالت یادگیری خود را کشف، شناسایی و تحلیل می نماید؟

بدیهی است دستیابی به شایستگی ها و توانمندی های فوق، خود را در اهداف/ پیامدهای یادگیری هر درس در سه سطح )خیلی 
خوب، خوب و قابل قبول( متجلی می سازد.

اما باید توجه داشت که با توجه به شرایط کالس و دانش آموزان ممکن است ارزشیابی از تمامی دانش آموزان در تمامی دروس 
به آسانی میسر نشود. در چنین مواردی کافی است که در ستون ارزشیابی برای هر دانش آموز موردهای اختصاصی مربوط به خود 

درج گردد.
همچنین باید به والدین گرامی آگاهی کافی داده شود که ارتقای عملکرد فرزندشان از یک سطح به سطح باالتر، الزاماً با فعالیت 
مجدد روی دروس گذشته انجام نمی شود، بلکه کافی است که در درس های بعدی کمک نمایند تا او به سطح باالتری از توانمندی 

)براساس اهداف/ پیامدها( دست یابد.
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عناوین کارنامه
س

در
سطح ١ )قابل قبول(

سطح ٢ )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

مهارت های فرایندی و روش علمی

گ علوم
زن

١
ش هایی 

در برخورد با پدیده های آشنا در محیط اطراف پرس
ش ها نیست.

مرتبط مطرح می کند اما به دنبال پاسخ پرس
در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف خود 
ش هایی مرتبط طرح کرده و در پاسخ به آنها جواب هایی 

پرس
…[ ارائه می دهد.

]احتمالی و در قالب: شاید/ فکر می کنم و

و ناآشنای محیط اطراف خود  در برخورد با پدیده های آشنا 
را طرح کرده و به دنبال یافتن پاسخ، فعالیت های  ش هایی 

پرس
. مرتبطی پیشنهاد می دهد

سالم به من نگاه 
کن!

٢

س، اشیا، گیاهان، جانوران، محیط اطراف 
با به کارگیری حوا

های ظاهری )شکل،  خود را با دقت مشاهده کرده و ویژگی 
کند. گ، صدا، بو، مزه و ...( آنها را بیان می 

س، رن
اندازه، جن

س، اشیا، گیاهان، جانوران، محیط 
با به کارگیری مجموعه حوا

اطراف خود را مشاهده کرده و ویژگی های آنها را با ذکر جزئیات 
بیان می کند.

بین و با  س و استفاده از ابزارهایی مانند ذره 
کارگیری حوا با به 

آموزان، اشیا، گیاهان، جانوران، محیط  ش 
مشارکت سایر دان

اطراف خود را مشاهده نموده و عالوه بر ذکر جزئیات، به برخی 
از ویژگی های پنهان آنها هم اشاره می کند.

چه می خواهم 
بسازم

٨
خود چگونگی تأثیر ابزار را  ک نمونه از کارهای شخصی 

در ی
ش می گذارد.

در آسان تر شدن کار به نمای
آن سروکار دارد تغییراتی  با بررسی وسایلی که به طور روزمره با 
پیشنهاد  نمونه از وسایل، برای ساده تر شدن کارها  ک 

را در ی
می دهد.

ک وسیله چگونگی تأثیر ابزار را در ساده نمودن 
با ساخت ی

ش می گذارد.
کارها یا صرفه جویی در زمان به نمای

از گذشته تا آینده
١4

ک فناوری ساده که به طور روزمره با آن 
اطالعاتی را در مورد ی

. ش می کند
سروکار دارد جمع آوری و گزار

ک نمونه فناوری مرتبط با 
اطالعاتی را در مورد تغییرات ی

. ش می کند
ک بازه زمانی جمع آوری و گزار

روشنایی، در ی
ک نمونه فناوری مرتبط با روشنایی را جمع آوری 

تأثیر تغییرات ی
دهد. ش می 

ک بازه زمانی گزار
می کند و تغییرات آن را در ی

دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

ش، 
سالم با

ش
شاداب با

٣
موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سالمتی را فهرست، و برخی 
موارد سالم و ناسالم را در آن شناسایی کرده و جدول هفتگی 

کند. ش می 
شامل برخی محورها را تنظیم، اجرا و گزار

فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه، بسیاری از 
ص و جدول هفتگی را تنظیم، 

موارد سالم و ناسالم را در آن مشخ
کند. ش می 

اجرا و گزار

فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سالمتی را تهیه، و در دو 
س 

بندی نموده، جدول هفتگی را براسا دسته سالم و ناسالم طبقه 
ش می کند.

آن تنظیم، اجرا و گزار

دنیای جانوران
4

ویژگی رشد، حرکت، غذا خوردن و برخی از تفاوت های ظاهری 
ک جانور محیط اطراف خود را بیان می کند.

ی
در فهرستی سه ویژگی اصلی دو یا چند جانور را مقایسه می کند 

. و به این ترتیب گوناگونی جانوران را نشان می دهد
ا طبقه بندی کرده  و شباهت های آنه به تفاوت ها  جانوران را با توجه 

و در این طبقه بندی به گوناگونی هم توجه می کند.

دنیای گیاهان
5

ک دورٔه زمانی را 
اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در ی

هایی  نام  می برد و با جمع آوری اطالعات و گفت و گو با یکدیگر راه 
برای استفاده از گیاهان و مصرف بهینٔه آنها ارائه می کند.

ک دورٔه 
ویژگی بارز اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در ی

گو با یکدیگر  زمانی را مقایسه و با جمع آوری اطالعات و گفت و 
فهرستی از راه های متنوع استفاده از گیاهان و مصرف بهینٔه آنها 

کند. را ارائه می 

ک دورٔه 
ویژگی های اندام های گیاهان دانه دار و تغییرات آنها در ی

آوری  بندی و با جمع  ک جدول مقایسه ای طبقه 
زمانی را در ی

ای از  وگو با یکدیگر، فهرست طبقه بندی شده  اطالعات و گفت 
موارد استفاده از گیاهان و مصرف بهینٔه آنها را ارائه می کند.

س »علوم تجربی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عناوین کارنامه
س

در
سطح ١ )قابل قبول(

سطح ٢ )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

زمین و پیرامون آن

زمین خانه پرآب ما
6

مواردی از استفاده از آب و مکان هایی که آب در آنجا یافت 
می شود را نام می برد و راهی برای صرفه جویی در مصرف آب و 

دهد. جلوگیری از آلودگی آن پیشنهاد می 

با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از آب و 
مکان هایی که در آنجا آب یافت می شود را تهیه کرده و به برخی 
از مسیرهایی که آب از محل انتقال تا محل مصرف طی می نماید، 

. اشاره می کند

با همکاری یکدیگر فهرست متنوعی از موارد استفاده از آب و 
منابعی که آب از آنجا تأمین می گردد را تهیه کرده و مسیر انتقال 
آب در محل سکونت خود را از محل انتقال تا محل مصرف 

نماید. رسم می 

زمین 
خانه سنگی ما

7

گ یافت می شود را شناسایی کرده و 
محل هایی که در آنجا سن

گ ها 
ش های تغییرات سن

موارد استفاده از آنها و نیز بعضی از رو
را شرح می دهد.

مطالعٔه محیط اطراف خود، مکان هایی که در آن  با بررسی و 
گ ها 

و موارد استفاده از سن گ ها به فراوانی یافت می شوند 
سن

ش آموزان )هم گروهی ها( 
و با مشارکت سایر دان را شناسایی 

ش های 
گ های جمع آوری شده را طبقه بندی کرده و اغلب رو

سن
گ ها را شرح می دهد.

تغییرات سن

س 
س موارد استفاده، جن

را براسا گ ها آنها 
با مشاهدٔه سن

گ، تغییرات، طبقه بندی می کند و موارد 
و نرمی(، رن )سختی 

ش کرده و 
استفاده برخی از آنها را در محیط زندگی گزار

گ ها را شرح می دهد.
ش های تغییرات سن

رو

زمین خانه خاکی 
ما

9

با بررسی محیط اطراف خود بعضی از مکان هایی که در آنجا 
ک را 

ک یافت می شود و نیز برخی از موارد استفاده از خا
خا

. نام می برد

ک به 
با بررسی و مطالعٔه محیط اطراف خود، مکان هایی که خا

ک را با مشارکت 
فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خا

ک های مختلف را با هم مقایسه و 
یکدیگر فهرست می کند. خا

. ص می کند
تفاوت های آشکار آنها را مشخ

با بررسی و مطالعٔه محیط اطراف خود، مکان هایی که خاک به 
فراوانی یافت می شود و موارد استفاده از خاک را با مشارکت 
یکدیگر فهرست می کند. خاک های مختلف را با هم مقایسه و 
ص از نظر استفاده 

ها را به خصو تفاوت های آشکار و پنهان آن
ص می کند.

مشخ

در اطراف ما هوا 
وجود دارد

١٠
ش نشان می دهد که در محیط اطراف ما هوا 

با مثال یا آزمای
وجود دارد. در مورد استفاده از هوا و جلوگیری از آلوده 

کند. کردن آن پیشنهادهای محدودی ارائه می 

دهد که در محیط اطراف هوا وجود  های متعدد، نشان می  با مثال 
های مختلف از هوا را برای موجودات زنده نام برده  دارد و استفاده 

کند. و نیز به بعضی موارد جلوگیری از آلودگی هوا اشاره می 

استفاده متعدد از هوا و جلوگیری از آلودگی آن را بیان 
های خالق  ش 

ش هوا را در انجام کارها به رو
می کند و نق

. نشان می دهد

حرکت و انرژی

دنیای
 سرد و گرم

١١

در موقعیت های متفاوت عوامل و منابع گرم کننده ای را که با 
یا چند فعالیت تأثیر  ک 

آن آشنا است فهرست کرده و در قالب ی
ش گرمای محیط )دمای محیط( 

ش یا افزای
این عوامل را بر کاه

نشان می دهد.

با همکاری یکدیگر و یا با راهنمایی دیگران مجموعه منابع و 
عوامل گرم کننده را در محیط های ناآشنا فهرست کرده و در 
ک یا چند فعالیت، تأثیر این عوامل را بر مقدار گرمای 

قالب ی
دهد. محیط نشان می 

با همکاری یکدیگر مجموعه ای از عوامل و منابع گرم کننده را 
به گونه ای که این عوامل در کنار هم استفاده بهینه از همه گرما 

کند. را امکان پذیر سازد، شناسایی و طراحی می 

از خانه تا مدرسه
١٢

از وسایلی که در محیط اطرافشان حرکت می کند، فهرستی 
ش، تأثیر حرکت را در آسان شدن 

تهیه کرده و با انجام آزمای
گذارد. ش می 

کارها به نمای

چرخ را در حرکت وسایل مختلف 
چگونگی استفاده از 

کند. ش می 
گزار

با مطالعه وسایل مختلف، چگونگی استفاده از چرخ در آنها را 
ش 

ای به نمای ک جدول مقایسه 
برای آسان تر شدن کارها در ی

می گذارد.

آهن ربای من
١٣

ش می گذارد.
ص آهن ربا را به نمای

ش هایی، خوا
با آزمای

ش می کند.
در زندگی روزمره گزار موارد استفاده از آهن ربا را 

ص آهن ربا، بازی طراحی و اجرا می کند.
با توجه به خوا

س »علوم تجربی« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس آموزش هنر
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بیان ایده در قالب های مختلف هنری

زیبایی شناسی

رعایت جنبه های زیبایی شناسی در 
تولید اثر هنری خود

ــ رعایت پاکیزگی، نظم و تناسب عناصر 
در فرایند و محصول تولید هنری 

خیلی خوب
در تولیدات هنری خود پاکیزگی )تمیز نگه  داشتن خود، ابزار و وسایل و محیط اطراف(، نظم )به موقع انجام دادن فعالیت ها(، 

ص و رعایت جهات اصلی، نسبت ها، اندازه ها، کوچکی، بزرگی( عناصر  را رعایت می کند.
تناسب  ) تشخی

خوب
در تولیدات هنری خود بعضی از موارد پاکیزگی، نظم و  تناسب عناصر را رعایت می کند.

قابل قبول
در تولیدات خود پاکیزگی، نظم و تناسب عناصر را با راهنمایی دیگران رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

ک مستقیم دیگران رعایت می کند.
در تولیدات هنری خود پاکیزگی، نظم و تناسب عناصر را با کم

ارتباط با طبیعت 

آشنایی با طبیعت   

تولید  در  طبیعت  از  گرفتن  ایده  ــ 
هنری

ــ توجه به حفظ و نگهداری طبیعت   

خیلی خوب
در همٔه تولیدات هنری خود، ضمن توجه به حفظ و نگهداری طبیعت، از آن ایده می گیرد.

خوب
در بیشتر تولیدات هنری خود، ضمن توجه به حفظ و نگهداری طبیعت، از آن ایده می گیرد.

قابل قبول
در برخی از تولیدات هنری خود ضمن توجه به حفظ و نگهداری طبیعت، از آن ایده می گیرد.

ش
نیازمند آموز

در توجه به حفظ و نگهداری طبیعت و ایده گرفتن از آن در تولیدات هنری خود، به راهنمایی نیاز دارد. 

آشنایی با میراث فرهنگی

آشنایی با میراث فرهنگی ایران 

فرهنگی  میراث  از  گرفتن  ایده  ــ 
ایران در تولید هنری

ــ توجه به حفظ و نگهداری میراث 
فرهنگی 

خیلی خوب
در همٔه تولیدات هنری خود، ضمن توجه به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، از آن ایده می گیرد.   

خوب
در بیشتر تولیدات هنری خود، ضمن توجه به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، از آن ایده می گیرد.   

قابل قبول 
در برخی از تولیدات هنری خود، ضمن توجه به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، از آن ایده می گیرد.   

ش
نیازمند آموز

در توجه به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و ایده گرفتن از آن در تولیدات هنری خود، به راهنمایی نیاز دارد. 

س »هنر« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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بیان ایده در قالب های مختلف هنری

تولید هنری 

توانایی بیان پیام در تولید 
هنری 

ــ انتخاب، پرورش و 
اجرای ایده

خیلی خوب
ش می دهد و اجرا می کند. 

برای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

خوب
ک نیاز دارد. 

ش می دهد و در اجرا به کم
برای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

قابل قبول
ک نیاز دارد. 

ش و اجرای آن به کم
شبرای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند اما برای پرور

نیازمند آموز
ک نیاز دارد. 

ش و اجرای آن به کم
برای بیان پیام خود، در انتخاب ایده، پرور

نقد هنری

توانایی بررسی و توصیف تولید هنری خود و 
دیگران

ــ توصیف فرایند تولید هنری )انتخاب ایده، 
پرورش ایده و اجرای ایدٔه هنری( خود و 

هم کالسی هایش
ــ اظهار نظر برای بهبود کیفی تولید هنری خود و 
هم کالسی هایش بر اساس معیارهای زیبایی شناسی

خیلی خوب
ک های 

ش با استفاده از مال
درمورد فرایند تولید هنری خود توضیح می دهد و برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های

زیبایی شناسی، پیشنهادهای متنوعی می دهد.

خوب
ک های 

ش با استفاده از مال
درمورد فرایند تولید هنری خود توضیح می دهد و برای بهبود تولید هنری خود و همکالسی های

زیبایی شناسی چند پیشنهاد می دهد.

قابل قبول
ش پیشنهاد می دهد.

درمورد فرایند تولید هنری خود توضیح می دهد و برای بهبود تولید هنری خود و همکالسی های

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
برای توضیح فرایند تولید هنری خود به کم

استفادۀ مناسب از ابزار

نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد و رعایت 
بهداشت و ایمنی آنها 

ــ توجه به نکات بهداشتی و ایمنی در استفاده از 
ابزار و مواد  

ــ توجه به نکات الزم برای نگهداری ابزار و مواد 
) استفادٔه بجا و به اندازه از ابزار و مواد (

خیلی خوب
همیشه از مواد و ابزارهای مختلف، به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری آنها را رعایت 

می کند. 

خوب
بیشتر اوقات از مواد و ابزارهای مختلف، به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری آنها را 

رعایت می کند.

قابل قبول
بهداشت و نگهداری آنها را  مواد و ابزارهای مختلف، به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی،  گاهی مواقع از 

رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

به ندرت از مواد و ابزارهای مختلف، به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری آنها را رعایت 
می کند.

س »هنر« پایۀ اّول دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ دوم ابتدایی جهت درج در کارنامۀ توصیفی96-97

 قرآن
ــ خواندن )روخوانی، قرائت (

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

 هدیه های آسمان
  

دانش آموزان اقلیت های دینی:دانش آموزان اهل سنت: 
ــ  خداشناسی 

ــ  پیامبری
ــ  امامت 

ــ  آداب و اخالق اسالمی 
ــ  قرآن کریم

ــ  احکام اسالمی
ــ  مراسم اسالمی

ــ  خودشناسی

ــ  خداشناسی 
ــ  پیامبری

ــ  آداب و اخالق اسالمی 
ــ  قرآن کریم

ــ  احکام اسالمی
ــ  مراسم اسالمی

ــ  خودشناسی
ــ  تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ  خداشناسی 
ــ  پیامبری

ــ  آداب و اخالق 
ــ  خودشناسی

ــ  تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

 تربیت بدنی
آمادگی جسمانی  ــ 

ــ حرکات پایه

 فارسی
ــ مهارت های خواندن  )گوش دادن، سخن گفتن  و خواندن(

مهارت های نوشتن )درست نویسی و امال، جمله سازی (  ــ 

 ریاضی
ــ عدد )شمارش، اعداد تا چهار رقمی، پول و واحدهای آن، مقایسٔه اعداد، اعداد تقریبی، کسر(

ــ عملیات روی اعداد )جمع و تفریق اعداد دورقمی و سه رقمی به روش  فرایندی و تکنیکی(
ــ هندسه )اشکال هندسی، تقارن(

ــ اندازه گیری )طول و زمان(
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ــ آمار و احتمال )آمار و سرشماری، رسم نمودار، احتمال(
ــ حل مسئله )به کار بردن راهبردهای حل مسئله: رسم شکل، الگوسازی، تبدیل مسئله به زیر مسئله، الگویابی، حل مسئلٔه 

ساده تر، روش نمادین، حدس و آزمایش، حذف حالت های نامطلوب، حل مسئله(

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرآیندی و روش علمی )زنگ علوم »گردش در باغ«، بسازیم و لذت ببریم، از گذشته تا آینده( 

ــ مواد و تغییرات آن )برای جشن آماده شویم، بعد از جشن(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )هوای سالم، آب سالم، سرگذشت دانه، درون آشیانه ها، من رشد می کنم(

ــ حرکت و انرژی )پیام رمز را پیدا کن ـ ١، پیام رمز را پیدا کن ـ 2، اگر تمام شود(
ــ زمین و پیرامون آن )زندگی ما و گردش زمین ـ١، زندگی ما و گردش زمین ـ2(

 هنر
بیان ایده  در قالب های مختلف  هنری )زیبایی شناسی، ارتباط با طبیعت، آشنایی با میراث فرهنگی، تولید هنری و نقد هنری(  ــ 

استفادهٔ مناسب از ابزار  ــ 

 شایستگی های عمومی
ــ شایستگی های فردی )رعایت بهداشت و ایمنی، رعایت آموخته های اخالقی(

ــ شایستگی های فرهنگی ــ اجتماعی )مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی(
ــ شایستگی های یادگیری )توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف(
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

شمارۀ درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و عبارات 
قرآنی کتاب درسی

کلیه دروس

ــ خواندن صحیح و شمرده کلمات 
و عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
و شمرده می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح1 

خوب
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

قابل قبول
برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

با کم

قرائت

مهارت روان خوانی
 سوره های کتاب درسی

17 ــ ٤

ــ خواندن سوره های کتاب درسی 
به صورت

روان و معمولی و حفظ سوره

خیلی خوب
سوره های کتاب درسی را روان و آهنگین  می خواند. حداقل دو سورٔه دلخواه را از حفظ  بخواند.

خوب
ک سورٔه  دلخواه را از حفظ می خواند.

سوره های کتاب درسی را روان وتقریبًا آهنگین می خواند. حداقل ی

قابل قبول
خواند. ک سورٔه  دلخواه را از حفظ  می 

سوره های کتاب درسی را روان و معمولی می خواند. حداقل ی

نیازمند 
ش

آموز
در خواندن سوره ها از روی کتاب، به صورت روان و معمولی، به راهنمایی معّلم نیاز دارد.

                                                                        

1ــ صحیح خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن.
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

شمارۀ درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آموزه  های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به آداب خواندن 
قرآن کریم

کلیٔه دروس

ــ رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب اولیٔه1  خواندن قرآن را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب اولیٔه خواندن قرآن را رعایت می کند.

قابل  قبول
برخی از آداب اولیٔه خواندن قرآن را رعایت می کند.

نیازمند 
ش

آموز
در رعایت آداب اولیٔه خواندن قرآن پیوسته به یادآوری معلم نیاز دارد.

پیام قرآنی

درک پیام های قرآنی

17ــ4

ــ  خواندن متن پیام و ترجمه آن از روی کتاب 
درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضیحات کافی مفاهیم ومصادیق آن را با زبان کودکانه بازگو 

می کند.

خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با زبان کودکانه  بازگو  کند.

قابل  قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند با راهنمایی معلم، مفهوم و مصداق آن را  با زبان کودکانه  

کند. بازگو  

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیازمند است.

به کم از روی کتاب درسی می خواند و در بیان مفهوم و مصداق آن پیوسته  متن و ترجمه پیام های قرآنی را 

داستان های  قرآنی 

آشنایی با 
داستان های قرآنی

17 ،16، 15 ،13، 10 ،8

ــ بیان داستان های کتاب درسی 
به زبان ساده

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب را با ذکر جزئیات به زبان خود

خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب را به صورت کلی به زبان خود

قابل  قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر به صورت کلی به زبان خود
داستان های کتاب را با  کم

نیازمند 
ش

آموز
ک تصاویر پیوسته به راهنمایی معلم نیازمند است.

های کتاب به کم در بیان داستان 

س »قرآن« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

                ادامۀ جدول اهدا

ش آموزان پایٔه دوم ابتدایی رعایت کنند، عبارت است از : پاکی و پاکیزگی، سکوت هنگام شنیدن قرآن، احترام به قرآن و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در شروع خواندن قرآن.
1ــ  آداب اولیه ای که انتظار می رود دان
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خداشناسی 

 آشنایی با مهربانی خدا از طریق آگاهی از نعمت های 
بی شمار او

 سپاسگزاری از نعمت های خداوند
آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو با خدا

1، 2 ،3 و 4

ــ تلقی همٔه داشته ها به عنوان هدیه ها و نعمت  های خداوند  
ــ سپاسگزاری از نعمت های خداوند 

ــ طلب خواسته های خود از خدا 

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی از نعمت های خدا عالوه بر آنچه در کتاب آمده، اشاره و در قالب متنی کوتاه از نعمت های خداوند سپاسگزاری  و 

خواسته های خود را از او طلب می نماید.

خوب
به چند نمونه از نعمت های خدا عالوه بر آنچه در کتاب آمده، اشاره و در قالب چند جمله از نعمت های خداوند سپاسگزاری  و خواسته های 

خود را از او طلب می کند.

قابل قبول
های خود  به نمونه هایی از نعمت های خدا که در کتاب آمده، اشاره  و در قالب جمله ای ساده از نعمت های خداوند سپاسگزاری و خواسته 

را از او طلب می کند. 

نیازمند  
ش

آموز
ک آموزگار به نمونه هایی از نعمت های خدا که در کتاب آمده، اشاره و در قالب جمله ای ساده از نعمت های خداوند سپاسگزاری و 

با کم
خواسته های خود را از او طلب می کند.

پیامبری 

آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی
آگاهی از مهربانی پیامبر اسالم)ص( نسبت به کودکان 

6، 7، 8 و 15

 ــ بیان اسامی پیامبران بزرگ الهی  و ادای احترام نسبت 
به ایشان

به  نسبت  )ص(  اسالم  پیامبر  رفتار  از  نمونه هایی  بیان   ــ 
کودکان

خیلی خوب
ص( نسبت به کودکان را بیان می کند.

گ الهی را به ترتیب با احترام نام می برد و نمونه های متنوعی از مهربانی پیامبر اسالم)
پیامبران بزر

خوب
ص( نسبت به کودکان را بیان می کند.

گ الهی را به ترتیب با احترام نام می برد و چند نمونه از مهربانی پیامبر اسالم)
پیامبران بزر

قابل قبول
ص( نسبت به کودکان را که در کتاب آمده، بیان می کند.

گ الهی را با احترام نام می برد و نمونه هایی از مهربانی پیامبر اسالم)
پیامبران بزر

نیازمند  
ش 

آموز
ص( نسبت به کودکان راکه در کتاب 

هایی از مهربانی پیامبر اسالم) گ الهی را با احترام نام می برد و نمونه 
ک آموزگار پیامبران بزر

با کم
کند.  آمده، بیان می 

س »هدیه های آسمان« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

امامت

آشنایی با ائمه اطهار)ع( به عنوان بهترین انسان ها
آشنایی با اسامی اهل بیت پیامبر )ص(، امامان اّول، دوم و سوم و نام امام 

دوازدهم 
رعایت احترام نسبت به ائمه اطهار و تالش برای الگوگیری از ایشان

19   ،14 ،13  ،12  ،10 ،9

ــ بیان نام اهل بیت پیامبر )ص( و امام دوازدهم با احترام
ــ بیان ویژگی های رفتاری امامان اّول و دوم و سوم

خیلی خوب
ص( را به ترتیب و نیز امام دوازدهم را با احترام نام می برد و ضمن معرفی امامان اول و دوم و سوم، به نمونه های 

اهل بیت پیامبر )
ش می کند.

متنوعی از ویژگی های رفتاری ایشان اشاره و برای الگوگیری از ایشان تال

خوب
ص( را به ترتیب و نیز امام دوازدهم را با احترام نام می برد و ضمن معرفی اجمالی امامان اول و دوم و سوم، به چند 

اهل بیت پیامبر )
کند. ش می 

نمونه از ویژگی های رفتاری ایشان اشاره و برای الگوگیری از ایشان تال

قابل قبول
برد و ضمن معرفی اجمالی امامان اول و دوم و سوم، به نمونه  هایی از  ص( و نیز امام دوازدهم را با احترام نام می 

اهل بیت پیامبر )
کند. ش می 

ویژگی های رفتاری ایشان که در کتاب آمده است، اشاره و برای الگوگیری از ایشان تال

نیازمند  
ش

آموز
ص( و نیز امام دوازدهم را با احترام نام می برد و ضمن معرفی اجمالی امامان اول و دوم و سوم، به 

ک معلّم، اهل بیت پیامبر )
با کم

ش می کند.
نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان که در کتاب آمده است، اشاره و برای الگوگیری از ایشان تال

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با برخی از آداب اسالمی مانند سالم کردن، پاکیزگی، 
نحوهٔ خوردن و آشامیدن

آشنایی با آثار و نتایج راست گویی و پرهیز از دروغ 

15، 16، 18 و 20

ــ بیان آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحؤه خوردن و 
آشامیدن و تالش برای رعایت آنها

ــ بیان اهمیت و نتایج راست گویی و تالش برای رعایت آن

خیلی خوب
ش می کند. اهمیت و نتایج 

آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحوه خوردن و آشامیدن را بیان و همواره برای رعایت آنها تال
ش می کند.

راست گویی را بیان و همواره برای رعایت آن تال

خوب
ش می کند. اهمیت و 

آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحؤه خوردن و آشامیدن را بیان و در بیشتر موارد برای رعایت آنها تال
ش می کند.

نتایج راست گویی را بیان و در اغلب موارد برای رعایت آن تال

قابل قبول
کند. اهمیت و  ش می 

آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحؤه خوردن و آشامیدن را بیان و در برخی اوقات برای رعایت آنها تال
ش می کند.  

نتایج راست گویی را بیان و در برخی موارد برای رعایت آن تال

نیازمند  
ش

آموز
ش 

اوقات برای رعایت آنها تال ک آموزگار  آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحؤه خوردن و آشامیدن را بیان و در برخی 
با کم

ش می کند.
می کند. اهمیت و نتایج راست گویی را بیان و در برخی موارد برای رعایت آن تال

س »هدیه های آسمان« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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      ادامۀ جدول اهدا

عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

قرآن کریم

درک مفهوم پیام های قرآنی

4، 9، 15 و 16

ــ بیان مفهوم پیام های قرآنی

خیلی خوب
ش می کند.

س تال
مفهوم درست پیام های قرآنی را بیان و برای آشنایی بیشتر با پیام های مرتبط با موضوعات در

خوب
کند. س توجه می 

مفهوم درست اغلب پیام های قرآنی را بیان و به پیام های مرتبط با موضوعات در

قابل قبول
مفهوم درست برخی از پیام های قرآنی را بیان می کند.

نیازمند  
ش

آموز
س را بیان می کند. 

ک آموزگار، مفهوم درست پیام در
با کم

احکام اسالمی

آشنایی اجمالی با طرز وضو گرفتن
آشنایی با اجزا و اذکار یک نماز دو رکعتی

آشنایی با اذان به عنوان اعالم کننده اوقات نماز و مقدمٔه آن

5، 11 و 17

ــ انجام وضو به شیوه صحیح
ــ ادای صحیح یک نماز دو رکعتی

ــ بیان اوقات اذان ونمازهای واجب روزانه

خیلی خوب
موارد مختلفی که وضو برای آنها الزم است و اجزا و مراحل وضو را به ترتیب نام می  برد و به شیؤه صحیح وضو می گیرد و نماز 
های نمازهای روزانه و زمان  دورکعتی را به طور صحیح ادا می کند و اجزای آن را به ترتیب نام می برد. اوقات اذان و تعداد رکعت 

پایان آنها را بیان می کند.

خوب
وضو برای ادای نماز و قرائت قرآن را بیان می کند و اجزا و مراحل وضو را به ترتیب نام می برد و به شیؤه صحیح وضو  ضرورت 
می گیرد و نماز دو رکعتی را به طور صحیح ادا می کند و اجزای آن را به ترتیب نام می برد.  اوقات اذان و تعداد رکعت های نمازهای 

روزانه را بیان می کند.

قابل قبول
برد و به شیؤه صحیح وضو  ضرورت وضو برای ادای نماز و قرائت قرآن را بیان می کند و اجزا و مراحل وضو را به ترتیب نام می  
می گیرد و نماز دورکعتی را به طور صحیح ادا می کند و اجزای آن را به ترتیب نام می برد. اوقات اذان و نمازهای روزانه را بیان 

می کند.

نیازمند  
ش

آموز
برد و اوقات اذان و  کند و اجزای آن را نام می  گیرد و نماز دورکعتی را ادا می  با راهنمایی آموزگار، به شیؤه صحیح وضو می 

کند. نمازهای روزانه را بیان می 
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مراسم اسالمی

آشنایی با مراسم میالد نبی اکرم )ص(، نیمه شعبان و 
اقامه نماز و مشارکت در برگزاری آنها

8، 11 و 19

ــ مشارکت در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )ص( 
و نیمه شعبان 

خیلی 
خوب

ص والدت و شهادت ائمه )ع( واقع در طول 
ص( و نیمه شعبان، اقامه نماز و مراسم خا

در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )
سال تحصیلی فعاالنه مشارکت می کند.

خوب
ص والدت و شهادت ائمه )ع( واقع در طول 

ص( و نیمه شعبان، اقامه نماز و مراسم خا
در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )

سال تحصیلی مشارکت می کند.

قابل 
قبول

ائمه )ع( واقع در طول  ص والدت و شهادت 
ص( و نیمه شعبان، اقامه نماز و مراسم خا

در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )
سال تحصیلی شرکت می کند.

نیازمند  
ش

آموز
ص والدت و شهادت ائمه  )ع( 

ص( و نیمه شعبان، اقامه نماز و مراسم خا
با همراهی آموزگار در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )

واقع در طول سال تحصیلی شرکت می کند.

خودشناسی

آشنایی با خود به عنوان مخلوق محبوب و مورد توجه 
خداوند

آگاهی از نیاز به پاکیزگی خود

1، 4، 5 و 16

مخلوق  به عنوان  خود   برای  شدن  قائل  ارزش  ــ 
محبوب و مورد توجه خداوند 

ــ احساس مسئولیت نسبت به رعایت پاکیزگی

خیلی 
خوب

ش می کند و نسبت به پاکیزگی خود 
ش این محبوبیت تال

ش را به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد و برای افزای
خود

کند. ش می 
س مسئولیت و برای رعایت آن تال

احسا

خوب
کند و نسبت به پاکیزگی خود در  ش می 

ش این محبوبیت تال
ش را  به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد و برای افزای

خود
کند. ش می 

س مسئولیت و برای رعایت آن تال
اغلب موارد احسا

قابل 
قبول

ش می کند و برای رعایت پاکیزگی خود 
ش را  به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد و برای حفظ این محبوبیت تال

خود
ش می کند.

در برخی موارد تال

نیازمند  
ش

آموز
ش را  به عنوان مخلوق محبوب خدا می شناسد و برای حفظ این محبوبیت و رعایت پاکیزگی خود 

با راهنمایی آموزگار خود
کند. ش می 

تال

س »هدیه های آسمان« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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بهای فروش در سراسر کشور ٣٥٠٠ ريال ـ ١٣٨٨

شابک    ٩ - ٦ ١٢٨ - ٠٥ - ٩٦٤

بهای فروش در سراسر کشور  ۳۵۰۰ ريال ـ ١٣٩۲
شابک    ۳ - ۲۰۳۸ - ٠٥  - ٩٦٤- ٩٧٨

۵۳/۷
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمادگی جسمانی  

توسعه و بهبود 
چابکی

3 ،10،
23 

ــ در اطراف محوطه به شکل مارپیچ می دود.
س کردن خطوط 

س از لم
ض زمین والیبال )9متر(  را در دو مرحلٔه رفت و برگشت طی کرده و پ

ــ با عالمت معلم، عر
طولی، در برگشت آخر به سرعت از روی خط شروع می گذرد.

ک خط قرار دارند، عبور کرده و مانع 
ــ به شکل مارپیچ از بین چهار مانع یا صندلی که  به فاصلٔه 3 متر از هم در ی

آخری را دور زده و برگشته و از خط شروع می گذرد ) آزمون دویدن مارپیچ(.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.  

توسعه و بهبود استقامت
قلبی ــ  تنفسی

4 ،25

ــ به مدت 1 دقیقه به حالت درجا بدون طناب حرکت طناب زدن را انجام می دهد.
داشته باشد )توجه به  ش سرعت 

ــ 10 دور، دور زمین والیبال نرم بدود حتی اگر در حین اجرا نیاز به ایستادن و کاه
تفاوت های فردی الزامی است(.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.

توسعه و بهبود قدرت
 و استقامت عضالنی

4 ،7،9

س دارند تا 10 مرتبه انجام می دهد )آزمون 
ــ حرکت شنا روی زمین را در حالتی که زانوها و کف دست ها با زمین تما

شنای سوئدی(.
ض عضالت 

متر از زمین بلند کرده و با انقبا ــ در حالت به پشت دراز کشیده، پاها را به صورت جفت حدود 10 سانتی 
کند ) با پاهای کامالً صاف بدون خم کردن زانو(. شکم 30 ثانیه این حالت را حفظ می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از مواردموفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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س »تربیت بدنی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
  ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمادگی جسمانی

توسعه  و بهبود انعطاف  پذیری

٥  ،  18

ک کرده و 
ض شانه باز( بدون خم کردن زانوها کف دست ها را به زمین نزدی

ــ در حالت ایستاده )پاها به اندازٔه عر
8  ثانیه این حالت را حفظ می کند. 

ک کرده و 8 ثانیه این حالت را 
ــ در حالت ایستاده )پاها جفت( بدون خم کردن زانوها کف دست ها را به زمین نزدی

حفظ می کند. 
کند. ک می 

ک دست را از باالی سر و دست دیگر از کمر در پشت بدن به یکدیگر نزدی
ــ در حالت ایستاده ی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از مواردموفق است. 

توسعه و بهبود تعادل

8

پای دیگر ) پای تکیه گاه(  از پهلو قرار داده  روی  ک پا  را باالی زانوی 
ــ در حالی که دست ها به کمر می باشد کف ی

ک(.
ک ل

کند ) اجرای آزمون ل سینٔه پای تکیه گاه بلند  شود و با حفظ تعادل، پاشنه پا را از روی زمین بلند می 
ض حدود 10 سانتی متر به آهستگی راه می رود.

ــ روی نیمکت یا لبٔه جدولی با ارتفاع 15 سانتی متر از زمین و عر
ض حدود 10 سانتی متر  

از زمین و عر جدولی به ارتفاع 15 سانتی متر  ــ با دست های باز به طرفین، از روی نیمکت یا لبٔه 
گردد. س بر روی پنجه پا مسیر را برمی 

با حفظ تعادل بر روی پاشنٔه پا راه رفته و سپ

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش 
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.                                                      
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س »تربیت بدنی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین                                                                                 ادامۀ جدول اهدا
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حرکات پایه

کسب مهارت در 
خم و راست شدن

14

ــ در حین راه رفتن )دست ها به کمر(، به سمت چپ و راست خم می شود.
ش می دهد.

ش در پشت سر
ــ توپی را که در دست دارد، با خم شدن از بین دو پای خود، به هم کالسی ا

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در پریدن

 2 ،22،
26

ش، زانوها و مچ پا را خم می کند و می تواند روی پنجه پا فرود آید.
ــ در هنگام پر

ک می گیرد.
ش از حرکت بازوان کم

ــ در هنگام پر
س از فرود تعادل دارد.

ــ پ
ش جفت به صورت متوالی از روی حداقل 3 مانع کوتاه، با فاصله نیم متر  را دارد.

ــ توانایی پر

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
ش   در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند آموز
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در به پهلو 
دویدن

1 ،17

ش کوتاه و گام برداشتن از پهلو را دارد.
ــ توانایی انجام حرکت ترکیبی جه

ــ وزن خود را روی پنجٔه پای راهنما منتقل می کند.
ک بار در باالی سر به هم می زند.

ک بار بر روی ران ها و ی
ــ دست ها را ی

ــ توانایی دویدن به پهلو در دو جهت راست و چپ را دارد. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
ش   در انجام برخی از موارد موفق است.  

نیازمند آموز
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

مالحظات:
س از کتاب راهنمای معلّم استفاده کنند. 

1ــ کلیٔه آموزگاران موظفند برای تدری
س کتاب راهنمای معلم تدوین شده است. 

2ــ نشانه های تحقق بر اسا
ش آموزان توجه گردد. 

3ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دان
س، از نمونه بازی های مندرج در کتاب ضمیمه تربیت بدنی ویژه معلمان پایه دوم دبستان استفاده کنند.

4ــ آموزگاران محترم می توانند متناسب با اهداف درو
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حرکات پایه

کسب مهارت در دریافت کردن

١3 ،16،
٢١ ،22

 ــ با استفاده درست دست ها )انگشتان شست به طرف باال و در مسیر توپ( و پاها )باز، رو به مسیر  و با کمی فاصله، 
جلو و عقب قرار می گیرد( توپ های باالتر از سطح کمر را می گیرد.

ــ با استفاده درست دست ها )دست ها به طرف پایین( پاها )پاها باز، رو به مسیر و با کمی فاصله، جلو و عقب قرار 
می گیرد( توپ های پایین تر از سطح کمر را می گیرد.

ک پا را در مسیر آن به جلو می آورد  و توپ را 
ک شدن توپ، ی

 ــ در هنگام دریافت به استقبال توپ می رود )با نزدی
کشد(. به طرف بدن می 

ــ در حین راه رفتن و دویدن، توپ های ارسالی را دریافت می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در پرتاب 
دو دست

12  ،15،
22

ک دستی از باالی سر پرتاب می کند.
ــ توپ سبکی را دو دستی  و ی

ک دستی از پایین به سمت هدفی در روی زمین پرتاب می کند. 
ــ توپ سبکی را دو دستی و ی

کند.  ک دستی به هوا پرتاب می 
ــ توپ سبکی را دو دستی  و ی

ک دستی برای هم کالسی خود پرتاب می کند.
ــ در حین راه رفتن و دویدن توپ سبکی را دو دستی  و ی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش 
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در لی لی کردن

26

ــ روی پای راست و پای چپ 5 بار درجا لی لی می کند. 
ــ با پای راست و پای چپ 5 گام را به صورت لی لی طی می کند.

دود. ــ در حین دویدن با عالمت معلم )صدای سوت( مسیری را با لی لی طی کرده و دوباره می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش  
نیازمند آموز

در انجام اندکی از موارد موفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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س »فارسی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن

کسب مهارت گوش دادن

ــ دریافت پیام و واکنش به آن

خیلی خوب
ش مناسب نشان می دهد. 

ک می کند و واکن
ش می دهد، پیام را به سرعت در

با دقت به سخنان  گو

خوب
ش مناسب نشان می دهد.

گ  واکن
ک می کند و با مکث و درن

ش می دهد، پیام آنها را در
با دقت به سخنان گو

قابل قبول
ش نشان می دهد. 

ک می کند و به آن واکن
ش می دهد، بخشی از پیام را در

با یادآوری و تذکر به سخنان گو

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد . 

ش نسبت به آن، به کم
ک پیام و واکن

ش دادن و در
در گو

سخن گفتن

کسب مهارت سخن گفتن

ــ برقراری ارتباط و انتقال پیام 

خیلی خوب
همیشه در برقراری ارتباط با دیگران موفق است و پیام خود را با استدالل1 بیان می کند.

خوب
 بیشتر اوقات در برقراری ارتباط با دیگران موفق است و پیام خود را با استدالل بیان می کند.

قابل قبول
گاهی اوقات در برقراری ارتباط با دیگران موفق است و پیام خود را در قالب چند جملٔه ساده و کوتاه بازگو می کند. 

نیازمند 
ش 

آموز
کند. ص بازگو می 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد و پیام خود را به صورت جمالت ناق
در برقراری ارتباط با دیگران به کم

خواندن

کسب مهارت روخوانی و 
درک خوانداری

شعر(  )نثر،  متن  خواندن  ــ 
به صورت درست، روان

ــ پاسخ به سؤاالت مربوط به 
درک مطلب

خیلی خوب
را درست و روان  می خواند و  پیام آن را بیان می کند.   متن2 

خوب
در بیشتر موارد متن را درست و روان می خواند و پیام آن را بیان می کند.  

قابل قبول
در برخی موارد متن را  درست و روان می خواند و پیام آن را بیان می  کند.  

نیازمند  
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد .

در خواندن متن و بیان پیام آن، به کم

١ ــ استدالل: بیان پیام خود با دلیل
س فارسی متن، تصویری و نوشتاری است.

٢ ــ  متن: در در
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های نوشتن

درست نویسی و امال

کسب مهارت درست نویسی و زیبانویسی واژه ها

ــ تشخیص و کاربرد امالی صحیح واژه ها
ــ رعایت خوانانویسی و زیبانویسی

ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
می نویسد و فعالیت های امالیی را  ص می دهد و آنها را خوانا ، درست و زیبا1 

امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
به    درستی انجام می دهد.

خوب
ص می دهد و بیشتر آنها را خوانا و درست  می نویسد. در بیشتر موارد فعالیت های 

امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
امالیی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
ص می دهد و برخی از واژه ها را خوانا و درست می نویسد. در برخی موارد 

امالی صحیح بیشتر واژه های کتاب را تشخی
فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.   

نیازمند  
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد . 

ص و نوشتن امالی درست واژه ها، و انجام فعالیت های امالیی به کم
در تشخی

جمله سازی

کسب  مهارت در جمله سازی

ــ ساختن جمله 
ــ نوشتن متن کوتاه

ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
متنی کوتاه و خالق می نویسد و فعالیت های  ک موضوع، 

با رعایت اصول درست نویسی و نشانه های نگارشی،دربارٔه ی
دهد. نگارشی را به درستی انجام می 

خوب
ک موضوع، متنی کوتاه می نویسد. در بیشتر موارد 

با رعایت اصول درست نویسی و نشانه های نگارشی، دربارٔه ی
فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
ک موضوع، چند جملٔه کوتاه می نویسد. در برخی 

با رعایت برخی از اصول درست نویسی و نشانه های نگارشی دربارٔه ی
موارد فعالیت های نگارشی را به درستی انجام می دهد.

نیازمند 
ش 

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 

در ساختن جمله و انجام فعالیت های نگارشی  به کم

ش، پاکیزه نویسی و خوانانویسی است. 
١ــ زیبانویسی  شامل رعایت خط خو

س »فارسی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس ریاضی
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… می باشد.
١ ــ منظور از ابزار، اشیا، اشکال، محور اعداد، چینه، چوب خط و 

٢ ــ منظور از اعداد ترکیبی، عبارت های ریاضی هستند. رجوع شود به صفحٔه 94، تمرین 2.
٣ ــ منظور از اعداد غیرترکیبی، همان اعداد هستند. رجوع شود به صفحٔه 94، تمرین 1. 

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف 

اهدا
کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عدد

شمارش

بیان اعداد دورقمی و سه رقمی 
به صورت های مختلف )ترتیبی ــ  

چندتاچندتا(

 ،64  ،59  ،56  ،11  ،7  ،5  ،4  ،2
70

ــ شمارش چندتا چندتا و ترتیبی
از  کوچک تر  یا  بزرگ تر  اعداد  بیان  ــ 

یک عدد و اعداد مابین دو عدد

خیلی خوب
ش دوتایی، پنج تایی و ده تایی را به صورت ذهنی انجام می دهد و اعداد 

ش چندتاچندتا را با به کارگیری ابزارهای1 مختلف انجام می دهد. شمار
شمار

مسائل پیرامونی به کار می گیرد. و دربارٔه آن توضیح می دهد و آموخته های خود را در  مابین دوعدد را بیان می کند  ک عدد و 
ک تر از ی

گ تر و کوچ
بزر

خوب
ک عدد و مابین دوعدد را بیان می کند. در 

ک تر از ی
گ تر و کوچ

ش چندتاچندتا را با به کارگیری ابزارهای مختلف انجام می دهد و اعداد بزر
شمار

بیشتر موارد دربارٔه آن توضیح می دهد و آموخته های خود را در مسائل پیرامونی به کار می گیرد.

قابل قبول
ک عدد و مابین دوعدد را بیان می کند.

ک تر از ی
گ تر و کوچ

ش چندتاچندتا را با به کارگیری برخی ابزارها انجام می دهد و اعداد بزر
شمار

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ک عدد و مابین آن نیاز به کم

ک تر از ی
گ تر و کوچ

ش چندتاچندتا با به کارگیری ابزارها و بیان اعداد بزر
برای شمار

اعداد تا چهار رقمی

درک مفهوم رقم های یک عدد و شناخت 
ارزش مکانی و ساخت اعداد دورقمی و 

سه رقمی

71 ،63 ،62 ،26 ،6 ،5

ــ ساخت یک عدد دورقمی یا سه رقمی
ــ استفاده از جدول ارزش مکانی در 

تشخیص ارزش رقم در عدد
ــ نمایش اعداد به صورت های مختلف

خیلی خوب
ش رقم را در 

ش می دهد. ارز
رقم ها را در ساخت اعداد دورقمی و سه رقمی به کار می گیرد و آنها را به صورت های مختلف )به حروف و عدد( نمای

ص و دربارٔه آن توضیح می دهد.
ش مکانی تشخی

جدول ارز

خوب
ش می دهد. در بیشتر موارد 

های مختلف )به حروف و عدد( نمای گیرد و آنها را به صورت  ها را در ساخت اعداد دورقمی و سه رقمی به کار می  رقم 
ص و دربارٔه آن توضیح می دهد.

ش مکانی تشخی
ش رقم را در جدول ارز

ارز

قابل قبول
ش رقم 

دهد. در برخی موارد ارز ش می 
گیرد و در اغلب موارد به صورت های مختلف نمای ها را در ساخت اعداد دورقمی و سه رقمی به کار می  رقم 

ص می دهد.
ش مکانی تشخی

را در جدول ارز

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص ارزش رقم، نیاز به کم

برای به کارگیری رقم  در ساخت عدد و نمایش آن به صورت های مختلف و تشخی

پول و واحدهای آن

آشنایی با ارزش سکه های تا 
1000 ریال به عنوان ابزاری 
برای شناخت اعداد سه رقمی

 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57
 ،100 ،94 ،70 ،69 ،66

103 ،102

تا  سکه های  ارزش  بیان  ــ   
1000 ریال

با  سکه های  تبدیل  ــ   
ارزش های مختلف به یکدیگر

خیلی خوب
ش های مختلف را به همدیگر تبدیل می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

ش سکه های تا 1000 ریال را بیان و سکه های با ارز
ارز

خوب
ش های مختلف را به همدیگر تبدیل می کند و دربارٔه آن  توضیح می دهد.

ش سکه های تا 1000 ریال را بیان و در بیشتر موارد سکه های با ارز
ارز

قابل قبول
کند. ش های مختلف را به همدیگر تبدیل می 

ش سکه های تا 1000 ریال را بیان و در برخی موارد سکه های با ارز
ارز

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
های مختلف به یکدیگر نیاز به کم ش 

های  تا 1000 ریال را بیان و برای تبدیل سکه های با ارز ش سکه 
ارز

مقایسٔه اعداد

کسب مهارت مقایسٔه اعداد دورقمی 
و سه رقمی

94 ،92 ،8 ،4

و  ترکیبی٢  اعداد  مقایسٔه  ــ 
غیرترکیبی٣ در موقعیت های مختلف

ریاضی  نمادهای  به کارگیری  ــ 
مناسب برای مقایسٔه اعداد

خیلی خوب
ک، به مقایسٔه اعداد می پردازد و برای بیان آن از نماد مناسب استفاده می کند و دربارٔه آن توضیح 

ک به ی
با مقایسٔه اعداد و عبارت های ریاضی و تناظر ی

)شفاهی، کتبی( می دهد.

خوب
ک، به مقایسٔه اعداد می پردازد و برای بیان آن از نماد مناسب استفاده می کند و در بیشتر موارد 

ک به ی
با مقایسٔه اعداد و عبارت های ریاضی و تناظر ی

دربارهٔ آن توضیح )شفاهی ( می دهد.

قابل قبول
ک، به مقایسٔه اعداد می پردازد و برای بیان آن از نماد مناسب استفاده می کند.

ک به ی
در اغلب موارد با مقایسه و تناظر ی

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای مقایسٔه اعداد و استفاده از نماد مناسب، نیاز به کم
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عناوین کارنامه
ف

اهدا
 کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

                                              

اعداد تقریبی

کسب مهارت تقریب زدن اعداد سه رقمی 
و دورقمی

65 ،35 ،34 ،33 ،30 ،27 ،22 ،20

ــ تقریب زدن اعداد از نوع گرد کردن
ــ تقریب زدن اعداد از نوع قطع کردن

خیلی خوب
ش های مختلف )گرد کردن و قطع کردن( انجام می دهد و دربارٔه آن 

تقریب زدن اعداد دو رقمی و سه رقمی را با رو
توضیح می دهد و آموخته های خود را در مسائل پیرامونی به کار می گیرد.

خوب
در بیشتر موارد تقریب زدن اعداد دو رقمی و سه رقمی را با روش های مختلف )گرد کردن و قطع کردن( انجام می دهد و 

گیرد. دربارٔه آن توضیح می دهد و در برخی موارد آموخته های خود را در مسائل پیرامونی به کار می 

قابل قبول
ش های مختلف )گرد کردن و قطع کردن( انجام می دهد.

در برخی موارد تقریب زدن اعداد دو رقمی و سه رقمی را با رو

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
در انواع تقریب زدن اعداد دو رقمی و سه رقمی نیاز به کم

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا

کسر

آشنایی با مفهوم کسر

 ،120 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110
123 ،122 ،121

ــ نمایش هندسی کسر
ــ بیان کالمی مفهوم کسر

خیلی خوب
س بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

در شکل های داده شده، کسر را در قالب جمله و بالعک

خوب
س بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

 در بیشتر شکل های داده شده، کسر را در قالب جمله و بالعک

قابل قبول
س بیان می کند.

در برخی موارد در شکل های داده شده، کسر را در قالب جمله و بالعک

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
س نیاز به کم

برای بیان کسر در شکل های داده شده در قالب جمله و بالعک

عدد
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س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

  ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف 

اهدا
کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

جمع و تفریق فرایندی )از سمت چپ(

درک مفهوم جمع از سمت چپ )فرایندی( 

 ،69 ،68 ،67 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،22 ،21 ،20
97 ،96 ،95

ــ انجام عمل جمع به صورت تقریبی
 ــ انجام عمل جمع با کمک شکل، جدول و محور

ــ استفاده از گسترده نویسی در انجام عمل جمع

خیلی خوب
ش مکانی، انجام داده و روی محور نشان 

جمع اعداد را از سمت چپ با استفاده از شکل، گسترده نویسی و جدول ارز
می دهد. اعداد را به صورت تقریبی جمع می زند و مسئله ها را حل می کند و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح می دهد.

خوب
ش مکانی انجام داده و روی محور 

، گسترده نویسی و جدول ارز در بیشتر موارد  جمع اعداد  را  از سمت چپ  با  استفاده از شکل
نشان می دهد. اعداد را به صورت تقریبی جمع می زند و مسئله ها را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی انجام داده و روی محور 

در برخی موارد، جمع اعداد را از سمت چپ با  استفاده از شکل، گسترده نویسی و جدول ارز
نشان می دهد. اعداد را به صورت تقریبی جمع می زند و مسئله ها را حل می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای انجام جمع از سمت چپ و انجام عمل جمع به صورت تقریبی وحل مسائل آن نیاز به کم

درک مفهوم تفریق از سمت چپ )فرایندی(

33، 32، 31، 30، 29، 28، 22، 21، 20

105، 104، 103، 97، 96، 95، 68، 67

ــ انجام عمل تفریق به صورت تقریبی
ارزش  جدول  شکل،  کمک  با  تفریق  عمل  انجام  ــ 

مکانی و محور
ــ استفاده از گسترده نویسی در انجام عمل تفریق

خیلی خوب
ش مکانی انجام می دهد. مسئله ها را حل 

جدول ارز استفاده از شکل، گسترده نویسی و  تفریق اعداد را از سمت چپ با 
می کند، و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح می دهد.

خوب
ش مکانی انجام می دهد و مسئله ها 

در بیشتر موارد،  تفریق اعداد را از سمت چپ با استفاده  از شکل، گسترده نویسی و جدول ارز
را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی انجام می دهد و مسئله ها 

جدول ارز ، گسترده نویسی و  در برخی موارد، تفریق اعداد را از سمت چپ با استفاده از شکل
را حل می کند.

ش
نیازمندآموز

دارد. ک و راهنمایی معلم 
برای انجام عملیات تفریق از سمت چپ و انجام مسائل آن، نیاز به کم
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عناوین کارنامه
ف 

اهدا
کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

جمع و تفریق تکنیکی  )از سمت راست(

درک مفهوم جمع از سمت راست 
)تکنیکی(

107 ،106 ،105 ،102 ،101 ،100

کمک  به  بی انتقال  و  انتقال  )با  جمع  عمل  انجام  ــ   
شکل، جدول ارزش مکانی(

خیلی خوب
ش مکانی و شکل انجام می دهد، مسئله ها را 

ک جدول ارز
عمل جمع از سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم

حل می کند و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح می دهد.

خوب
ش مکانی و شکل انجام 

ک جدول ارز
در بیشتر موارد، عمل جمع از سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم

می دهد و مسئله ها را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی و شکل انجام 

ک جدول ارز
در برخی موارد، عمل جمع از سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم

می دهد و مسئله ها را حل می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای انجام عملیات جمع از سمت راست و حل مسائل مربوط به آن، نیاز به کم

درک مفهوم تفریق از سمت راست
)تکنیکی(

106 ،105 ،104 ،103

 ــ انجام عمل تفریق )با انتقال و بدون انتقال به کمک 
شکل، جدول ارزش مکانی(

خیلی خوب
ش مکانی و شکل انجام می دهد، مسئله ها را 

ک جدول ارز
عمل تفریق از سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم

حل کرده و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح می دهد.

خوب
ش مکانی و شکل انجام 

ک جدول ارز
در بیشتر موارد، عمل تفریق از سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم

می دهد و مسئله ها را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی و شکل انجام 

ک جدول ارز
سمت راست را در موقعیت های مختلف با کم در برخی موارد، عمل تفریق از 

می دهد و مسئله ها را حل می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای انجام عملیات تفریق از سمت راست نیاز به کم

س »ریاضی« پایۀ  دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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سطوح عملکرد

هندسه

اشکال هندسی

آشنایی با  اشکال هندسی  و مقایسٔه آنها 
)گوشه، ضلع(

89 ،82 ،43 ،40 ،39 ،38

 ــ تشخیص و رسم اشکال هندسی
ــ شناخت اجزا )ضلع و گوشه های 

شکل های هندسی(
 ــ مقایسٔه  اشکال هندسی

خیلی خوب
ص و رسم می کند و با یکدیگر مقایسه کرده و توضیح 

اشکال هندسی و اجزای آنها را در تصاویر و محیط پیرامونی مشخ
می دهد.

خوب
ص و رسم می کند و با یکدیگر مقایسه 

پیرامونی مشخ در بیشتر موارد اشکال هندسی و اجزای آنها را در تصاویر و محیط 
می کند.

قابل قبول
ص و رسم می کند و با یکدیگر مقایسه 

پیرامونی مشخ در برخی موارد اشکال هندسی و اجزای آنها را در تصاویر و محیط 
می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص و رسم و مقایسٔه اشکال هندسی، نیاز به کم

در تشخی

تقارن

درک تقارن

66 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،9

 ــ تشخیص و توصیف شکل های متقارن
 ــ تشخیص و رسم خط تقارن

ـ کامل کردن و رنگ کردن نیمٔه  دیگر شکل متقارن ـ 

خیلی خوب
تقارن دو نیمه ای و چهار قسمتی را  تکمیل می کند، خط تقارن را در اشکال مختلف رسم می کند. اشکال متقارن را در 

محیط پیرامون پیدا می کند و در مورد علل متقارن بودن آنها توضیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد تقارن دو نیمه ای و چهار قسمتی را  تکمیل می کند، خط تقارن را در اشکال مختلف رسم می کند و اشکال 

کند. متقارن را در محیط پیرامون پیدا می 

قابل قبول
در برخی موارد تقارن دو نیمه ای و چهار قسمتی را  تکمیل می کند، خط تقارن را در اشکال مختلف رسم می کند و اشکال 

متقارن را در محیط پیرامون پیدا می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای تکمیل نیمه های متقارن و رسم خط تقارن و پیداکردن اشکال متقارن نیاز به کم

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

اندازه گیری

طول

اندازه گیری طول ها با واحدهای غیراستاندارد و 
مقایسٔه  آنها و آشنایی با واحدهای اندازه گیری طول

 ،85 ،84 ،83 ،82 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74
89 ،88 ،87 ،86

واحدهای  و  اشیا  با  طول  اندازه گیری  ــ   
غیراستاندارد )مفهوم بین(

 ــ اندازه گیری طول با واحدهای استاندارد )سانتی متر 
و میلی متر(

خیلی خوب
طول اشیا را با اشیای مناسب اندازه می گیرد و با عبارت درست بیان می کند)مفهوم بین(. طول اشیا و دور شکل های 

هندسی را با واحدهای استاندارد، اندازه گیری می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد طول اشیا را با اشیای مناسب اندازه می گیرد و با عبارت درست بیان می کند)مفهوم بین(. در بیشتر موارد 

طول اشیا و دور شکل های هندسی را با واحدهای استاندارد، اندازه گیری می کند.

قابل قبول
در برخی موارد طول اشیا را با اشیای مناسب اندازه می گیرد و با عبارت درست بیان می کند)مفهوم بین(. در برخی موارد 

طول اشیا و دور شکل های هندسی را با واحدهای استاندارد، اندازه گیری می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای اندازه گیری طول اشیا با واحدهای استاندارد نیاز به کم

زمان

خواندن و نوشتن زمان در ساعت و درک مفهوم 
زمان و ترتیب زمان و مقایسٔه  ترتیب زمان

 ،47 ،46 ،45 ،40 ،32 ،29 ،27 ،17 ،11
117 ،99 ،76 ،75 ،63 ،58 ،53 ،50 ،49

 ــ خواندن زمان کامل همراه با دقیقه
 ــ بیان زمان در ساعت با ربع و نیم

 ــ تشخیص نمادهای ساعت
ــ مقایسٔه ترتیب زمانی

خیلی خوب
زمان را با ساعت و دقیقه و ربع و نیم با نمادهای متنوع )فارسی، دیجیتالی، التین( می خواند. ترتیب زمانی را مقایسه 

می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد، زمان را با ساعت و دقیقه و ربع و نیم با نمادهای متنوع)فارسی، دیجیتالی، التین( می خواند و ترتیب 

کند.  زمانی را مقایسه می 

قابل قبول
در برخی موارد، زمان را با ساعت و دقیقه و ربع و نیم با نمادهای متنوع)فارسی، دیجیتالی، التین( می خواند و ترتیب 

زمانی را مقایسه می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص ترتیب زمان، نیاز به کم

در خواندن زمان و تشخی

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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آمار و احتمال

آمار و سرشماری

کسب مهارت جمع آوری و مقایسٔه داده ها و 
نمایش با چوب خط

130 ،129 ،128 ،3

ــ جمع آوری اطالعات در مورد موضوعات 
مختلف

تکمیل  و  سرشماری  برای  خط  چوب  رسم  ــ 
جدول داده ها

خیلی خوب
ش می دهد، جدول داده ها 

داده های مربوط به موضوعات مختلف را جمع آوری کرده و با استفاده از چوب خط، آنها را نمای
را تکمیل می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب
ش می دهد، 

در بیشتر موارد، داده های مربوط به موضوعات مختلف را جمع آوری کرده و با استفاده از چوب خط، آنها را نمای
جدول داده ها را تکمیل می کند و دربارهٔ آن توضیح می دهد.

قابل قبول
ش می دهد و 

در برخی موارد، داده های مربوط به موضوعات را جمع آوری کرده و با استفاده از چوب خط، آنها را نمای
جدول داده ها را تکمیل می کند. 

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ش داده ها نیاز به کم

برای جمع آوری و نمای

رسم نمودار         

آشنایی با انواع نمودار و رسم نمودار

 ،139 ،138 ،137 ،136 ،133 ،132 ،131
143 ،142 ،141 ،140

ــ رسم انواع نمودار)ستونی، تصویری(
ــ مقایسٔه نمودارها و تحلیل داده ها

خیلی خوب
س نمودارها 

ش می دهد و سپ
داده های آماری در تصویر و محیط پیرامونی را با نمودارهای مختلف )ستونی، تصویری( نمای

کند. را با هم مقایسه و نتیجه گیری می 

خوب
ش می دهد 

در بیشتر موارد، داده های آماری در تصویر و محیط پیرامونی را با نمودارهای مختلف )ستونی، تصویری( نمای
و  نمودارها را با هم مقایسه و نتیجه گیری می کند.

قابل قبول
ش می دهد 

در برخی موارد، داده های آماری در تصویر و محیط پیرامونی را با نمودارهای مختلف )ستونی، تصویری( نمای
و نمودارها را با هم مقایسه و نتیجه گیری می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ش داده های آماری با نمودارهای مختلف )ستونی، تصویری( نیاز به کم

برای نمای

احتمال

آشنایی با مفهوم احتمال

 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
125 ،123

ــ بیان رابطٔه احتمال و کسر
ــ درک مفهوم احتمال تجربی

خیلی خوب
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند.

س از انجام آزمای
ک پیشامد را پ

احتمال وقوع ی

خوب
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند.

س از انجام آزمای
ک پیشامد را پ

در بیشتر موارد، احتمال وقوع ی

قابل قبول
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند.

س از انجام آزمای
ک پیشامد را پ

در برخی موارد، احتمال وقوع ی

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم 
ش و تکمیل داده ها، به کم

س از انجام آزمای
ک پیشامد به صورت کسر، پ

ص احتمال وقوع ی
در تشخی

نیاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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راهبردهای حل مسئله

رسم شکل

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

ـ  8 9ـ

ــ پیدا کردن پاسخ مسئله به کمک رسم 
شکل،چوب خط و محور

خیلی خوب
ک رسم شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل و مسائل مشابه طرح می کند.

ک می کند و با کم
مسئله را می خواند و در

خوب
ک رسم شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل و اغلب 

ک می کند  و در بیشتر موارد با کم
مسئله را می خواند و در

کند. اوقات مسائل مشابه طرح می 

قابل قبول
ک رسم شکل، چوب خط و محور، مسئله را حل می کند.

ک می کند  و گاهی مواقع با کم
مسئله را می خواند و در

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ک رسم شکل، چوب خط و محور، نیاز به کم

ک مسئله و حل آن با کم
برای در

الگوسازی

حل مسئله با راهبرد الگوسازی

27ــ26

از  غیر  به  )اشکال،اعداد(  حالت ها  تمام  نوشتن  ــ 
حالت تکراری به صورت نظام دار

خیلی خوب
ک مسئله به غیر از حالت تکراری را به صورت نظام دار می نویسد و دربارٔه آن توضیح می دهد. 

تمام حالت های ی
آموخته های خود را در مسائل پیرامونی به کار می گیرد.

خوب
ک مسئله به غیر از حالت تکراری را غالباً به صورت نظام دار می نویسد و در اغلب 

در بیشتر موارد، تمام حالت های ی
موارد دربارٔه آن توضیح می دهد.

قابل قبول
ک مسئله به غیر از حالت های تکراری را به صورت نظام دار می نویسد.

در برخی موارد، تمام حالت های ی

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ک مسئله نیاز به کم

در پیدا کردن و نوشتن حالت های ی

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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راهبردهای حل مسئله

الگویابی

حل مسئله با راهبرد الگویابی

45ــ44 و 62

ــ کشف الگو 
ــ تبدیل الگوی هندسی به عددی و بالعکس

ــ تولید یک الگو

خیلی خوب
ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می دهد و تبدیل الگوی هندسی به عددی را 

رابطٔه بین شکل ها و عددها را تشخی
انجام می دهد و دربارهٔ کاری که انجام داده، توضیح می دهد.

خوب
دهد و تبدیل الگوی  ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می 

در بیشتر موارد رابطٔه بین شکل ها و عددها را تشخی
هندسی به عددی را انجام می دهد.

قابل قبول
ص می دهد. الگو را به درستی ادامه می دهد و در برخی موارد تبدیل الگوی 

رابطٔه بین شکل ها و عددها را تشخی
هندسی به عددی را انجام می دهد.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص الگو و ادامه دادن آن نیاز به کم

در تشخی

حذف حالت های نامطلوب

حل مسئله با راهبرد حذف 
حالت های نامطلوب

63ــ62

ــ درنظر گرفتن حالت های مطلوب 
مسئله

ــ حذف حالت های نامطلوب مسئله

خیلی خوب
با درنظر گرفتن حالت های مطلوب، حالت های نامطلوب مسئله را حذف می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد با درنظر گرفتن حالت های مطلوب، حالت های نامطلوب مسئله را حذف می کند.

قابل قبول
در برخی موارد با درنظر گرفتن حالت های مطلوب، حالت های نامطلوب مسئله را حذف می کند.

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
برای در نظر گرفتن حالت مطلوب و حذف حالت های نامطلوب مسئله نیاز به کم

حدس و آزمایش

حل مسئله با راهبرد حدس و 
آزمایش

81    ــ80

به  نزدیک  حدس  بیان  توانایی  ــ 
درست

ــ آزمایش حدس خود

خیلی خوب
ش و مسئله را حل می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد.

س خود را آزمای
س می زند، حد

جواب مسئله را حد

خوب
ش و مسئله را حل می کند.

س خود را آزمای
س می زند، حد

در بیشتر موارد جواب مسئله را حد

قابل قبول
ش و مسئله را حل می کند.

س خود را آزمای
س می زند و حد

در برخی موارد جواب مسئله را حد

ش
نیازمندآموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ش جواب مسئله و حل آن، نیاز به کم

س و آزمای
در حد

س »ریاضی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97ـ  96
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

راهبردهای حل مسئله

تبدیل مسئله به زیر مسئله 

حل مسئله با راهبرد تبدیل 
مسئله به زیرمسئله

ـ  98 99ـ

ــ تشخیص زیرمسئله ها
ــ حل زیرمسئله ها

ــ نوشتن عملیات برای هر 
زیرمسئله  و جلونویسی آنها

خیلی خوب
ص می دهد، آنها را می نویسد و حل می کند و دربارٔه راه حل خود توضیح می دهد.

با خواندن مسئله، زیرمسئله ها را تشخی

خوب
ص می دهد، آنها را می نویسد و حل می کند. 

در بیشتر موارد با خواندن مسئله، زیرمسئله ها را تشخی

قابل قبول
ص می دهد. آنها را می نویسد و حل می کند.

در برخی موارد، با خواندن مسئله، زیرمسئله ها را تشخی

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ص زیرمسئله ها و حل آنها نیاز به کم

در خواندن مسئله و تشخی

حل مسئلٔه ساده تر                                            

حل مسئله با راهبرد 
تبدیل مسئله به مسئلٔه  

ساده تر

117ــ116

به  مسئله  اعداد  تبدیل  ــ 
اعداد کوچک تر یا تقریبی

خیلی خوب
ک تر یا تقریبی، مسئله را حل می کند.

با خواندن مسئله و تبدیل اعداد مسئله به اعداد کوچ

خوب
ک تر یا تقریبی، مسئله را حل می کند.

در بیشتر موارد با خواندن مسئله و تبدیل اعداد مسئله به اعداد کوچ

قابل قبول
ک تر یا تقریبی، مسئله را حل می کند.

در برخی موارد با خواندن مسئله و تبدیل اعداد مسئله به اعداد کوچ

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ک تر یا تقریبی نیاز به کم

در خواندن مسئله و تبدیل اعداد مسئله به اعداد کوچ

روش نمادین                                        

حل مسئله با راهبرد نمادین سازی و 
نوشتن عبارت ریاضی

135ــ134

کردن  تبدیل  با  مسئله  بهتر  درک  ــ 
آن به یک عبارت ریاضی

ــ تبدیل مسئله به شکل نمادین

خیلی خوب
با خواندن مسئله، داده ها را به شکل نمادین تبدیل کرده و برای آن عبارت ریاضی می نویسد و مسئله را حل می کند و 

دربارٔه راه حل خود توضیح می دهد.

خوب
نویسد و مسئله  ها را به شکل نمادین تبدیل کرده و برای آن عبارت ریاضی می  در بیشتر موارد با خواندن مسئله، داده 

کند. را حل می 

قابل قبول
در برخی موارد با خواندن مسئله، داده ها را به شکل نمادین تبدیل کرده و برای آن عبارت ریاضی می نویسد.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
ها به عبارت ریاضی نیاز به کم در تبدیل کردن داده 

حل مسئله

حل مسئله با راهبرد انتخابی

حل مسئله با راهبرد انتخابی دانش آموز

همٔه صفحات راهبردهای حل مسئله

ــ تشخیص راهبردهای مناسب
ــ حل مسئله با راهبرد انتخابی

و  ریاضی  )عملیات  عملیات  انجام  ــ 
جلونویسی(

خیلی خوب
ص داده و یکی از راهبردها را برای حل، انتخاب و مسئله 

با خواندن مسئله، راهبردهای مناسب  حل مسئله را تشخی
ک راهبرد انتخابی طرح می کند.

را حل می کند و دربارٔه راه حل خود توضیح می دهد و مسئله ای با ی

خوب
ص داده  و یکی از راهبردها را برای حل، 

در بیشتر موارد با خواندن مسئله، راهبردهای مناسب حل مسئله را تشخی
کند. انتخاب  و مسئله را حل می 

قابل قبول
ص داده و مسئله را حل می کند.

در برخی موارد با خواندن مسئله، یکی از راهبردهای مناسب حل مسئله را تشخی

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم دارد.
در پیدا کردن راهبردهای حل  مسئله و حل آن، نیاز به کم
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س »علوم تجربی« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 جدول اهدا

عناوین کارنامه
س

در
سطح 1)قابل قبول(

سطح2)خوب(
سطح3)خیلی خوب(

مهارت های فرایندی و روش علمی

گ علوم 
زن

ش در باغ(
)گرد

1
ش علمی و برخورد با پدیده های مختلف، از 

هنگام بازدید، گرد
مشاهدات خود یادداشت برداری می کند.

ش علمی و برخورد با پدیده های مختلف، 
هنگام بازدید و گرد

نماید و آنها را  خود یادداشت برداری می 
از مشاهدات 

به صورت جمله های درست بیان می کند.

ش علمی و برخورد با پدیده های مختلف، از 
هنگام بازدید و گرد

مشاهدات خود یادداشت برداری می نماید و آنها را به صورت 
ش می دهد.

جمله های درست بیان کرده و گزار

بسازیم و لّذت 
ببریم

8
س از مشاهدٔه آن، مواد الزم را تهیه 

ک وسیله، پ
برای ساختن ی

و آن را می سازد و یا با در اختیار داشتن مجموعه ای از مواد، 
وسیلٔه مورد نظر خود را می سازد. 

ش هایی را کم و زیاد 
ک وسیله می تواند بخ

هنگام ساخت ی
س از تغییر، به هدف خود 

ای که پ کرده و یا تغییر دهد به گونه 
برسد.

کند. مدل های جدیدی از آنچه که ساخته  است را طراحی می 

از گذشته تا  آینده 
)نان(

14
اطالعاتی در مورد چگونگی تهیٔه نان در زندگی روزمرٔه خود 

کند. ش می 
جمع آوری، ثبت و گزار

ک بازٔه 
ک نمونه نان در ی

اطالعاتی در مورد تغییرات فّناوری ی
کند. ش می 

زمانی جمع آوری، ثبت و گزار
ک نمونه نان در 

اطالعاتی در مورد عوامل تأثیرگذار بر فّناوری ی
کند. ش می 

ک بازٔه زمانی جمع آوری، ثبت و گزار
ی

زمین و پیرامون آن

زندگی ما و 
ش زمین 1

گرد
3

تغییرات دمای هوای شبانه روز را که دارای روند تغییرات منظمی 
است،  ثبت می کند.

س زمان بندی ثبت کرده و آن 
هوا را بر اسا روند تغییرات دمای 

را به حرکت زمین به دور خود ربط می دهد.
حرکت زمین به دور خود  چگونگی تغییرات دما و ارتباط آن با 
را با جزئیات و اطالعات جمع آوری شدٔه بیشتری نشان می دهد.

زندگی ما و 
زمین2 ش 

گرد
4

ش طراحی شده، اثر تغییرات دما بر زندگی یکی از 
به وسیلٔه آزمای

موجودات ) انسان، جانور،گیاه( یا چهرٔه زمین را نشان می دهد.

ش های طراحی شده، استفاده از تغییرات دمای 
به وسیلٔه آزمای

هوا و تأثیرات آن بر زندگی موجودات یا چهرٔه زمین را نشان 
می دهد.

ش های طراحی شده، راه های مختلف استفاده از 
به وسیلٔه آزمای

چهرٔه زمین و  تغییرات دمای هوا و چگونگی ایجاد تغییرات در 
کاربردهای آن در زندگی را نشان می دهد.

حرکت و انرژی

پیام رمز را 
پیداکن 1

5
ک 

س ویژگی های صدا )بلندی، کوتاهی، کلفتی، نازکی(  ی
براسا

بازی برای انتقال و دریافت پیام انجام می دهد.
س ویژگی های صدا و با استفاده از وسایل متنوع تولید 

براسا
ک بازی برای پیام رسانی طراحی می کند. 

صدا، ی

صدا، با مشارکت 
متنوع تولید  س ویژگی ها و وسایل 

براسا
ک بازی خالقانه برای پیام رسانی طراحی 

ش آموزان ی
سایر دان
می کند.

پیام رمز را 
پیداکن 2

6
س ویژگی های نور )یکسان نبودن عبور  نور از اجسام 

براسا
ک بازی برای انتقال 

ی ک وسیله، 
…( و با استفاده از ی

مختلف و 
و دریافت پیام انجام می دهد.

از وسایل متنوع تولید   س ویژگی های نور و با استفاده 
براسا

کند. ک بازی برای پیام رسانی طراحی می 
نور، ی

متنوع صدا و نور، با  س ویژگی های متنوع نور و وسایل 
براسا

رسانی  ک بازی خالقانه برای پیام 
ش آموزان ی

مشارکت سایر دان
طراحی می کند.

اگر تمام شود
7

های رایج برای  تهیه کرده و راه حل  فهرستی از کاربرد سوخت ها 
را در  ش سوخت ها 

مصرف آنها را ارائه می کند. تأثیر کاه ش 
کاه

موارد آشکار زندگی روزمره بیان می کند.

تهیه کرده و راه حل های  فهرست متنوعی از کاربرد سوخت ها 
متعددی برای صرفه جویی در مصرف سوخت ها ارائه می کند، 
آشکار صرفه جویی  طوری که در این راه  حل ها به نتایج  به 

اشاره شده باشد.

فهرست جامعی از کاربرد سوخت ها تهیه کرده و راه حل هایی 
صرفه جویی در مصرف سوخت ها ارائه  عملی و خالق برای 
و پنهان  که در این راه حل ها به نتایج آشکار  می کند، به طوری 

ش مصرف سوخت ها در زندگی روزمره اشاره شده باشد.
کاه
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عناوین کارنامه
س

در
سطح 1)قابل قبول(

سطح2)خوب(
سطح3)خیلی خوب(

دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

هوای سالم، 
آب سالم

2

نیازهای جانوران و تأثیرات محیط زیست را روی زندگی موجودات 
زنده بیان می کند و فهرستی از عوامل مؤثر بر آلودگی بیان می کند و 

راهکاری جهت رفع آلودگی و حفظ محیط زیست ارائه می دهد.

جانوران و تأثیرات محیط زیست را روی زندگی 
نیازهای 

موجودات زنده توضیح می دهد و فهرستی از عوامل مؤثر بر 
ش می دهد. 

س گزار
آلودگی محیط زیست تهیه می کند و به کال

چند راهکار جهت رفع آلودگی و حفظ محیط زیست فهرست 
و ارائه می کند.

جانوران و تأثیرات محیط زیست را روی زندگی 
نیازهای 

از  موجودات ، به طور کامل توضیح می دهد؛ فهرست کاملی 
س 

عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست تهیه می کند و به کال
حفظ  ش می دهد. راهکارهای متنوعی جهت رفع آلودگی و 

گزار
محیط زیست فهرست و ارائه می کند.

سرگذشت 
دانه

9
ک دانه،گوناگونی دانه ها و میوه  را بیان 

با مشاهدٔه اجزای ی
و از طریق جمع آوری اطالعات، استفاده از آنها و چگونگی 
ش دانه و قلمه را توصیف می کند.

پراکنده شدن آنها را بیان و روی

دانه ها و میوه ها را از نظر ویژگی هایی که دارند و چگونگی 
ک 

چرخٔه زندگی ی
پراکنده شدنشان مقایسه می کند و مراحل 
گیاه  )دانه دار( را روی شکل نشان  می دهد.

ش 
ک گیاه  )دانه دار( را در چرخٔه  زندگی آن گزار

تغییرات ی
ش گیاهان، جانوران و انسان  در 

ش خود به نق
کرده و در گزار

برآورده کردن نیازهای یکدیگر اشاره می کند.

درون 
آشیانه ها

10
مراقبت از فرزندانشان و تغییرات  جانوران برای 

ش های 
رو

حاصل از رشد آنها در طول زندگیشان را بیان می کند.
مراقبت از فرزندانشان و تغییرات  جانوران برای 

ش های 
رو

حاصل از رشد جانوران مختلف را با هم مقایسه می کند.
مراقبت از فرزندانشان  و  ش های جانوران در 

در مقایسٔه رو
ش محیط و جانداران دیگر در 

تغییرات آنها هنگام رشد، به نق
برطرف کردن نیازهای جانوران توجه می کند.

من رشد 
می کنم

11
برخی از تغییرات بدن، توانایی های حاصل از رشد و نیازهای 

مربوط به آن از تولد تا هشت سالگی خود را بیان می کند.
ش 

های برخی از ویژگی های بدن ،توانایی ها و نیازهای خود و هم کالسی 
ش می کند. 

ار را از تولد تا هشت سالگی مقایسه و گز
تغییرات حاصل از رشد بدن و توانایی های جدید خود در آینده 
ش بینی و راه هایی برای رسیدن به رشد مطلوب 

درستی پی را به 
ش می کند.

را گزار

مواد و تغییرات آن

برای جشن 
آماده شویم

12

ک داشتن شکل 
مواد پرکاربرد زندگی روزمرٔه خود را )بر پایٔه مال

معین یا گرفتن شکل ظرف به خود( به دو دستٔه جامد و مایع 
ک ماده را 

کند. اثر گرم و سرد کردن بر تغییر شکل ی طبقه بندی می 
ش می دهد.

ش کرده و گزار
آزمای

با همکاری یکدیگر فهرستی از آنچه در محیط زندگی خود می بیند 
بندی کرده و  تهیه و آن را بر پایٔه ویژگی های جامد و مایع طبقه 

دهد. ش می 
گزار

ش کرده 
ک یا دو ماده، آزمای

اثر گرم و سرد کردن را بر تغییر شکل ی
ش می دهد.

و گزار

س شکل ظاهریشان طبقه بندی کرده و به طور مرتب 
مواد را بر اسا

به فهرست و طبقه بندی خود، موادی دیگر اضافه می کند و در 
بندی خود به موادی که جامد و مایع نیستند نیز توجه نشان  طبقه 

. می دهد
ش 

ش از دو ماده را آزمای
اثر گرم و سرد کردن بر تغییر شکل بی

دهد. ش می 
کرده و گزار

بعد از  جشن
13

ک نوع شوینده بر 
س( و تأثیر ی

تأثیر آب بر مواد )پیشنهادی در
دهد. ش می 

ش کرده و گزار
چربی را آزمای

بنا بر پیشنهاد دیگران، اقدام به همکاری دربارٔه جمع آوری و 
جداسازی مواد می کند.

ش 
تأثیر آب بر مواد و اثر چند نوع شوینده بر چربی ها را آزمای

آوری و جداسازی مواد،  ش می دهد. دربارٔه جمع 
کرده و گزار

ش می کند.
داوطلبانه اقدام کرده و آن را گزار

ش های جدیدی دربارهٔ اثر آب بر مواد و اثر شوینده ها بر 
آزمای

س 
ش آموزان در کال

چربی ها  طراحی کرده و آنها را برای سایر دان
اجرا می کند.

های تصویری و نوشتاری و... دیگران را به تولید  با تهیٔه اطالعیه 
کند. ک مواد بازیافت تشویق می 

آوری و تفکی کمتر زباله، جمع 
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس هنر

بهای فروش در سراسر کشور            ريال ـ ١٣٩۲
شابک    ۴ - ۲۰۴۴ - ٠٥  - ٩٦٤- ٩٧٨
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س »هنر« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بیان ایده در قالب های مختلف هنری

زیبایی شناسی

رعایت جنبه های زیبایی شناسی 
در تولید اثر هنری

ــ رعایت تعادل و توازن عناصر در فرایند و 
محصول تولید هنری 

خیلی خوب
ش( و توازن)توزیع متناسب عناصر در 

در تولیدات هنری خود، تعادل)رعایت صحیح قرارگرفتن شی ء در مکان خود
کند. زمینه کار( عناصر را رعایت می 

خوب
در تولیدات هنری خود، بعضی از موارد تعادل و توازن عناصر را رعایت می کند.

قابل قبول
در تولیدات هنری خود، تعادل و توازن عناصر را با راهنمایی دیگران رعایت می کند.

نیازمند  
ش 

آموز
ک مستقیم دیگران رعایت می کند.

در تولیدات هنری خود، تعادل و توازن عناصر را با کم

 
ارتباط با طبیعت

آشنایی با طبیعت   

ــ ایده گرفتن از طبیعت در تولید هنری
ــ حساسیت به حفظ و نگهداری طبیعت   

خیلی خوب
س است و در همٔه تولیدات هنری خود، از آن ایده  می گیرد.

نسبت به حفظ و نگهداری طبیعت همواره حسا

خوب
س است و در بیشتر تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.

نسبت به حفظ و نگهداری طبیعت بیشتر مواقع حسا

قابل قبول
س است و در بعضی از تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.

نسبت به حفظ و نگهداری طبیعت گاهی حسا

نیازمند 
ش

آموز
ک نیاز 

س است و برای ایده گرفتن در تولیدات هنری خود به کم
نسبت به حفظ و نگهداری طبیعت به ندرت حسا

دارد.    

آشنایی با میراث فرهنگی

آشنایی با میراث فرهنگی ایران 

در  ایران  فرهنگی  میراث  از  گرفتن  ایده  ــ 
تولید هنری

ـ حساسیت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی   ـ

خیلی خوب
س است و در همٔه تولیدات هنری خود، از آن ایده  می گیرد.   

نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، همواره حسا

خوب
نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، بیشتر مواقع حساس است و در بیشتر  تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.   

قابل قبول 
س است  و در بعضی از تولیدات هنری خود، از آن ایده 

نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، برخی از مواقع حسا
گیرد.   می 

نیازمند 
ش

آموز
ک 

س است و برای ایده گرفتن در تولیدات هنری خود، به کم
ندرت حسا نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی  به 

نیاز دارد.    
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س »هنر« پایۀ دوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

                 ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بیان ایده در قالب های مختلف هنری

تولید هنری 

توانایی بیان پیام در تولید هنری 

ــ انتخاب، پرورش و اجرای دقیق ایده

خیلی خوب
ش می دهد و با دقت اجرا می کند. 

برای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

خوب
ش می دهد و اجرا می کند. 

برای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

قابل قبول
ش می دهد اما برای اجرای آن به راهنمایی نیاز دارد. 

برای بیان پیام خود، ایدهٔ مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

نیازمند 
ش

آموز
ک مستقیم نیاز دارد.

ش می دهد اما برای اجرای آن به کم
برای بیان پیام خود، ایدٔه مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

نقد هنری

تولید هنری خود  بررسی و توصیف  توانایی 
و دیگران

هنری  تولید  فرایند  مورد  در  استدالل  ــ 
ایدٔه  اجرای  و  ایده  پرورش  ایده،  )انتخاب 

هنری( خود و هم کالسی هایش
هنری  تولید  کیفی  بهبود  برای  نظر  اظهار  ــ 
معیارهای  اساس  بر  هم کالسی هایش  و  خود 

زیبایی شناسی

خیلی خوب
ش با استفاده از 

درمورد فرایند تولید هنری خود استدالل می کند. برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های
ک های زیبایی شناسی پیشنهادهای متنوعی می دهد.

مال

خوب
ش با استفاده از 

درمورد فرایند تولید هنری خود استدالل می کند. برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های
ک های زیبایی  شناسی چند پیشنهاد می دهد.

مال

قابل قبول
ش پیشنهاد می دهد.

درمورد فرایند تولید هنری خود، توضیح می دهد. برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های
نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد.

ش به کم
برای توضیح فرایند تولید هنری خود و پیشنهاد برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های

استفادۀ مناسب از ابزار

نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد 
رعایت بهداشت و ایمنی 

ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در استفاده از ابزار 
و مواد 

مواد  و  ابزار  نگهداری  برای  الزم  نکات  رعایت  ــ 
)استفادٔه بجا، به اندازه و دقیق از ابزار و مواد(  

خیلی خوب
مواد و ابزارهای مختلف را به طور صحیح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری آنها 

را رعایت می کند. 

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

کند. و نگهداری آنها را رعایت می 

قابل قبول
مواد و ابزارهای مختلف را در بعضی موارد به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری 

آنها را رعایت می کند.

نیازمند 
ش

آموز
مربوط به ایمنی، بهداشت و  ک مستقیم دیگران به طور صحیح استفاده می کند و نکات 

مواد و ابزارهای مختلف را با کم
نگهداری آنها را به ندرت رعایت می کند.
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ سوم ابتدایی جهت درج در کارنامۀ توصیفی 97ـ96

قرآن 
ــ خواندن )روخوانی، قرائت(

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

  هدیه های آسمان 
دانش آموزان اقلیت های دینی: دانش آموزان اهل سنت:

ــ خداشناسی
ــ پیامبری

ــ امامت
ــ آداب و اخالق اسالمی 

 ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری 

ــ آداب و اخالق اسالمی 
ــ جهان آخرت

ــ قرآن کریم
ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی 

ــ تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری 

ــ آداب و اخالق 
ــ جهان آخرت
ــ خودشناسی

ــ تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

 تربیت بدنی 
ــ آمادگی جسمانی

ــ حرکات پایه
ــ مهارت های مقدماتی ورزشی

ــ شرکت در بازی ها و فعالیت های ورزشی

 فارسی
ــ مهارت های خواندن  )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن (

ــ مهارت های نوشتن ) درست نویسی و امال، نگارش و انشا(

 ریاضی 
ــ عدد )شمارش، اعداد تا پنج رقمی، پول و واحدهای آنها، عددهای تقریبی، کسر، مقایسٔه کسر(
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ــ عملیات  روی اعداد)جمع، تفریق، ضرب و تقسیم(
ــ هندسه )مکعب و مکعب مستطیل، استوانه، مخروط، دایره، زاویه، خط، نیم خط، پاره خط، خطوط موازی، چندضلعی ها، 

تقارن(
ــ اندازه گیری )طول و محیط، مساحت، جرم، زمان(

ــ آمار و احتمال ]جدول داده ها، رسم نمودار )ستونی، دایره ای، تصویری( و انتخاب آن و احتمال[
ــ راهبردهای حل مسئله )رسم شکل، الگوسازی، تبدیل مسئله به زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلٔه ساده تر، روش نمادین، حدس 

و آزمایش، حذف حالت های نامطلوب(

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرایندی و روش علمی )زنگ علوم، جست و جو کنیم و بسازیم، از گذشته تا آینده(

ــ مواد و تغییرات آن )مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )خوراکی ها، بکارید و ببینید، هر کدام جای خود )١(، هر کدام جای خود )2((

ــ حرکت و انرژی )نور و مشاهده ی اجسام، نیرو همه جا )١(، نیرو همه جا )2((
ــ زمین و پیرامون آن )آب ماده ی با ارزش، زندگی ما و آب(

 هنر 
ــ بیان ایده در قالب های مختلف هنری )زیبایی شناسی، ارتباط با طبیعت، آشنایی با میراث فرهنگی، تولید هنری و نقد هنری(

ــ استفادٔه مناسب از ابزار

 مطالعات اجتماعی 
ــ نظام اجتماعی

ــ فرهنگ و هویت
ــ زمان، تداوم و تغییر

ــ فضا و مکان
ــ منابع و فعالیت های اقتصادی

 شایستگی های عمومی
ــ  شایستگی های فردی  )رعایت بهداشت و ایمنی، رعایت آموخته های اخالقی(

ــ شایستگی های فرهنگی ــ اجتماعی )مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی(
ــ شایستگی های یادگیری )توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف(  
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس آموزش قرآن
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

 
خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و 
عبارات قرآنی کتاب درسی

فصل های اّول، دوم و سوم

صحیح و شمرده خوانی کلمات 
و عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
و شمرده می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح1 

خوب
بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

قابل قبول
برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و  شمرده می خواند.

ش
نیازمند آموز

ش می خواند.
ش بخ

برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و به صورت بخ

قرائت

مهارت روان خوانی
 عبارات و اذکار نماز 

فصل اّول

ــ خواندن عبارات و اذکار نماز به صورت  روان 
و معمولی

ــ حفظ اذکار واجب نماز

خیلی خوب
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت  روان و  آهنگین2 و از حفظ می خواند.

خوب
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی روان و تقریباً آهنگین  و بیشتر آنها را از حفظ 

خواند. می 

قابل قبول
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت روان و معمولی  و برخی از آنها را از 

حفظ می خواند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم 
در خواندن عبارات و اذکار نماز از روی کتاب درسی به صورت روان ومعمولی به کم

نیازمند است.

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

1ــ صحیح خوانی: یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

2ــ  خواندن آهنگین: یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده، نوار صوتی(
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آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به
 آداب خواندن 

قرآن کریم

فصل های اول، دوم
 و سوم

ــ رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب1 خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

قابل قبول
برخی از آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

در رعایت آداب خواندن قرآن کریم به یادآوری معلم نیازمند است.

پیام قرآنی

درک مفاهیم
 پیام های قرآنی2

فصل سوم

روی  از  آن  ترجمٔه  و  قرآنی  پیام  متن  خواندن  ــ 
کتاب درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضیحات کافی مفاهیم ومصادیق آن 

را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با بیان توضیحات کّلی مفاهیم ومصادیق 

آن را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با زبان 

کودکانه بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم برخی از مفاهیم و 
متن و ترجمه پیام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و به کم

کند. مصادیق آن را به زبان کودکانه بازگو می 

داستان های قرآنی

آشنایی با
 داستان های قرآنی

فصل سوم )دروس
3، 6، 9، 13و15(

ــ بیان داستان های کتاب 
درسی

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود

خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را به صورت کّلی به زبان خود

قابل قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و به زبان خود
داستان های کتاب درسی را با کم

ش
نیازمند آموز

ک تصویر به راهنمایی معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب درسی به کم

ش دادن به قرآن، احترام به قرآن و گفتن اعوذبالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم در شروع خواندن 
ش آموزان پایٔه سوم ابتدایی رعایت کنند عبارت اند از : با وضو بودن، سکوت هنگام گو

1ــ آداب: آدابی که انتظار می رود  دان
قرآن.

ش آموزان را به حفظ پیام های قرآنی تشویق کنیم. 
2ــ مناسب است دان

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس هدیه های آسمان

12

سوم دبستان

تعليم و تربيت اسالمى

دوست دارم دوست باشم
با خداى مهربان 

دست هايم را بگيرم
رو به سوى  آسمان
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عناوین
 کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

از  سپاسگزاری  و  خداوند  بخشندگی  درک 
نعمت های او

1  و 2

کنندٔه  رفع  به عنوان  خداوند  بخشش  تلقی  ــ 
نیازهای همٔه موجودات 

ــ سپاسگزاری از نعمت های خداوند

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی1 از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره می کند. در قالب 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

متنی کوتاه، از خداوند به خاطر بخش

خوب
به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره می کند. در قالب چند 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

جمله، از خداوند به خاطر بخش

قابل قبول
به نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( اشاره می کند. 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

در قالب جمله ای، از خداوند به خاطر بخش

ش
نیازمند آموز

در بیان نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( و 
ک آموزگار نیاز دارد.

سپاسگزاری از خداوند در قالب جمله ای ساده به کم

پیامبری

آشنایی با برخی از ویژگی های دوران کودکی پیامبر اکرم )ص( و 
رفتار آن حضرت با دیگران و حضرت ابراهیم )ع( به عنوان یکی 
از پیامبران بزرگ الهی و ابراز عالقه و احترام نسبت به ایشان

3 و 4

دوران  در  اکرم)ص(  پیامبر  ویژگی های  از  نمونه هایی  بیان  ــ 
کودکی و رفتار ایشان با دیگران

ــ بیان ویژگی های رفتاری حضرت ابراهیم)ع( در قالب داستانی 
از زندگی ایشان، به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی 

و حضرت  اکرم)ص(  پیامبر  به  نسبت  احترام  و  عالقه  ابراز  ــ 
ابراهیم)ع(

خیلی خوب

ص(، به نمونه های متنوعی از ویژگی های ایشان در دوران کودکی اشاره 
ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم )ع(، نمونه ای از 
می کند و آنها را با ذکر مثال توضیح می دهد. 

ویژگی های رفتاری ایشان را در قالب داستانی از زندگی ایشان توضیح می دهد.

خوب
کند و  ص(، به چند نمونه از ویژگی های ایشان در دوران کودکی اشاره می 

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )
س بیان می کند. ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم )ع(، نمونه ای از ویژگی های 

شواهد آنها را در متن در
کند.  رفتاری ایشان را در قالب داستانی از زندگی ایشان بیان می 

قابل قبول
ص(، به برخی از ویژگی های ایشان در دوران کودکی )در حّد کتاب( اشاره 

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )
س بیان می کند. ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم)ع(، داستانی از 

می کند و شواهد آنها را در متن در
کند. زندگی ایشان را بیان می 

ش
نیازمند آموز

ص( در دوران کودکی و داستانی از زندگی حضرت ابراهیم )ع( به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
در بیان ویژگی های پیامبر اکرم )

ص یکی از ابعاد موضوع است.
1ــ منظور از ارائٔه »نمونه های متنوع«، بیان مثال هایی از ابعاد مختلف موضوع است؛ و منظور از »چند نمونه«، بیان مثال هایی در خصو

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عناوین
 کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

امامت

و  )ع(  ششم  و  پنجم  و  چهارم  امامان  با  آشنایی 
حضرت زهرا )س( و ابراز عالقه و احترام نسبت 

به ایشان

14، 15، 16 و 17

ــ بیان اسامی  و ویژگی های رفتاری امامان چهارم، 
پنجم، ششم و حضرت زهرا )س(

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

خیلی خوب
س( را بیان می کند و نسبت به آنها 

اسامی و نمونه هایی از ویژگی های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا)
نماید.  ابراز عالقه و ادای احترام می 

خوب
س( را بیان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه 

اسامی  و داستان هایی از رفتار امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا)
نماید. و ادای احترام می 

قابل قبول
س( را 

های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا ) های ذکر شده در کتاب، اسامی  و ویژگی  با توجه به نمونه 
بیان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام می نماید.

ش
نیازمند آموز

های رفتاری ذکر شده در کتاب را از امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت  ک معلم اسامی  و نمونه ای از ویژگی 
با کم

س( بیان می کند. 
زهرا )

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با اهمیت و ضرورت احترام به پدر و مادر، رعایت 
برای  تالش  و  تمایل  و  ترتیب  و  نظم  و  مناسب  پوشش 

رعایت آنها 

7، 9، 13و 18

ــ تشخیص ویژگی ها و مصادیق پوشش اسالمی، احترام 
به پدر و مادر و نظم و ترتیب 

ــ ارائٔه پیشنهادهایی برای رعایت پوشش اسالمی، احترام 
به پدر و مادر و نظم و ترتیب در موقعیت های مختلف

اسالمی،  پوشش  رعایت  به  نسبت  حساسیت  ابراز  ــ 
احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب

خیلی خوب
ص می دهد و برای 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در نمونه های متنوع تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

رعایت آنها پیشنهاد ارائه می کند. همواره نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد. 

خوب
ص می دهد و برای رعایت 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در چند نمونه تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

آنها پیشنهاد ارائه می کند. در بیشتر موارد نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد.

قابل قبول
ص 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در حد نمونه ها و فعالیت های کتاب تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

می دهد. گاهی اوقات نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد.

ش
نیازمند آموز

های  ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در نمونه ها و فعالیت 
ها و مصادیق پوش با راهنمایی معلم ویژگی 

ص می دهد. 
کتاب تشخی

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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عناوین
 کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

جهان آخرت

بد در زندگی  نتیجٔه اعمال نیک و  با  آشنایی 
روزمره و جهان آخرت و عالقه مندی به انجام 

کارهای نیک

 19و 20

ــ تشخیص مصادیق اعمال نیک و بد 
ــ تشخیص تفاوت نتایج کارهای نیک و بد در 

زندگی روزمره و جهان آخرت 
ــ ابراز عالقه به انجام کارهای نیک

خیلی خوب
ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند. نتایج اعمال خوب و بد را در زندگی روزمره 

به نمونه های متنوعی از اعمال نی
ک حساسیت نشان می دهد.

و جهان آخرت در نمونه های متنوع مقایسه و بیان می کند. نسبت به انجام کار نی

خوب
ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند. نتایج اعمال خوب و بد را در زندگی روزمره و جهان 

به چند نمونه از اعمال نی
ک حساسیت نشان می دهد.

آخرت در چند نمونه مقایسه و بیان می کند. در بیشتر موارد، نسبت به انجام کار نی

قابل قبول
دگی روزمره  ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند )در حّد کتاب(. نتایج اعمال خوب و بد را در زن

به چند نمونه از اعمال نی
نشان می دهد. ک حساسیت 

بیان می کند. در برخی موارد، نسبت به انجام کار نی و جهان آخرت در چند نمونه )در حّد کتاب( مقایسه و 

ش
نیازمند آموز

ک و بد در 
ک و بد در زندگی روزمره )در حّد کتاب( و نمونه ای از نتایج کارهای نی

با راهنمایی معلم، به مصادیقی از کارهای نی
زندگی روزمره و جهان آخرت اشاره می کند. 

قرآن کریم

آشنایی با برخی از پیام های قرآنی و تمایل به افزایش 
شناخت خود در این زمینه 

12و کلیٔه دروس

ــ معرفی قرآن کریم
ــ بیان مفهوم پیام های قرآنی 

ــ اشتیاق برای آشنایی بیشتر با پیام های قرآنی

خیلی خوب
کریم  های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با  قرآن  در قالب متنی کوتاه  قرآن کریم را  معرفی کرده و ضمن خواندن و توضیح مفهوم پیام 

ش می کند.
تال

خوب
در قالب چند جمله، قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و بیان مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با  قرآن کریم تمایل 

نشان می دهد.

قابل قبول
های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با  قرآن کریم  ای، قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و بیان مختصر مفهوم پیام  در قالب جمله 

تمایل نشان می دهد.

ش
نیازمند آموز

کریم تمایل  با راهنمایی معلم، قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و بیان مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با قرآن  
دهد. نشان می 

مراسم اسالمی

جشن  فطر،  عید  روزه،  مراسم  و  آداب  با  آشنایی 
شهادت  و  والدت  ایام  بزرگداشت  و  دختران  تکلیف 
معصومین)ع( و روز عاشورا و ابراز عالقه به شرکت در 

مراسم بزرگداشت مناسبت های اسالمی

5، 8، 10 و 11

و  تکلیف  مراسم روزه، عید فطر، جشن  و  آداب  بیان  ــ 
روز  و  معصومین)ع(  شهادت  و  والدت  ایام  بزرگداشت 

عاشورا
ــ شرکت در اجرای آداب و مراسم روزه، عید فطر، جشن 
تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع(

خیلی خوب
آداب و مراسم روزه، عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا را در منطقٔه محل 

کند.  زندگی خود بیان می کند. در برگزاری مراسم اسالمی داوطلبانه مشارکت می 

خوب
آداب و مراسم روزه، عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا را بیان می کند. در 

کند. برگزاری مراسم اسالمی مشارکت می 

قابل قبول
نمونه هایی از آداب و مراسم روزه، عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا را )در 

حّد کتاب( بیان می کند. در برگزاری مراسم اسالمی شرکت می کند.

ش
نیازمند آموز

هایی از آداب و مراسم روزه، عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز  با تذکر معلم نمونه 
عاشورا را بیان می کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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احکام اسالمی

تکلیف،  ضروری  احکام  با  آشنایی 
تقلید، طهارت، وضو، نماز، روزه و 

حجاب )به ویژه برای دختران(

8، 9، 10، 11و 13

تقلید،  و  تکلیف  سادهٔ  احکام  بیان  ــ 
نماز و روزه  طهارت، وضو، حجاب، 

)در حّد کتاب درسی(
ــ ادای صحیح یک نماز سه و چهار 

رکعتی

خیلی خوب
مفهوم تکلیف، تقلید و حجاب و احکام تکلیف و تقلید، طهارت، وضو، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را 

ش به طور صحیح به جا می آورد.
با شرایط

خوب
ش به طور صحیح به جا می آورد.

احکام تکلیف و تقلید، طهارت، وضو، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را با شرایط

قابل قبول
احکام تکلیف و تقلید، طهارت، وضو، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را به طور صحیح به جا می آورد.

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی معلم، احکام تکلیف و تقلید، طهارت، وضو، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند  و نمازهای پنج گانه را به طور صحیح 
به جا می آورد.

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت زینب )س( به عنوان یکی 
از زنان مؤمن

6

زینب)س(  حضرت  ویژگی های  بیان  ــ 
به عنوان یکی از زنان مؤمن

ــ ابراز عالقه و تالش برای الگو گرفتن از 
زندگی، اخالق و رفتار  ایشان

خیلی خوب
س(، نمونه هایی از ویژگی های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
بیان می کند.

خوب
س(، نمونه هایی از ویژگی های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان در 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
س بیان می کند.

متن در

قابل قبول
های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان در متن  س(، برخی از ویژگی 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
کند. س بیان می 

در

ش
نیازمند آموز

س، به راهنمایی معلم نیاز دارد.
س( و شواهد آن در متن در

در بیان ویژگی های حضرت زینب )

خودشناسی

آگاهی از نیاز انسان به نعمت های بی شمار خداوند و الگوگرفتن از 
زندگی و رفتار پیامبران بزرگ الهی 

1 ،2 و3

ــ بیان  نمونه هایی از نیاز انسان به نعمت های الهی و سپاسگزاری 
از خداوند 

دوران  در  )ص(  پیامبر  ویژگی های  از  گرفتن  الگو   برای  تالش  ــ 
کودکی و تطبیق آن با دوران کودکی خود

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات، اشاره و از او سپاسگزاری 
با ذکر مثال توضیح می دهد و  ص( در دوران کودکی سرمشق بگیرد، 

که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم) می کند. مواردی را 
ش می کند.

برای تطبیق کودکی خود با دوران کودکی ایشان تال

خوب
و از او سپاسگزاری می کند.  به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره 
تطبیق  ص( در دوران کودکی سرمشق بگیرد، با ذکر مثال بیان می کند و برای 

مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم)
ش می کند.

کودکی خود با دوران کودکی ایشان تال

قابل قبول
اشاره و از او سپاسگزاری  به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( 
کودکی  کودکی سرمشق بگیرد، بیان می کند و برای تطبیق  ص( در دوران 

که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم) می کند. مواردی را 
ش می کند.

خود با دوران کودکی ایشان تال

ش
نیازمند آموز

حّد کتاب( اشاره و از  ک معلم به نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در 
با کم

کند. او سپاسگزاری می 

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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آمادگی جسمانی

توسعه، بهبود، چابکی
و هماهنگی عصب و عضله

25 ،17 ، 9

ک دیگرکه در فاصلٔه 5 متری آن قرار دارد، 
ک )کیسه شن ( را با دو شیء سب

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

عو
ــ در حین دویدن با فرمان های متفاوت معلم  ) با عالمت سوت و جهت دست معلم؛ دویدن، توقف، نشستن، تغییر جهت( تغییر 

ناگهانی در مسیر حرکت می دهد.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

توسعه و بهبود انعطاف پذیری

22 ، 5

ــ به حالت دو زانو  نشسته و دستان خود را کامالً کشیده  در باالی سر،  به مدت 8 ثانیه نگه می دارد.
ش تنه و دست ها بدون خم شدن 

ــ در حالت نشسته با پاهای کامالً صاف و پنجه های کشیده به طرف جلو با کش
ک کرده و این حرکت را  3 بار تکرار می کند.  

ک خم کردن تنه، انگشتان دست خود را به پنجٔه پا نزدی
زانو به کم

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود قدرت و استقامت 
عضالنی

23 ، 10 ،8 ،7

ض شانه باز، دست های صاف و کشیده در جلوی بدن با 10 شماره همراه 
ــ در حالت ایستاده با پا های به اندازه عر

گردد  نشیند و بالفاصله با 10 شماره به حالت ایستاده بر می  ک خم کردن زانو ها )حداکثر 90 درجه( می 
با مکث به کم

)حرکت آسانسور(.
ها  کند به طوری که کف پاها روی زمین باشد، با قرار دادن دست  ش به پشت، زانو ها را خم می 

ــ در حالت درازک
کند )در طول حرکت حتماً کمر  کند و به مدت 10 ثانیه مکث می  بر روی سینه، کتف و تنه را از روی زمین جدا می 

س است(.
با زمین در تما

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

 توسعه و بهبود استقامت 
قلبی ــ تنفسی

25 ، 24،21،٤

ــ 10 دور، دور زمین والیبال نرم بدود و در حین دویدن مجاز است سرعت خود را کم یا زیاد کند )توجه به 
های فردی الزامی است(. تفاوت 

رود )اول پای راست، بعد پای چپ روی  ک دقیقه باال و پایین می 
ــ از پله یا نیمکتی با ارتفاع 20 سانتیمتر به مدت ی

گیرد(. پله قرار می گیرد. بعد از قرار گرفتن هر دو پا روی پله، اول پای راست بعد پای چپ روی زمین قرار می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

102

عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حرکات پایه

مهارت در لی لی کردن

1 ،25

ش کمی خم می کند.
ــ زانوی پایی را که بدن روی آن قرار دارد، هنگام پر

س پیدا می کند.
س پاشنه پا با زمین تما

ــ هنگام فرود پا به روی زمین، ابتدا پنجه و سپ
ش بیشتر استفاده می کند.

ــ از حرکت دست ها برای ایجاد تعادل و پر
کند. س با همان پا به سمت عقب لی لی می 

ــ مسافت 3 متری را با پای برتر به طرف جلو و سپ
ــ هنگام لی لی کردن می تواند با عالمت معلم به سمتی که نشان می دهد، تغییر جهت دهد. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحیح ضربه با 
راکت یا چوب

20 ، 15 ،12

ــ قبل از ضربه، پاها را برای ایجاد تعادل درحالی که زانو ها کمی خم می باشد به اندازه کافی باز می کند.
ــ با عقب بردن پای موافق دست ضربه، نسبت به هدف، به پهلو می ایستد.

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

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

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحیح 
ضربه با پا

20 ،15،12

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

گ هستند. 
ــ هنگام ضربه، چشم و پا در مسیر هدف با یکدیگر هماهن

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

دهد. س از ضربه به توپ، پا به حرکت خود در مسیر ضربه ادامه می 
ــ پ

گ ضربه می زند.
ــ به توپ غلتان روی زمین بدون درن

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

کسب مهارت و اجرای صحیح 
هل دادن،

جا خالی دادن و تاب خوردن

25 ،18،13

س آویزان شده و بدن خود را تاب می دهد.
ــ از میله بارفیک

ــ شیء سنگینی را با دست در حالی که زانو ها خم می باشد به سمت جلو هل می دهد.
دود. ــ مسیر 5 متری را از بین 3 مانع با فاصلٔه 1 متری بدون مکث و با سرعت و بدون برخورد با مانع می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مهارت های مقدماتی ورزشی

آشنایی با آب

فصل سوم کتاب ضمیمه تربیت بدنی

ــ   به راحتی و ایمنی وارد آب می شود.
ک آموزشی در قسمت کم عمق راه رفته و انواع بازی ها را اجرا می نماید.

ــ بدون وسایل کم
گردد. ــ  از حالت سینه و پشت به ایستاده برمی 

ــ  به حالت شناور روی آب قرار می گیرد.
ک و دو پا به دیواره به روی سینه و پشت سر می خورد.

ــ  با فشار ی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

شنای کرال سینه

فصل سوم کتاب ضمیمه تربیت بدنی

ــ مسافت 3 متر را با پای کرال سینه بدون استراحت طی می کند.
گیرد)پای دو چرخه(. ــ  به صورت عمودی در قسمت عمیق استخر قرار می 

س طی می کند.
ــ  مسافت 3 متر را با دست کرال سینه بدون تنف

س و دست کرال سینه متناوب طی می کند.
ــ  مسافت 3 متر را با تنف

ض استخر را در قسمت کم عمق شنا می کند.
ــ عر

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

شرکت در بازی ها و فعالیت های 
ورزشی

عالقه مندی و مشارکت در بازی ها و 
فعالیت های ورزشی

تمام دروس / فصل دوم کتاب ضمیمه 
تربیت بدنی

ــ در بازی، روحیٔه جمعی و مشارکت دارد.
ــ در بازی، مسئولیت پذیر است.

کند. ــ در بازی، نوبت را رعایت می 
ــ در بازی، به معلم و هم بازی ها احترام  می گذارد.

ــ با اشتیاق و عالقه مندی در بازی و فعالیت های ورزشی شرکت می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مالحظات: 
آموزان از کتاب راهنمای معلم استفاده کنند. ش 

س و ارزشیابی دان
1ــ کلیه آموزگاران  موظفند برای تدری

س کتاب راهنمای معلم تدوین شده است.
2ــ نشانه های تحقق براسا

ش آموزان توجه  شود.
٣ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دان

ش شنا در ساعت تربیت بدنی، نیاز به ارزشیابی آمادگی جسمانی نیست.
4ــ در صورت آموز

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مهارت های خواندن

گوش دادن

کسب مهارت گوش دادن و درک شنیداری

ــ  ذکر رئوس مطالب شنیده شده
ــ بیان ترتیب رویدادهای مطالب شنیداری

توانایی  و  شنیداری  مطالب  اصلی  پیام  بیان  ــ 
بازگویی و خالصه کردن آن

خیلی خوب
س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری و پیام اصلی آن را بیان می کند و در 

رئو
بازگویی و خالصه کردن مطالب شنیداری تسلط دارد.

خوب
س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. در اکثر موارد ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری و پیام اصلی آن را 

رئو
بیان می کند و مطالب شنیداری را بازگو و خالصه می کند.

قابل قبول
و پیام اصلی آن را  س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری 

در اغلب موارد رئو
تا حدودی بیان کرده و در برخی موارد مطالب شنیداری را بازگو می کند. 

ش 
نیازمند آموز

س مطالب شنیداری، ترتیب وقوع رویدادها، بیان پیام اصلی و بازگویی و خالصه کردن مطالب شنیداری 
در بیان رئو

ش بیشتر است.
نیازمند آموز

سخن گفتن

کسب مهارت سخن گفتن

ــ به کارگیری زبان فارسی معیار در گفت وگو 
ــ شرکت  فّعال  در بحث  و گفت وگوها

ــ انتخاب موضوع سخن و محدود کردن آن
ــ نظم و انسجام  در رساندن  پیام

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ــ نقد سخن دیگران

خیلی خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت فعال دارد. موضوع سخن را انتخاب و آن را محدود می کند 

و پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. در مقابل جمع با تسلط کافی سخن می گوید. سخن دیگران را نقد می کند.

خوب
بیشتر موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت دارد. موضوع سخن را انتخاب و آن را محدود کرده 

نقد می کند. سخن می گوید و در برخی موارد سخن دیگران را  بیان می کند. در مقابل جمع  و پیام خود را به صورت منسجم 

قابل قبول
وگو با دیگران مشارکت دارد. موضوع سخن را انتخاب و به ندرت  در برخی موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت 

گوید.  می تواند آن را محدود کند. پیام خود را به صورت چند جمله بیان می کند. در مقابل جمع سخن می 

ش
نیازمند آموز

وگو، انتخاب و محدود کردن موضوع سخن، بیان پیام به صورت منسجم و  در رعایت زبان فارسی معیار در گفت 
ش بیشتر است.

گفتن در مقابل جمع، نیازمند آموز سخن  

خواندن

کسب مهارت روخوانی و درک خوانداری

)  نثر و شعر  ( به صورت درست و  ــ خواندن  متن 
روان با رعایت لحن  و آهنگ  مناسب 

ــ بیان اطالعات صریح متن خوانداری
ــ پاسخ صحیح به سؤاالت استنباطی خوانداری

ــ پاسخ صحیح به سؤاالت تلفیق اطالعات

خیلی خوب
گ مناسب می خواند. اطالعات صریح متن را بیان کرده و به 

لحن و آهن متن را )اعم از شعر یا نثر( درست و روان با 
سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می دهد.

خوب
گ مناسب متن را رعایت می کند. 

متن را )اعم از شعر یا نثر( درست و روان می خواند. در اکثر موارد لحن و آهن
اطالعات صریح متن را بیان کرده و در بیشتر موارد به سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می دهد.

قابل قبول
صریح متن را بیان می کند و به برخی از  نثر( درست و روان می خواند و اطالعات  در بیشتر موارد متن را )اعم از شعر یا 

سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می دهد.

ش 
نیازمند آموز

متن و پاسخ به سؤال های استنباطی متن  گ مناسب متن و بیان اطالعات صریح 
در صحیح خوانی و رعایت لحن و آهن

ش بیشتر است.
نیازمند آموز

س »فارسی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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مهارت های نوشتن

درست نویسی و امال

کسب مهارت درست نویسی و زیبا  نویسی

ــ تشخیص و کاربرد امالی صحیح واژه ها
ــ رعایت خوانانویسی و زیبانویسی 

ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
ص می دهد، آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و فعالیت های امالیی را 

امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
به درستی انجام می دهد.

خوب
ص می دهد و بییشتر آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و بیشتر فعالیت های 

امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
امالیی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول
را خوانا و درست می نویسد و برخی از   ص می دهد و برخی از آنها 

صحیح بیشتر واژه های کتاب  را تشخی
امالی 

فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

ش 
نیازمند آموز

راهنمایی معلم نیازمند است. ک و 
و نوشتن امالی صحیح واژه های کتاب  و انجام فعالیت های امالیی به کم ص 

در تشخی

نگارش و انشا

کسب مهارت نگارش و بندنویسی

ــ جمله سازی
ــ نوشتن بند با رعایت معیارهای بندنویسی و نکات نگارشی

ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
جمله های متنوع و متعدد تولید می کند. فعالیت های نگارشی را انجام می دهد.اغلب موارد در بندنویسی موضوع را 

نویسد. انتخاب و محدود کرده و جمله موضوع را می نویسد و بند منسجمی  را با رعایت نشانه های نگارشی می 

خوب
جمله های متعدد می نویسد. اکثر فعالیت های نگارشی را انجام می دهد. در برخی موارد موضوع بند را انتخاب و در 
اغلب موارد می تواند آن را محدود و جمله موضوع را بنویسد و بند منسجمی  را با رعایت نشانه های نگارشی می نویسد.

قابل قبول
ک معلم موضوع بند را انتخاب 

جمالت کوتاه و ساده می نویسد. برخی از فعالیت های نگارشی را انجام می دهد. با کم
نویسد. و آن را محدود و جمله  موضوع و بند منسجمی را با رعایت نشانه های نگارشی می 

ش 
نیازمند آموز

جمالت کوتاه و ساده می نویسد ولی در انجام فعالیت های نگارشی، انتخاب موضوع بند، محدود کردن موضوع، نوشتن 
ک و راهنمایی معلم نیازمند است.

جمله  موضوع و نوشتن بند منسجم، به کم

س »فارسی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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ف کلی
اهدا

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عدد

شمارش

کسب مهارت در شمارش اعداد تا پنج رقمی به صورت های 
مختلف)ترتیبی، چندتا چندتا( با استفاده از روش های مختلف

8، 9، 10، 11، 12، 19، 20، 21، 22، 28، 29، 30، 36 و 41

به عقب،  به جلو، رو  ترتیبی اعداد رو  ــ شمارش چندتا چندتا و 
)الگویابی،  مختلف  روش های  از  استفاده  با  عدد  دو  مابین 

دسته بندی، ماشین  حساب، محور تقارن، به صورت ذهنی(
ــ توضیح دربارٔه چگونگی شمارش با استفاده از روش های مختلف

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش چندتا چندتا  و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی )کمتر از پنج رقمی( را به صورت رو به جلو، رو به عقب 

شمار
ش های مختلف انجام داده، و بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح 

یا مابین دو عدد با استفاده از رو
می دهد.  مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی را به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین دو 

در بیشتر موارد شمار
دهد. بیشتر مسائل  ها انجام داده و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح مختصر می  ش 

عدد با استفاده از بعضی رو
کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی را به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین دو 

در برخی موارد شمار
ش در حد کتاب درسی انجام می دهد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ک یا دو رو
عدد با استفاده از ی

ش
نیازمند آموز

ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی، به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین دو عدد )با 
برای شمار

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ش( و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

استفاده از حداقل دو رو

اعداد تا پنج رقمی

درک اعداد چهار رقمی 
کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد چهاررقمی 

کسب مهارت در به کارگیری اعداد چهاررقمی در زندگی روزمره

ـ    28 و 38ــ36 34ـ

مختلف  روش های  و  ابزار  با  چهاررقمی  اعداد  بازنمایی  و  خواندن  ــ 
)الگویابی، دسته های یکی، ده تایی، صدتایی، هزارتایی، مکعب هزار، پول، 

ماشین حساب، جدول ارزش مکانی، گسترده نویسی، عدد و حروف(
از  استفاده  با  چهاررقمی  اعداد  بازنمایی  و  خواندن  دربارٔه  توضیح  ــ 

روش های مختلف
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش های مختلف )الگویابی، دسته های یکی، ده تایی، صدتایی، هزارتایی، مکعب 
اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو

ش مکانی، گسترده نویسی، عدد و حروف( بازنمایی کرده،  می خواند و  آنها 
هزار، پول، ماشین حساب، جدول ارز

ص می کند.  بیشتر مواقع توضیحات 
ش مکانی مشخ

را به یکدیگر تبدیل می کند. ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز
کند. خود را دربارهٔ چگونگی انجام کار بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش های مختلف بازنمایی کرده، می خواند و آنها را به یکدیگر 

در بیشتر مواقع اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو
کرده و توضیحات خود را دربارٔه چگونگی  ص  

ش مکانی مشخ
کند. ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز تبدیل می 

انجام کار به صورت مختصر بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش های مختلف بازنمایی کرده، می خواند. عدد هزار را با 

در برخی مواقع اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو
کند.  ک خود را از بزرگی هزار با حداقل دو مثال مختلف بیان می 

ش مختلف بازنمایی کرده و در
حداقل دو رو

کند. ص می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 
ش مکانی مشخ

ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز

ش
نیازمند آموز

در ساختن و خواندن اعداد چهاررقمی با ارقام داده شده و بازنمایی آن )حداقل به دو صورت( و حل مسائل ساده  
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 

کتاب درسی به کم
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پول

کسب مهارت در تبدیل تومان به ریال
آشنایی با ارزش پول به عنوان ابزاری برای شناخت اعداد

36ــ35

ــ تبدیل تومان به ریال
ــ تبدیل پول هایی با ارزش های مختلف به یکدیگر

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش های مختلف را به یکدیگر 

تومان و ریال بیان می کند.  پول  هایی با ارز ش پولی برخی از اشیا را به 
ارز

بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب  تبدیل می کند )درحدکتاب درسی(. 
کند. درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش های مختلف 

تومان و ریال بیان می کند. بیشتر مواقع، پول  هایی با ارز ش پولی برخی از اشیا را به 
ارز

را به یکدیگر تبدیل می کند )درحدکتاب درسی(.  بیشتر  مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل 
کند. می 

قابل قبول
ش های مختلف 

ک شیء را به تومان و ریال بیان می کند. برخی مواقع پول  هایی با ارز
ش پولی حداقل ی

ارز
را به یکدیگر تبدیل می کند.  مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش های مختلف به 
تومان و ریال بیان می کند. برای تبدیل پول  هایی با ارز ک شیء را به 

ش پولی حداقل ی
ارز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
یکدیگر)درحدکتاب درسی( و حل مسائل کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عددهای تقریبی

صورت  به  محور  روی  بر  اعداد  نمایش  در  مهارت  کسب 
تقریبی

کسب مهارت در تقریب اعداد چهاررقمی

38ــ37

به  اعداد  محور  روی  رقمی  پنج  از  کمتر  اعداد  نمایش  ــ 
صورت تقریبی

ــ تقریب اعداد چهاررقمی
ــ توضیح درباره نحوهٔ تقریب زدن 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش می دهد. اعداد چهار رقمی را به  صورت 

اعداد کمتر  از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
تقریبی بیان می کند و بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش می دهد و اعداد چهار 

بیشتر مواقع، اعداد کمتر از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
رقمی را به صورت تقریبی بیان می کند و دربارٔه چگونگی انجام کار  توضیح  مختصر می دهد.بیشتر مسائل کتاب 

درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش می دهد و اعداد چهار رقمی را 

برخی مواقع اعداد کمتر از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
به صورت تقریبی بیان می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش اعداد روی محور به صورت تقریبی و تقریب اعداد چهار رقمی و حل مسائل  سادٔه کتاب درسی  
برای نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 
به کم

کسر

درک مفهوم کسر
کسب مهارت در نمایش کسر و به کارگیری آن

44، 46 و 52

ــ نوشتن کسر تقریبی با توجه به شکل
مختلف  وضعیت های  در  برعکس  و  شکل  به  توجه  با  مناسب  کسر  نوشتن  ــ 

)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت(
ــ استفاده از کسر در بیان اندازه گیری
ــ استفاده از کسر در خواندن ساعت

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت( کسر تقریبی یا دقیق را 
گ تر و مساوی واحد با استفاده از ابزار 

ک تر یا بزر
بیان می کند. در بیشتر مواقع قادر به بازنمایی کسر کوچ

مختلف)شکل، محور، ساعت، متر( است. در صورت لزوم از کسر در بیان طول و زمان استفاده می کند. بیشتر 
کند. مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب

بیشتر مواقع، با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت( کسر تقریبی یا 
گ تر و مساوی واحد با استفاده از حداقل دو ابزار 

ک تر یا بزر
دقیق را بیان می کند. قادر به بازنمایی کسر کوچ

کند. دربارٔه  مختلف)شکل، محور، ساعت، متر( است و در صورت لزوم از کسر در بیان طول و زمان استفاده می 
کند. چگونگی انجام آنها  توضیح  مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
برخی مواقع، با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور( کسر تقریبی یا دقیق 
ک  ابزار 

گ تر و مساوی واحد با استفاده از حداقل ی
ک تر یا بزر

را بیان می کند و قادر به بازنمایی کسر کوچ
)شکل، محور، ساعت، متر( است. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک صورت( و حل مسائل ساده 
در بیان کسر تقریبی یا دقیق با توجه به شکل و محور و یا بازنمایی آن )حداقل به ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کتاب درسی، به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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مقایسۀ کسر

کسب مهارت در مقایسٔه کسرها

57   ــ 52

با  یا محور،  از شکل  استفاده  در حالت های مختلف)با  مقایسٔه کسرها  ــ 
صورت های مساوی، با مخرج های مساوی(  و استفاده از نماد مناسب

ــ مرتب کردن کسرها در حالت های مختلف
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
و با یکدیگر مقایسه می کند. کسرها با صورت یا مخرج مساوی  ش داده 

با توجه به شکل یا محور، کسرها را نمای
ترتیب آن را بیان می کند.در بیشترموارد  را با یکدیگر مقایسه کرده و با استفاده از نمادهای ریاضی )<، =، >( 

دربارهٔ چگونگی انجام آن  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش داده و با یکدیگر مقایسه می کند  و کسرها با صورت یا 

بیشتر مواقع با توجه به شکل یا محور، کسرها را نمای
مخرج مساوی را مقایسه کرده و از نمادهای ریاضی )<، =، >( برای بیان ترتیب آنها استفاده می کند و دربارٔه 
چگونگی انجام آن توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش داده و با یکدیگر مقایسه می کند. در برخی موارد کسرهای 

ک شکل یا محور، کسرها را نمای
برخی موارد به کم

با صورت یا مخرج مساوی  را  مقایسه کرده و از نمادهای ریاضی )<، =، >( برای بیان ترتیب آنها استفاده می کند. 
مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش داده و مقایسه می کند. در مقایسٔه کسرها با صورت یا مخرج مساوی و 
به ندرت کسرها را با توجه به شکل نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
بیان ترتیب آنها با استفاده از نمادهای ریاضی و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

عملیات روی اعداد

جمع

کسب مهارت در جمع اعداد چهار رقمی
کسب مهارت در استفاده از جمع در زندگی روزمره

108ــ 102

ــ جمع دو عدد چهار رقمی با استفاده از شکل، بدون استفاده از شکل به 
صورت های مختلف ) تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، 

با استفاده از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه(
ــ  حل مسائل مربوط

خیلی خوب
جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل و بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، 
ش مکانی، با استفاده از سکه انجام داده ، بیشتر 

فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده از جدول ارز
مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ش مکانی و سکه انجام می دهد. در 
جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا با استفاده از جدول ارز

بیشتر مواقع جمع دو عدد چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد 
انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و 

برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی انجام می دهد. برخی مواقع جمع دو 

جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا جدول ارز
عدد چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد و سکه انجام می دهد. 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

جمع دو عدد چهار رقمی بدون انتقال را با استفاده از شکل و جدول ارزش مکانی انجام می دهد ولی  در جمع دو عدد 
چهار رقمی بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه و در حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ  سال تحصیلی 97ـ  96
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تفریق

کسب مهارت در تفریق اعداد چهار رقمی
 کسب مهارت در استفاده از تفریق در زندگی روزمره

105ــ 102
111ــ 109

ــ تفریق دو عدد چهار رقمی با استفاده از شکل، بدون استفاده از شکل به 
صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده 

از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل و بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، 
ش مکانی، با استفاده از سکه انجام داده و  بیشتر 

فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده از جدول ارز
کند. مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش مکانی و سکه انجام می دهد. در 

تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا با استفاده از جدول ارز
چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد  بیشتر مواقع تفریق دو عدد 
انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و 

برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی انجام می دهد. برخی مواقع تفریق دو 

جدول ارز تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا 
اعداد و سکه انجام می دهد.  چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول  عدد 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش مکانی انجام می دهد. برای تفریق 
تفریق دو عدد چهار رقمی بدون انتقال را با استفاده از شکل و جدول ارز

عدد چهار رقمی به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد و سکه و حل مسائل  دو 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

سادهٔ کتاب درسی به کم
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ضرب

درک مفهوم ضرب و رابطٔه جمع و ضرب
کسب مهارت در ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی و یک رقمی در چند رقمی

درک خاصیت های ضرب
درک اولویت های محاسباتی

کسب مهارت در انجام ضرب چند رقمی در چند رقمی به صورت تقریبی

78ــ63
144ــ136

ــ نوشتن عبارت ضرب برای موقعیت های مختلف با توجه به شکل، به کمک دسته بندی، به کمک تقارن، با استفاده از محور، به کمک الگویابی، 
به کمک جمع و به دست آوردن حاصل آن

ــ انجام ضرب یک رقمی در یک رقمی و یا یک رقمی در مضارب دو رقمی ده )10، 20، 30 و...( به صورت ذهنی و یا یک رقمی در چند 
رقمی )با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از ماشین حساب(

ــ انجام ضرب چند رقمی در چند رقمی به صورت تقریبی
ــ به کارگیری خواص ضرب: جابه جایی، شرکت پذیری و توزیع پذیری ضرب روی جمع

ــ به کارگیری اولویت های محاسباتی
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به موقعیت های مختلف عبارت ضرب می نویسد و حاصل را به درستی به دست می آورد. ضرب اعداد 
ک رقمی در چند رقمی 

ک رقمی در مضارب دو رقمی ده را به صورت ذهنی و ی
ک رقمی و ی

ک رقمی در ی
ی

را با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از ماشین حساب )با استفاده از گسترده نویسی( انجام می دهد. 
ص ضرب  را به کار برده و اولویت های محاسباتی را رعایت می کند.  ضرب اعداد چند رقمی در چند 

خوا
رقمی )حداکثر سه رقمی( را به صورت تقریبی انجام می دهد.  بیشتر مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح 

می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

در بیشتر موارد با توجه به موقعیت های مختلف عبارت ضرب می نویسد و حاصل را به دست می آورد. ضرب 
ک رقمی در چند 

ک رقمی در مضارب دو رقمی ده را به صورت ذهنی و ی
ک رقمی و ی

ک رقمی در ی
اعداد ی

رقمی را با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از آن )با استفاده از گسترده نویسی( انجام می دهد. در 
ص ضرب  را به کار برده و اولویت های محاسباتی را رعایت می کند. ضرب اعداد چند رقمی 

بیشتر موارد خوا
در چند رقمی )حداکثر سه رقمی( را به صورت تقریبی انجام می دهد و دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح 

کند. مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

به درستی به دست می آورد. ضرب  و جمع، عبارت ضرب می نویسد و حاصل را  با توجه به شکل، دسته بندی 
را  ک رقمی در چند رقمی 

ک رقمی را به صورت ذهنی انجام می دهد. ضرب اعداد ی
ک رقمی در ی

اعداد ی
ک رقمی در چند رقمی را )بدون استفاده 

ک ماشین حساب انجام می دهد. برخی موارد ضرب عدد ی
کم به 

ص جابه جایی و شرکت پذیری استفاده می کند و در برخی 
از ماشین حساب( به درستی انجام می دهد و از خوا

ساده کتاب درسی را  به کار برده و اولویت های محاسباتی را رعایت می کند. مسائل  ص ضرب  را 
موارد خوا

حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ضرب در 
در نوشتن عبارت  صورت ذهنی انجام می دهد. 

ک رقمی را به 
ک رقمی در ی

ضرب اعداد ی
ص 

در چند رقمی و به کارگیری خوا ک رقمی 
موقعیت های مختلف و به دست آوردن حاصل آن و ضرب عدد ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ضرب و رعایت اولویت های محاسباتی و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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تقسیم

درک مفهوم تقسیم و رابطٔه آن با ضرب
کسب مهارت در تقسیم اعداد یک رقمی بر یک رقمی و دو رقمی بر یک رقمی

75ــ73
148ــ145

و  ضرب  محور،  دسته بندی،  شکل،  به  توجه  با  مختلف  موقعیت های  برای  تقسیم  عبارت  نوشتن  ــ 
به دست آوردن جواب

بدون  و  باقیمانده  با  رقمی   یک  بر  رقمی  دو  و  رقمی  یک  بر  رقمی  یک  اعداد  تقسیم  عمل  انجام  ــ 
باقیمانده)با استفاده از ماشین حساب، بدون استفاده از ماشین حساب(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به موقعیت های مختلف عبارت تقسیم را می نویسد و پاسخ را به درستی به دست می آورد. تقسیم اعداد 
ک رقمی )بدون باقیمانده، با باقیمانده( را با استفاده از ماشین حساب و 

ک رقمی و دو رقمی بر ی
ک رقمی بر ی

ی
بدون استفاده از آن انجام می دهد و خارج قسمت و باقیمانده را به دست می آورد.  بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی 

انجام آنها توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ک رقمی را انجام می دهد)با ماشین حساب و بدون ماشین حساب( و خارج قسمت 
ک رقمی بر ی

تقسیم اعداد ی
و باقیمانده را تعیین می کند. در بیشتر مواقع با توجه به موقعیت های مختلف عبارت تقسیم را به درستی نوشته 
ک رقمی را با استفاده از ماشین حساب و بیشتر مواقع 

و پاسخ را به دست می آورد. تقسیم اعداد دو رقمی بر ی
دهد و خارج قسمت و باقیمانده را تعیین می کند.  بیشتر مواقع  دربارٔه  بدون استفاده از ماشین حساب انجام می 
کند. چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر  مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

ک 
در برخی از موقعیت ها عبارت تقسیم را به درستی می نویسد و پاسخ را به دست می آورد. تقسیم اعداد ی

دهد و خارج قسمت و  ک رقمی را )با ماشین حساب و بدون ماشین حساب( به درستی انجام می 
رقمی بر ی

ک رقمی )بدون باقیمانده، با باقیمانده( را 
کند. در برخی مواقع تقسیم اعداد دو رقمی بر ی باقیمانده را تعیین می 

به درستی انجام می دهد و مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک رقمی را به درستی انجام می دهد و خارج قسمت و باقیمانده را تعیین می کند. 
ک رقمی بر ی

تقسیم اعداد ی
ک رقمی و استفاده از 

های مختلف و تقسیم اعداد دو رقمی بر ی در نوشتن عبارت تقسیم برای موقعیت 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

حساب  و حل مسائل  سادٔه کتاب درسی به کم ماشین  

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مکعب و مکعب مستطیل

درک مفهوم مکعب و مکعب مستطیل
کسب مهارت در ساختن مکعب

15ــ13
20ــ17

ــ شناسایی مکعب و مکعب مستطیل در محیط پیرامون
ــ شناسایی گستردهٔ مکعب و تعیین شکل وجوه آن

ــ ساختن مکعب با داشتن گستردٔه )بازشدٔه( آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

های  بیشتر اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می دهد. از بین گسترده 
کند. با  ص می 

مختلف، گستردٔه مکعب را شناسایی کرده و در صورت لزوم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ
کند. مسائل کتاب  ک مکعب درست می 

ک، ی
ک کی

ک سیب زمینی یا ی
ک معلم با استفاده از ی

راهنمایی و کم
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می دهد و  از بین گسترده های 
کند. بیشتر مسائل  ص می 

مختلف، گستردهٔ مکعب را شناسایی کرده و در صورت لزوم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ
کند. کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
برخی اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می دهد. بعضی مواقع از بین 
ص 

های مختلف، گستردٔه مکعب را شناسایی کرده و با راهنمایی معلم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ گسترده 
کند. می کند. مسائل سادهٔ کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

ص اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل در محیط پیرامون و شناسایی گستردٔه مکعب و 
در تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ساختن آن و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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 استوانه

درک مفهوم استوانه
کسب مهارت در ساختن استوانه

121ــ 119
124 و 126

ــ شناسایی استوانه در محیط پیرامون
ــ ساخت استوانه

خیلی خوب
و در صفحه شناسایی می کند. استوانه را می سازد  اشکال و اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون  بیشتر 

و برخی از موارد استفادهٔ استوانه را بیان می کند.

خوب
بیشتر اشکال و اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. استوانه را می سازد.

قابل قبول
ک و 

برخی از اشکال و اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. با کم
راهنمایی معلم استوانه را می سازد.

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای شناسایی اشکال و اجسام استوانه ای شکل در محیط پیرامون و در صفحه و ساختن استوانه به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

مخروط

درک مفهوم مخروط
کسب مهارت در ساختن مخروط

122 و 123
125 و 126

ــ شناسایی مخروط در محیط پیرامون
ــ ساخت مخروط

خیلی خوب
بیشتر اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. مخروط را می سازد 
کند و برخی از موارد  ص می 

ش خورده( را مشخ
ش داده و شکل سطح مقطع )بر

و در صورت لزوم آن را بر
استفادهٔ مخروط را بیان می کند.

خوب
بیشتر اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. مخروط را می سازد 

ص می کند.
ش خورده را مشخ

ش داده و با راهنمایی معلم شکل سطح مقطع بر
و آن را بر

قابل قبول
ک و 

کند. با کم   برخی از اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می 
ص می کند.

ش خورده( را مشخ
ش می دهد و شکل سطح مقطع )بر

راهنمایی معلم مخروط را می سازد، آن را بر

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای شناسایی اشکال و اجسام مخروطی شکل در محیط پیرامون و در صفحه و ساختن مخروط به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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دایره

درک مفهوم دایره و اجزای آن
کسب مهارت در رسم دایره

کسب مهارت در محاسبٔه محیط دایره )به صورت تقریبی(

   53   ــ49
83   ــ82

ــ شناسایی دایره و اجزای آن)مرکز، شعاع و قطر( و بیان رابطه بین شعاع 
و قطر

ــ رسم دایره با ابزار مختلف)اشیای گرد، نخ، پرگار(
ــ محاسبٔه شعاع، قطر و محیط دایره)به صورت تقریبی(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
و شعاع را بیان می کند. با استفاده از ابزار مختلف، دایره را  دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین قطر 
ک نخ( به صورت تقریبی محاسبه می کند. 

ک چند ضلعی، به کم
رسم می کند و محیط آن را به طرق مختلف)به کم

مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک برخی از ابزار)با شعاع 

دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین قطر و شعاع را بیان می کند.  به کم
ش محیط دایره را به صورت تقریبی محاسبه می کند. بیشتر مسائل 

ک رو
معین( دایره رسم می کند. حداقل با ی

کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین شعاع و قطر را بیان می کند.  دایره را با اشیای گرد رسم می کند. 
ک نخ و پرگار انجام داده، شعاع و قطر آن را رسم می کند و محیط تقریبی 

با راهنمایی معلم ترسیم دایره را به کم
ک نخ اندازه  می گیرد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

آن را به کم

ش
نیازمند آموز

ک اشیای گرد رسم می کند و در کشیدن دایره با نخ و پرگار و محاسبه دور دایره و رسم شعاع و 
دایره را به کم

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
گیری آنها و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم قطر و اندازه 

زاویه

درک مفهوم زاویه و زاویٔه راست
آشنایی با گونیا و موارد استفادٔه آن 

57  ــ54

ــ شناسایی زاویه در محیط پیرامون و صفحه
ــ شناسایی زاویٔه راست در محیط پیرامون و صفحه  

ــ تعیین تعداد زاویه ها در چند ضلعی ها
ــ شناسایی گونیا و بیان موارد استفادٔه آن

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص 

زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه های چند ضلعی را مشخ
برای تعیین یا رسم زاویه های راست استفاده می کند. مسائل  می کند. موارد استفادٔه گونیا را بیان کرده و از گونیا 

کند. کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
اکثر مواقع زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه های چند ضلعی 
های راست استفاده  ص می کند. موارد استفادٔه گونیا را بیان کرده و از گونیا برای تعیین یا رسم زاویه 

را مشخ
می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
های چند  در برخی مواقع زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه 
ص می کند.  با راهنمایی معلم از گونیا برای تعیین زاویه های راست یا رسم آنها استفاده می کند. 

ضلعی را مشخ
کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

و استفادٔه صحیح از گونیا  را در صفحه نشان می دهد. برای تعیین زاویٔه راست، تعداد زوایای چند ضلعی  زاویه 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

و حل مسائل ساده  کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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خط، نیم خط، پاره خط، خطوط موازی

درک مفهوم  خط و انواع آن 
درک مفهوم خطوط موازی

کسب مهارت در ترسیم خط، نیم خط، پاره خط

84،73   ــ82 و 87

خط،  پاره  خط،  نیم  خمیده،  خط  شکسته،  خط  خط،  تعیین  ــ 
خطوط موازی

ــ ترسیم خط، نیم خط، پاره خط و بیان ویژگی های آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به صورت مجزا)در صفحه( و در 
اشکال ترکیبی شناسایی کرده و آنها را اسم گذاری می کند. ویژگی خط، پاره خط و نیم خط را بیان کرده و آنها 

را رسم می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
صورت مجزا)در صفحه( و در  خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به 
بسیاری مواقع در اشکال ترکیبی شناسایی کرده و آنها را اسم گذاری  می کند. ویژگی خط، پاره خط و نیم خط 

را بیان کرده و آنها را رسم می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به صورت مجزا)در صفحه( شناسایی 
کرده و آنها را اسم گذاری می کند. برخی از ویژگی های خط، پاره خط و نیم خط را با راهنمایی معلم بیان کرده 

و آنها را رسم می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

برای شناسایی خط، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی و اسم گذاری آنها و بیان ویژگی  آنها و حل مسائل سادٔه 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

کتاب درسی، به کم

چندضلعی ها

درک مفهوم چندضلعی و برخی از اجزای آن
کسب مهارت در محاسبٔه طول اجزای چند ضلعی

73، 75، 84، 87   ــ85، 99
 103ــ101، 105 و 108ــ107

ــ مشخص کردن و نام گذاری انواع چندضلعی و اجزای آن)در حد کتاب درسی( و 
محاسبٔه قطر آنها

ــ بیان ویژگی های مثلث متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی( را به صورت مجزا و در شکل های ترکیبی شناسایی کرده و نام گذاری 
ص کرده و تعداد قطرها را محاسبه می کند. مثلث 

می کند. اضالع، زاویه ها و قطرهای آنها را مشخ
ص کرده و ویژگی های آنها را بیان 

متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل را )در صفحه ( مشخ
می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

های ترکیبی شناسایی کرده و  بیشتر مواقع انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی( را به صورت مجزا و در شکل 
ص کرده و تعداد قطرها را محاسبه می کند. مثلث 

نام گذاری  می کند. اضالع، زاویه ها و قطرهای آنها را مشخ
ص می دهد و ویژگی های آنها را بیان 

متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل را)در صفحه( تشخی
کند. می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

ضلعی)در حد کتاب درسی( را شناسایی کرده، نام گذاری می کند. اضالع، زاویه ها و 
برخی از انواع چند 

ص کرده و تعداد قطرها  را محاسبه می کند. مثلث متساوی الساقین، متساوی االضالع، 
قطرهای آنها را مشخ

ص داده و با راهنمایی معلم ویژگی های آنها را بیان می کند. مسائل سادٔه 
مربع و مستطیل را )در صفحه (تشخی

کند. کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

برای شناسایی و نام گذاری انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی(، اضالع، زاویه ها و قطرها و محاسبه تعداد 
های آنها و حل  االضالع و مربع و مستطیل و بیان ویژگی  قطرها و شناسایی مثلث متساوی الساقین، متساوی 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
مسائل ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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هندسه

تقارن

کسب مهارت در تشخیص اشکال متقارن )با بیش از یک محور تقارن( و رسم محورهای تقارن
کسب مهارت در تکمیل یک شکل با توجه به محور تقارن

کسب مهارت در ساخت یک شکل متقارن

21ــ19

ــ شناسایی و رسم محورهای تقارن در اشکال متقارن
ــ تکمیل یا رنگ آمیزی اشکال متقارن با توجه به محورهای تقارن

ــ ساخت اشکال متقارن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک محور تقارن را شناسایی کرده و محورهای تقارن آن را رسم می کند. با توجه به 

ش از ی
اشکال متقارن با بی

ک محور 
ش از ی

ک شکل متقارن با بی
گ آمیزی می کند. قادر به ساخت ی

محورهای تقارن، شکل را تکمیل یا رن
تقارن است. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک محور تقارن را شناسایی کرده و برخی از محورهای تقارن آن را رسم 

ش از ی
بیشتر مواقع اشکال متقارن با بی

ک 
گ آمیزی می کند. قادر به ساخت ی

می کند. بیشتر مواقع با توجه به محورهای تقارن، شکل را تکمیل یا رن
ک محور تقارن است. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

شکل متقارن با حداقل ی

قابل قبول
ک محور تقارن آن را رسم 

ک محور تقارن را شناسایی کرده و حداقل ی
ش از ی

برخی مواقع اشکال متقارن با بی
ک 

گ آمیزی می کند. با راهنمایی معلم ی
می کند. برخی مواقع با توجه به محورهای تقارن، شکل را تکمیل یا رن

ک محور تقارن می سازد و مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
شکل متقارن با حداقل ی

ش
نیازمند آموز

یا تکمیل اشکال متقارن با  گ آمیزی می کند. در شناسایی 
را  شناسایی و رن ک محور تقارن 

اشکال متقارن با ی
ک محور تقارن و رسم محورهای تقارن و ساخت شکل متقارن و حل مسائل ساده کتاب درسی به 

ش از ی
بی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کم
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اندازه گیری

طول و  محیط

درک مفهوم  اندازه گیری و واحدهای استاندارد آن )متر و کیلومتر(
کسب مهارت در اندازه گیری  فاصله دو مکان، طول اشیا و محیط با واحدهای مختلف، مقایسٔه آنها، تبدیل واحدها به یکدیگر و بیان آنها به 

صورت های مختلف
درک مفهوم محیط

31، 34، 35، 36، 45، 46، 48، 49، 51، 58، 59، 101، 103، 105، 107 و 108

ــ اندازه گیری فاصلٔه دو مکان، طول اشیا و خط منحنی با استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر، متر و اجزای آن( و مقایسٔه 
اندازه ها با یکدیگر

ــ تبدیل واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر به متر، متر به سانتی متر، سانتی متر به میلی متر( به یکدیگر
ــ بیان فاصلٔه دو مکان، اندازٔه طول اشیا و محیط به صورت واحد کامل و کسری از آن یا به صورت ترکیبی)کیلومتر و متر، متر و سانتی متر، 

سانتی متر و میلی متر(
ــ اندازه گیری محیط اشکال هندسی با استفاده از فرمول یا بدون استفاده از آن

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

فاصلٔه بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( و خمیده را در محیط اطراف خود 
اندازه گیری کرده و اندازه ها را با واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر، متر و اجزای آن( بیان کرده و 
مقایسه و تبدیل  می کند. در صورت لزوم آن را به صورت واحد کامل و کسری از آن و یا به صورت ترکیبی )متر 
و سانتی متر، سانتی متر و میلی متر و...( بیان می کند. محیط اشکال هندسی را به دست آورده و برای محاسبٔه 
محیط مستطیل، مربع و مثلث متساوی االضالع از فرمول استفاده می کند.درباره بیشتر موارد ذکر شده توضیح 

می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

را در محیط اطراف خود  فاصلٔه بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( و خمیده 
اندازه گیری کرده و اندازه ها را با واحدهای اندازه گیری استاندارد )کیلومتر، متر و اجزای آن( بیان کرده، مقایسه 
و در اکثر موارد واحدها را  به یکدیگر تبدیل می کند. بیشتر مواقع آن را به صورت واحد کامل و کسری از 
صورت ترکیبی )متر و سانتی متر، سانتی متر و میلی متر و...( بیان می کند. محیط اشکال هندسی را  آن و یا به 
به دست آورده و برای محاسبٔه محیط مستطیل، مربع و مثلث متساوی االضالع از فرمول استفاده می کند و در 
موارد ذکرشده توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید  بیشتر موارد درباره 

را حل می کند.

قابل قبول

فاصله بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( را در محیط اطراف خود اندازه گیری 
می کند و اندازه ها را با واحدهای اندازه گیری استاندارد)متر و اجزای آن( بیان کرده و مقایسه و در  برخی موارد 
به دست آورده ولی بعضی  واحدها را  به یکدیگر تبدیل  می کند. محیط اشکال هندسی را بدون استفاده از فرمول 
مستطیل، مربع و مثلث متساوی االضالع از فرمول استفاده می کند. مسائل ساده  مواقع برای محاسبٔه محیط 

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

گیری  در محیط اطراف خود اندازه  فاصله بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( را 
می کند. ولی در به کارگیری واحد اندازه گیری استاندارد مناسب و مقایسه و تبدیل واحدها ومحاسبه محیط 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
اشکال هندسی با استفاده از فرمول و  حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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اندازه گیری

مساحت

درک مفهوم مساحت
کسب مهارت در اندازه گیری سطح اشکال و مقایسه آنها

95ــ 88

ــ محاسبٔه مساحت اشکال به صورت تقریبی 
ــ اندازه گیری مساحت اشکال هندسی با مقیاس استاندارد و غیراستاندارد و مقایسٔه 

آنها
ــ به کارگیری فرمول مساحت مستطیل و مربع

ــ محاسبٔه مساحت اشکال ترکیبی مربع و مستطیل
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از واحد اندازه گیری سطح )غیراستانداردــ 
استاندارد( محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه مساحت مستطیل و مربع 
استفاده می کند و دربیشتر موارد درباره موارد ذکرشده توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل 

جدید را حل می کند.

خوب

گیری  در بسیاری از موارد مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از واحد اندازه 
سطح )غیراستاندارد ــ استاندارد( محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه 
مساحت مستطیل و مربع استفاده می کند.در بیشتر موارد درباره موارد ذکر شده توضیح مختصر می دهد. بیشتر 

مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
در برخی  موارد مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از صفحه شطرنجی محاسبه 
کند. مسائل ساده کتاب درسی  و مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه مساحت مستطیل و مربع  استفاده می 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

استفاده از واحد استاندارد اندازه گیری مساحت،  استفاده  در محاسبه مساحت اشکال هندسی و مقایسه آنها، 
ک و راهنمایی معلم 

از فرمول برای محاسبه مساحت مستطیل و مربع و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به کم
نیاز دارد.
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اندازه گیری

جرم

درک مفهوم جرم
به  آنها  تبدیل  در  مهارت  کسب  و  جرم  اندازه گیری  واحد های  با  آشنایی 

یکدیگر،اندازه گیری جرم اشیا و مقایسٔه آنها با یکدیگر

39ــ37
51 و 58

ــ تقریب زدن جرم اشیا و اندازه گیری جرم آنها با ابزارهای مناسب
ــ بیان جرم اشیا با استفاده از واحدهای اندازه گیری جرم و تبدیل آنها به یکدیگر

ــ ساخت یک ترازوی دستی و مقایسٔه جرم اشیا با یکدیگر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

جرم اشیا را با استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد، به صورت تقریبی بیان و با استفاده از ترازوی دستی 
یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. در بیشتر موارد دربارٔه آن توضیح 
می دهد. واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. ترازوی دستی می سازد. مسائل کتاب درسی 

و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

بیشتر مواقع جرم اشیا را با استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد به صورت تقریبی بیان و با استفاده از 
ترازوی دستی یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند و در بیشتر موارد دربارٔه 
آن توضیح مختصر می دهد. در بیشتر مواقع واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. ترازوی 

دستی می سازد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
بیشترمواقع جرم اشیا را با استفاده از ترازوی دستی یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده و آنها را با یکدیگر 
مقایسه می کند. بعضی مواقع واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. مسائل ساده کتاب درسی 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک ترازو و مقایسٔه آنها و تبدیل واحدهای 
واحد اندازه گیری جرم را بیان می کند. در تعیین جرم اشیا به کم

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
اندازه گیری جرم به یکدیگر و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

زمان

درک مفهوم زمان
کسب مهارت در بیان ساعت به صورت قبل و بعد از ظهر و طی شده

18ــ16 و 50

ــ بیان زمان به صورت قبل از ظهر و بعد از ظهر یا مانده و طی شده
ــ خواندن ساعت معمولی )به صورت  طی شده و مانده ( و دیجیتالی 

و مقایسٔه آنها
ــ خواندن ساعت با استفاده از کسر

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف )طی شده، مانده 
کند. ساعت معمولی و ساعت دیجیتالی را خوانده و آنها را با یکدیگر مقایسه  و یا کسری از ساعت( بیان می 

می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف  
کند. در صورت لزوم، ساعت معمولی و ساعت دیجیتالی را  )طی شده، مانده و یا کسری از ساعت( بیان می 

خوانده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
برخی مواقع برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف 
)طی شده، مانده و یا کسری از ساعت ( بیان می کند. برخی مواقع ساعت معمولی و ساعت دیجیتالی را خوانده 

با یکدیگر مقایسه می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

خواندن ساعت به صورت طی  خود با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر و  برای بیان برنامه روزانٔه 
شده و مانده یا کسری و خواندن ساعت معمولی و دیجیتالی و مقایسٔه آنها با یکدیگر و حل مسائل ساده کتاب 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
درسی به کم
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جدول داده ها

کسب مهارت در ثبت داده ها و توصیف آنها

ـ   118 120ـ

ــ ثبت داده ها در جدول و توصیف داده ها
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
داده ها را به صورت مناسب در جدول ثبت کرده و دربارٔه آنها توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع داده ها را به صورت مناسب در جدول ثبت کرده و دربارٔه آنها توضیح مختصر می دهد. بیشتر 

مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
درباره آن توضیح مختصر می دهد. مسائل ساده  برخی مواقع داده ها را به صورت مناسب در جدول ثبت کرده و 

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای ثبت داده ها در جدول و توضیح آنها و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

رسم نمودار

کسب مهارت در ترسیم نمودار )دایره ای، ستونی و تصویری( و توصیف آنها
کسب مهارت در تبدیل نمودارها به یکدیگر و انتخاب نمودار مناسب

129ــ124
و 131

ــ نمایش داده ها بر روی نمودارها )دایره ای، ستونی و تصویری(، 
توصیف آنها وتبدیل آنها به یکدیگر

ــ انتخاب نمودار مناسب برای نمایش داده ها و توضیح دربارٔه آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش داده، آنها را توصیف می کند، دربارٔه 
داده ها را بر روی نمودار تعیین شده)دایره ای، ستونی و تصویری( نمای

چگونگی رسم آنها توضیح می دهد.نمودارها رابه یکدیگر تبدیل کرده و نمودار مناسب را انتخاب می کند. 
کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را  برخی از کاربردهای نمودار را در زندگی روزمره بیان می 

کند. حل می 

خوب
ش داده، آنها را توصیف 

ای، ستونی و تصویری( نمای ها را بر روی نمودار تعیین شده )دایره  بیشتر مواقع داده 
می کند و دربارٔه چگونگی رسم آنها توضیح مختصر می دهد. بیشتر اوقات نمودارها را به یکدیگر تبدیل کرده و 

نمودار مناسب را انتخاب می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش داده و آنها را توصیف 

ای، ستونی و تصویری( نمای ها را بر روی نمودار تعیین شده )دایره  برخی مواقع داده 
ای، ستونی و تصویری را به یکدیگر تبدیل کرده و نمودار مناسب را  کند. در بعضی موارد نمودارهای دایره  می 

انتخاب می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ای، ستونی و تصویری( و توصیف آنها و تبدیل نمودارها به  ها بر روی نمودار تعیین شده )دایره  ش داده 
برای نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
یکدیگر، انتخاب نمودار مناسب و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم
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احتمال

درک مفهوم احتمال
کسب مهارت در پیش بینی حاالت ممکن یک پیشامد

کسب مهارت در تخمین احتمال وقوع یک پیشامد و بیان آن با استفاده از کسر

123ــ121

ــ پیش بینی حالت های ممکن یک پیشامد )درحد کتاب درسی(
ــ تخمین شانس اتفاق افتادن یک پیشامد در حالت های مختلف )حتماً اتفاق می افتد، احتمال دارد 

اتفاق بیفتد، به طور حتم اتفاق می افتد.( )درحد کتاب درسی(
حاالت  کلیٔه  به  مطلوب  حاالت  تعداد  )نسبت  کسر  به صورت  پیشامد  یک  وقوع  احتمال  تخمین  ــ 

ممکن( )درحد کتاب درسی(
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ک پیشامد در 
س اتفاق افتادن ی

ش بینی می کند. قادر به تخمین شان
ک پیشامد را پی

کلیٔه حالت های ممکن ی
ک پیشامد را با انجام 

حالت های مختلف، با توجه به تجربیات قبلی و یا اطالعات خود است. احتمال وقوع ی
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و 

آزمای
بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ک 
س اتفاق افتادن ی

ش بینی می کند. اکثر موارد قادر به تخمین شان
ک پیشامد را پی

اکثر حالت های ممکن ی
ک پیشامد را با انجام 

پیشامد با توجه به تجربیات قبلی و یا اطالعات خود است. بیشتر مواقع احتمال وقوع ی
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب 

آزمای
درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ک پیشامد را 

س اتفاق افتادن ی
ش بینی می کند. بعضی مواقع شان

ک پیشامد را پی
برخی از حالت های ممکن ی

را با انجام  ک پیشامد 
و یا اطالعات خودتخمین می زند. برخی مواقع احتمال وقوع ی با توجه به تجربیات قبلی 

ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
آزمای

ش
نیازمند آموز

ک پیشامد 
س اتفاق افتادن آن،بیان احتمال وقوع ی

ک پیشامد، تخمین شان
ش بینی حالت های ممکن ی

برای پی
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

به صورت کسر و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم
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رسم شکل

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد رسم شکل در حل مسئله

45ــ44
55 و 73

ــ رسم شکل مناسب با توجه به داده های مسئله
ــ استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسئله

خیلی خوب
با توجه به داده های مسئله، شکل مناسب رسم کرده و به حل مسئله می پردازد. در صورت لزوم از راهبرد رسم 

شکل در حل مسئله استفاده می کند.

خوب
در بیشتر مواقع با توجه به داده های مسئله قادر به رسم شکل مناسب و حل مسئله است. در بیشتر مواقع 

به درستی از راهبرد رسم شکل در حل مسئله استفاده می کند.

قابل قبول
در برخی موارد با توجه به داده های مسئله قادر به رسم شکل مناسب و حل مسئله است. بعضی اوقات به درستی 

از راهبرد رسم شکل در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و 
حل مسئله به کم برای رسم شکل مناسب  با توجه به داده های مسئله و استفاده از راهبرد رسم شکل در  

راهنمایی معلم نیاز دارد.

الگوسازی

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد الگوسازی در حل مسئله

27ــ26

ــ نوشتن تمام حاالت ممکن به طور منظم و بیان نظم به کار رفته
ــ استفاده از راهبرد الگوسازی در حل مسئله

خیلی خوب
ص داده و به صورت منظم می نویسد و دربیشتر موارد دربارٔه نظم به کار رفته، 

تمام حالت های ممکن را تشخی
کند. توضیح می دهد. در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی در حل مسئله استفاده می 

خوب
ص داده و به صورت منظم می نویسد ودر بیشتر موارد دربارٔه نظم به کار رفته 

بیشتر حالت های ممکن را تشخی
توضیح مختصر می دهد. در بیشتر مواقع به درستی از راهبرد الگوسازی در حل مسئله استفاده می کند.

قابل قبول
نویسد. برخی مواقع به درستی از راهبرد  ص داده و به صورت منظم می 

های ممکن را تشخی برخی از حالت 
مورد   نظر در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

های ممکن به صورت منظم و بیان نظم مورد نظر و استفاده از راهبرد الگوسازی  ص و نوشتن حالت 
در تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
به کم
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تبدیل مسئله به زیر مسئله

به  تبدیل مسئله  به کارگیری راهبرد  کسب مهارت در 
مسئله های کوچک تر در حل مسئله

81   ــ80

ــ تبدیل مسئله به مسئله های کوچک تر و حل مرحله 
به مرحلٔه مسئله

ــ استفاده از راهبرد تبدیل مسئله به زیرمسئله در حل 
مسئله

خیلی خوب
کند. از این راهبرد در حل مسائل  تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می  ک 

مسئله را به مسئله های کوچ
استفاده می کند.

خوب
ک تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می کند. بیشتر اوقات 

در بیشتر مواقع مسئله را به مسئله های کوچ
به  درستی از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ک تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می کند. برخی اوقات 

در برخی مواقع مسئله را به مسئله های کوچ
به درستی از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک مسئله و حل مرحله به مرحلٔه آن و استفاده از راهبرد تبدیل مسئله به زیر مسئله 
های ی ص زیرمسئله 

در تشخی
ک و راهنمایی معلم دارد.

نیاز به کم

الگویابی

کسب مهارت در استفاده از راهبرد الگویابی در حل مسئله

8، 9، 12، 20، 22 و 23

ــ توانایی کشف الگو
ــ بیان و توصیف قاعدٔه الگو به صورت کالمی و نوشتاری

ــ تبدیل الگوی عددی به هندسی و برعکس
ــ به کارگیری راهبرد الگویابی در حل مسئله

خیلی خوب
روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند و در صورت لزوم آن را ادامه می دهد. الگوی عددی را به الگوی 
از  س تبدیل می کند. بیشتر مواقع دربارٔه آن توضیح می دهد.در صورت لزوم برای حل مسائل 

هندسی و بالعک
راهبرد الگویابی استفاده می کند.

خوب
دهد. در بیشتر مواقع الگوی  در بیشتر موارد روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند وآن را ادامه می 
س تبدیل کرده دربارٔه آن توضیح مختصر می دهد. بیشتر مواقع به درستی از 

عددی را به الگوی هندسی و بالعک
کند. این راهبرد در حل مسائل استفاده می 

قابل قبول
در برخی موارد روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند و آن را ادامه می دهد. در بعضی مواقع الگوی 
کند. برخی مواقع به درستی از این راهبرد برای حل مسائل  س تبدیل می 

عددی را به الگوی هندسی و بالعک
استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

س و استفاده از 
در کشف روابط بین عددها و شکل ها و ادامٔه آنها و تبدیل الگوهای عددی به هندسی و بالعک

ک معلم دارد.
راهبرد الگویابی  در حل مسئله نیاز به راهنمایی و کم
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حل مسئلۀ ساده تر

حل  در  ساده تر  مسئلٔه  حل  راهبرد  از  استفاده  در  مهارت  کسب 
مسئله

ـ   98 99ـ

ــ ساده کردن مسئله با استفاده از اعداد تقریبی یا اعداد کوچک تر 
به جای اعداد اصلی

ــ استفاده از راهبرد حل مسئلٔه ساده تر در حل مسئله

خیلی خوب
ص داده و با داده های اصلی مسئله را حل 

ک تر، راه حل مسئله را تشخی
با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

می کند. در صورت لزوم از این راهبرد در حل مسئله استفاده می کند.

خوب
ص راه حل مسئله و حل مسئله با داده های 

ک تر قادر به تشخی
اکثر مواقع با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

کند. اصلی است. در بیشتر مواقع به درستی از این راهبرد در حل مسئله استفاده می 

قابل قبول
ص راه حل مسئله و حل مسئله با 

ک تر قادر به تشخی
در برخی موارد با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

داده های اصلی است. برخی مواقع به درستی از این راهبرد در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک تر و حل آن با استفاده از داده های اصلی  و استفاده از 
در تبدیل عددهای مسئله به عددهای تقریبی یا کوچ

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
این راهبرد در حل مسئله به کم

روش نمادین

کسب مهارت در به کارگیری روش نمادین در حل مسئله

63ــ62

ــ تبدیل مسئله به یک تساوی یا عبارت یا یک شکل نمادین
ــ مجهول یابی و درک مفهوم مجهول 

ــ نمادین سازی با رسم شکل
ــ استفاده از راهبرد نمادین  در حل مسئله

خیلی خوب
ک شکل نمادین تبدیل کرده و پاسخ 

ک تساوی یا عبارت یا ی
 مسئله را با توجه به اطالعات و داده های مسئله به ی

کند. را به دست می آورد. در صورت لزوم از راهبرد نمادین برای حل مسئله استفاده می 

خوب
ک شکل نمادین کرده و به 

ها، تبدیل به تساوی یا عبارت یا ی در بیشتر مواقع مسئله را با توجه به اطالعات و داده 
کند. ش نمادین در حل مسئله استفاده می 

حل آن می پردازد. بیشتراوقات به درستی از رو

قابل قبول
ک شکل نمادین کرده و به حل 

ها تبدیل به تساوی یا عبارت یا ی برخی اوقات مسئله را با توجه به اطالعات و داده 
کند. آن می پردازد. برخی مواقع به درستی از راهبرد نمادین  برای حل مسائل استفاده می 

ش
نیازمند آموز

ها و اطالعات مسئله به تساوی یا عبارت یا شکل نمادین و به دست آوردن پاسخ و استفاده از  درتبدیل داده 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

راهبرد نمادین به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

راهبردهای حل مسئله

حدس و آزمایش

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد حدس و آزمایش در حل مسئله

117ــ116

ــ بیان حدس نزدیک به پاسخ مسئله براساس موضوع مسئله
ــ استفاده از راهبرد حدس و آزمایش در حل مسئله

خیلی خوب
ک به جواب مسئله می زند. پاسخ خود را آزمون کرده و به صورت 

س های نزدی
س موضوع مسئله، حد

براسا
س زدن را ادامه می دهد تا به پاسخ مسئله برسد.در بیشتر موارد مراحل کار را بیان می کند. در 

منطقی حد
صورت لزوم از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

خوب
ک به جواب مسئله می زند. پاسخ خود را آزمون کرده و 

س های نزدی
س موضوع مسئله، حد

بیشتر مواقع براسا
س زدن را ادامه می دهد تا به پاسخ مسئله برسد. بیشتر مواقع  مراحل کار را به صورت 

به صورت منطقی حد
مختصر بیان می کند. بیشتر مواقع به طور مناسب از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ک به جواب مسئله می زند. پاسخ خود را آزمون کرده 

س های نزدی
س موضوع مسئله، حد

در برخی مواقع براسا
س زدن، به پاسخ مسئله می رسد. برخی مواقع به طور مناسب  از این راهبرد در حل مسائل 

و با ادامه دادن حد
استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
س به کم

ش آن، بیان مراحل کار و استفاده از راهبرد حد
ک به جواب مسئله، آزمای

س های نزدی
در زدن حد

و راهنمایی معلم نیاز دارد.

حذف حالت های نامطلوب

حالت های  راهبرد حذف  به کارگیری  در  مهارت  کسب 
نامطلوب در حل مسئله

134 و 135

حالت های  حذف  و  ممکن  حالت های  تمام  نوشتن  ــ 
نامطلوب

ــ استفادٔه مناسب از راهبرد حذف حالت های نامطلوب 
در حل مسائل

خیلی خوب
با استفاده از داده های مسئله، کلیٔه حاالت ممکن را تعیین کرده و با حذف حاالت نامطلوب، پاسخ را به دست 

می آورد. در صورت لزوم از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

خوب
داده های مسئله و بیشتر حاالت ممکن مسئله را تعیین می کند. با تعیین و حذف حاالت نامطلوب، پاسخ را 

به دست می آورد.بیشتر مواقع به طور مناسب از این راهبرد درحل مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ص می کند و با توجه به آن، مسئله را 

نامطلوب مسئله را مشخ داده های مسئله و برخی از حاالت ممکن و حاالت 
حل می کند. برخی مواقع به طور مناسب از این راهبرد درحل مسائل استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ها و حاالت ممکن مسئله، به دست آوردن پاسخ صحیح،  انتخاب راهبرد مناسب و حل مسائل   در تعیین داده 
ک معلم نیازمند است.

ساده کتاب به راهنمایی و کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ  ابتدایی ـ  سال تحصیلی 97ـ  96
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عناوین کارنامه
س

در
سطح 1)قابل قبول(

سطح 2 )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

مهارت های فرایندی و روش علمی

زنگ علوم

1

ش های مورد نظر خود را تنظیم و منابع و ابزار جمع آوری 
پرس

اطالعات محدودی را برای پاسخ گویی به آن شناسایی می کند، اما 
مورد  ش تنظیم شده نشان نمی دهد که بین مسئله، موضوع 

گزار
د دارد. مطالعه، منابع ١ و ابزارها، هماهنگی الزم وجو

با توجه به مسئله/ موضوع مورد مطالعه، چند منبع مختلف 
را شناسایی کرده و ابزار متناسب با منابع مورد نظر را تهیه و 
ش های مورد نظر 

گزارشی که بیانگر پاسخ های مستندی به پرس
تنظیم شده  ش 

است را تنظیم می کند، به طوری که در گزار
هماهنگی بین ابزار و منابع وجود دارد.

شناسایی و  /موضوع مورد مطالعه، منابع متعددی را  با توجه به مسئله
ک از منابع را تهیه کرده و اطالعات جمع  آوری 

ابزار متناسب با هر ی
ش 

ش های اولیه گزار
شده را به صورت منسجم و در راستای پرس

ش ها رعایت 
مورد انتظار در تنظیم گزار می  کند، به طوری که ساختار 

شده باشد.

جست وجو 
کنیم و بسازیم

8
ک معلم وسیله ای می سازد که می تواند با آن کار سه نوع آینه 

با کم
را مشاهده کند.

وسیله ای می سازد و با آن کار سه نوع آینه را نشان می دهد.
ک آن کار انواع آینه ها را مقایسه می کند.

کم وسیله ای می سازد و به 

از گذشته تا 
آینده

14
ش های نگهداری 

ک فناوری ساده)چگونگی رو
مورد ی اطالعاتی در 

ش 
مواد غذایی( در زندگی روزمرٔه خود جمع آوری، ثبت و گزار

می کند.

ش های نگهداری 
ک نمونه از رو

اطالعاتی را در مورد تغییرات ی
ک بازه زمانی 

مواد غذایی جمع آوری و تغییرات آن را در ی
ش می کند.

گزار

ک نمونه از 
فناوری ی اطالعاتی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر 

ک بازٔه زمانی جمع آوری، ثبت 
ش های نگهداری مواد غذایی در ی

رو
ش می کند.

و گزار

دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

خوراکی ها

2
فهرستی از مواد غذایی که در مکان زندگی خود مورد استفاده قرار 

می  دهد را تهیه می  کند.
فهرستی از مواد غذایی که در مکان زندگی خود مورد استفاده 
قرار می  دهد را تهیه  کرده و آنها را با معیارهای خود ساخته 

دسته بندی می  کند.

زندگی خود مورد استفاده قرار  فهرستی از مواد غذایی که در مکان 
ک معلم ساخته، دسته بندی 

س مال
می گیرد را تهیه  کرده و آنها را براسا

می  کند.

بکارید 
و ببینید

11
گل ها، میوه ها و دانه های گیاهان آشنا را طبقه بندی می کند.

ک قسمتی یا دو 
گیاه، ی ص کند دانٔه 

با دیدن دانه گیاه مشخ
قسمتی است.

ک 
ص می دهد که دانٔه آن ی

و گل گیاه تشخی گ، ریشه 
با دیدن بر

قسمتی یا دو قسمتی است.

هرکدام جای 
خود )1(

12
س معیارهای 

با مشاهده و جمع آوری اطالعات، جانوران را براسا
ص 

علمی طبقه بندی کرده و دو گروه ماهی ها و دوزیستان را مشخ
می کند.

رسم و ساختار بدن و  ک قورباغه را 
ک ماهی و ی

مراحل زندگی ی
زندگی آنها را با هم مقایسه می کند.

ک دوزیست از منابع معتبر اطالعات جمع آوری و 
دربارٔه زندگی ی

خالصٔه منسجمی از آن ارائه می کند.

هرکدام جای 
خود )2(

13
س معیارهای 

با مشاهده و جمع آوری اطالعات، جانوران را براسا
کند. علمی در گروه های مختلف مهره داران طبقه بندی می 

ساختار بدن و زندگی مهره داران را توصیف و باهم مقایسه 
کند. می 

دربارٔه زندگی و ساختار بدن مهره  داران از منابع معتبر اطالعات 
کند. جمع آوری و خالصه ای از آن ارائه می 

س »علوم تجربی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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١ــ منظور از منابع، منابع اطالعاتی و ابزار چگونگی دستیابی به آن اطالعات است.
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عناوین کارنامه
س

در
سطح 1)قابل قبول(

سطح 2 )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

مواد و تغییرات آن

مواد اطراف ما 

3

ش شدن در 
ک »پخ

در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مال
ص داده و کاربردهای آنها را 

همٔه فضای ظرف« مواد گازی را تشخی
در زندگی شناسایی می  کند.

ک، مواد گازی 
پایه مال در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر 

ص داده و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی و مواد 
را تشخی

را در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی می  کند.

ک، مواد گازی را 
در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه مال

ص داده و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی و مواد را در 
تشخی

جامد، مایع و گاز طبقه بندی می  کند. اثر گرم کردن و سرد  سه دسته 
کردن را بر نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته بررسی می  کند.

اندازه گیری مواد 

4

جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را 
س خود ساخته تخمین می زند و اندازه گیری می  کند.

با مقیا
جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف 
س استاندارد تخمین می زند 

س خود ساخته و مقیا
خود را با مقیا

کند. ش می  
و اندازه گیری و گزار

هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را با  جرم و حجم نمونه 
کند  زند و اندازه گیری می   مقیاس خود ساخته و مقیاس استاندارد تخمین می 
گیری جرم و  و با ارائه جدول مقایسه ای  اهمیت مقیاس استاندارد اندازه 

حجم را گزارش می کند.

زمین و پیرامون آن

آب مادٔه با ارزش

5

ش ها، منابع را شناسایی کرده و از ابزار جمع آوری 
برای پاسخ به پرس

ش تنظیم شده، 
ش می کند، اما در گزار

اطالعات استفاده و گزار
هماهنگی الزم بین مسئله موضوع و منابع و ابزارها وجود ندارد.

ش ها و موضوع مورد مطالعه، چند منبع 
برای پاسخ به پرس

را شناسایی کرده و ابزار متناسب با منابع مورد نظر را تهیه و 
ش های موردنظر 

گزارشی را که بیانگر پاسخ های مستندی به پرس
ش تنظیم شده، 

است، تنظیم  می کند به طوری که در گزار
هماهنگی بین ابزار و منابع وجود داشته باشد.

ش  مورد مطالعه، منابع متعددی را شناسایی کرده و 
برای پاسخ به پرس

ش می کند. به طوری 
ک از منابع را تهیه و گزار

ابزار متناسب با هر ی
ش های مورد مطالعه 

ش تنظیم شده به خوبی بر روی پرس
که گزار

متمرکز و اطالعات جمع آوری شده به صورت منسجم و در راستای 
ش نویسی 

ش شده و انتظارات موردنظر در گزار
ش ها، گزار

پرس
رعایت شده باشد.

زندگی ما و آب

6

ها و مفاهیم، اطالعات  ش 
با استفاده از منابع و ابزار، دربارٔه پرس

ش تنظیم شده، 
ش می دهد اما در گزار

جمع آوری کرده و گزار
هماهنگی الزم بین مسئله، موضوع و منابع و ابزار وجود ندارد.

مورد مطالعه، چند منبع را  ش ها و موضوع 
برای پاسخ به پرس

شناسایی کرده و ابزار متناسب با منابع را تهیه کرده و گزارشی 
ش های مورد نظر است، 

را که بیانگر پاسخ های مستند به پرس
ش تنظیم شده، هماهنگی بین ابزار و منابع 

تنظیم می کند و در گزار
وجود دارد.

متعددی را شناسایی  س، منابع 
ش ها و موضوع در

برای پاسخ به پرس
ش 

ک از منابع را تهیه می کند. گزار
کرده و ابزار متناسب با هر ی

های مورد مطالعه متمرکز است و  ش 
تنظیم شده به خوبی بر روی پرس

ش ها، 
اطالعات جمع آوری شده به صورت منسجم و در راستای پرس

ش نویسی رعایت 
ش شده است و انتظارات موردنظر در گزار

گزار
شده است.

س »علوم تجربی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین کارنامه
س

در
سطح 1)قابل قبول(

سطح 2 )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

حرکت و انرژی

نور و مشاهدٔه 
اجسام

7
ک آینه، به مشاهدٔه اجسام )روبه رو، اطراف و پشت 

با استفاده از ی
ص می تاباند.

سر( می پردازد. پرتو بازتاب نور را بر روی محل مشخ
با استفاده از آینه ها، به مشاهدٔه اجسام)روبه رو، اطراف و پشت 
ش یافته از آینه یکی 

سر( می پردازد و با استفاده از آنها، نور بازتاب
ش را بر روی محل مشخصی می تاباند.

از دوستان

ش، بازی 
ک دوستان

ش نور به وسیله آینه با کم
برای نشان دادن بازتاب

طراحی و اجرا می کند.

نیرو همه جا )1(

9

فهرستی از انجام دادن کارها و بازی های روزمره و آشنا تهیه و 
ش( و 

نیروی به کار رفته در این کارها را به دو دستٔه هل دادن)ران
ص 

ک یا دو اثر نیرو را مشخ
ش( طبقه بندی کرده و ی

کشیدن)کش
می کند.

فهرستی از انجام کارها و بازی های غیررایج تهیه و نیروی به کار 
رفته در این کارها را به دو دستٔه هل دادن و کشیدن طبقه بندی 

ص می کند.
کرده و همٔه اثرهای نیرو را مشخ

هایی طراحی و نیروی به کار رفته در این فعالیت ها  فعالیت ها و بازی 
بندی کرده و همٔه اثرهای نیرو  را به دو دستٔه هل دادن و کشیدن طبقه 

ص می کند.
را مشخ

نیرو همه جا 
)2(

10
ک یا دو مورد از کارهای روزمره و 

ش زمین را در ی
تأثیر نیروی کش

ک مثال 
عادی توضیح داده و برای کاربرد اهرم در زندگی روزمره ی

عادی و رایج می زند.

ک یا دو مورد از کارهای 
ش زمین را در ی

تأثیر نیروی کش
روزمره و غیرآشنا توضیح داده و برای کاربرد اهرم در زندگی 

ک مثال غیررایج می زند.
روزمره ی

ک یا دو مثال خالقانه و تخیلی در 
ش زمین ی

برای تأثیر نیروی کش
ک اهرم می سازد.

موقعیت های گوناگون ارائه کرده و ی

س »علوم تجربی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

                                     ادامۀ جدول اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بیان ایده در قالب های مختلف هنری

زیبایی شناسی

رعایت جنبه های زیبایی شناسی 
در تولید اثر هنری خود

ــ رعایت تقارن عناصر مورد نیاز 
در فرایند و محصول تولید هنری 

خیلی خوب
ک شکل( 1 را رعایت می کند.

در تولیدات هنری خود تقارن)تشابه دو طرف ی
خوب

در بیشتر تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند.

قابل قبول
در تولیدات خود تقارن را با راهنمایی دیگران رعایت می کند.

ش 
نیازمند آموز

ک مستقیم دیگران رعایت می کند.
در تولیدات هنری خود تقارن را با کم

ارتباط با طبیعت 

آشنایی با طبیعت  

از طبیعت  گرفتن  ایده  ــ 
در تولید هنری

ــ حساسیت به طبیعت به 
خلقت  از  جزئی  عنوان 

خداوند 

خیلی خوب
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در تولیدات هنری خود، از آن ایده  می گیرد.

خوب
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در بیشتر تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.

قابل قبول
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و در بعضی از تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.

ش
نیازمند آموز

طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت خداوند می شناسد و به ندرت در تولیدات هنری خود، از آن ایده می گیرد.

آشنایی با میراث فرهنگی

آشنایی با میراث فرهنگی ایران 

ــ ایده گرفتن از میراث فرهنگی ایران در تولید 
هنری

ــ شناخت و حفظ و نگهداری میراث فرهنگی

خیلی خوب
کوشد و در همه تولیدات هنری  شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن همواره می  میراث فرهنگی و هنری کشور خود را می 

گیرد.   خود، از آن ایده  می 

خوب
کوشد و در بیشتر تولیدات هنری  شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن می  بیشتر میراث فرهنگی و هنری کشور خود را می 

گیرد.   خود، از آن ایده می 

قابل قبول 
کوشد و گاهی در تولیدات هنری  شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن می  برخی از میراث فرهنگی و هنری کشور خود را می 

گیرد.  خود، از آن ایده می 

ش
نیازمندآموز

س است و در تولیدات هنری 
شناسد، نسبت به حفظ و نگهداری آن حسا ندرت میراث فرهنگی و هنری کشور خود را می  به 

خود از آن ایده می گیرد.  

تولید هنری 

توانایی بیان پیام در تولید 
هنری 

ــ انتخاب، پرورش و اجرای 
ایده

خیلی خوب
ش می دهد و با جزئیات بیشتر اجرا می کند. 

برای بیان پیام خود، ایده   مناسب انتخاب می کند، آن را پرور
خوب

ش می دهد و با جزئیات اجرا می کند. 
برای بیان پیام خود، ایده مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

قابل قبول
ش می دهد و اجرا می کند. 

برای بیان پیام خود، ایده  مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

ش
نیازمندآموز

ک معلم نیاز دارد.
دهد اما برای اجرای آن به کم ش می 

برای بیان پیام خود، ایده  مناسب انتخاب می کند، آن را پرور

س هنر همین کتاب رجوع کنید.
1ــ به منظور آگاهی بیشتر به جداول اهداف، نشانه های تحقق پایٔه اول و دوم در
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بیان ایده در قالب های مختلف هنری

نقد هنری

توانایی بررسی و توصیف تولید هنری خود و 
دیگران

)انتخاب  هنری  تولید  فرایند  مورد  در  استدالل  ــ 
و  خود  هنری(  ایدهٔ  اجرای  و  ایده  پرورش  ایده، 

هم کالسی هایش
برای بهبود کیفی تولید هنری  ــ اظهارنظر دقیق تر 
معیارهای  اساس  بر  هم کالسی هایش  و  خود 

زیبایی شناسی

خیلی خوب
ش با استفاده از 

های کند و برای بهبود تولید هنری خود وهم کالسی  درمورد فرایند تولید هنری خود و دیگران استدالل می 
ک های زیبایی شناسی، پیشنهادهای متنوعی می دهد.

مال

خوب
ش با استفاده از 

های کند برای بهبود تولید هنری خود وهم کالسی  درمورد فرایند تولید هنری خود و دیگران استدالل می 
ک های زیبایی شناسی چند پیشنهاد می دهد.

مال

قابل قبول
ش پیشنهادی می دهد.

درمورد فرایند تولید هنری خود استدالل می کند برای بهبود تولید هنری خود و هم کالسی های

نیازمند 
ش

آموز
ک 

ش به کم
دهد. در ارائه پیشنهاد برای بهبود تولید هنری خود و همکالسی های در مورد فرایند تولید هنری خود توضیح می 

معلم نیاز دارد.

استفادۀ مناسب از ابزار

رعایت بهداشت و ایمنی 
نگهداری و کاربرد درست  ابزار و مواد 

ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در استفاده از ابزار 
و مواد 

مواد  و  ابزار  نگهداری  برای  الزم  نکات  رعایت  ــ 
)استفادٔه بجا، به اندازه و دقیق از ابزار و مواد( 

خیلی خوب
مواد و ابزارهای مختلف را، به طور صحیح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری آنها را 

رعایت می کند. 

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

کند. نگهداری آنها را رعایت می 

قابل قبول
مواد و ابزارهای مختلف را، با راهنمایی دیگران به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و نگهداری 

آنها را رعایت می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک مستقیم دیگران به طور صحیح استفاده می کند و نکات مربوط به ایمنی، بهداشت و 

مواد و ابزارهای مختلف را، با کم
کند. نگهداری آنها را به ندرت رعایت می 

س »هنر« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

نظام اجتماعی

آشنایی با ضرورت نظم و مقررات در مکان های مختلف

8، 9، 19 و 23

ــ بیان ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه و پیشنهاد مقررات جدید
ــ بیان مقررات عبور و مرور در کوچه و خیابان، تشخیص عالئم عبور و مرور و نمایش مقررات 

عبور و مرور به صورت عملی )به ویژه عالئم و مقرراتی که نقش مهمی در ایمنی کودکان دارند( 
افراد خانواده در قالب  بیان ضرورت همکاری در خانه و مدرسه و نشان دادن نقش خود و  ــ 

جدول و ثبت موارد همکاری خود در خانه

خیلی خوب
نمونه مقررات جدید پیشنهاد می دهد. مقررات  ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه را بیان کرده و چند 
ص و به  صورت عملی 

ایمنی را تشخی عبور و مرور در کوچه و خیابان را توضیح داده، عالئم عبور و مرور و نکات 
ش می دهد. ضرورت همکاری در خانه و مدرسه را توضیح داده و جدول مربوط به آن را تکمیل می کند.

نمای

خوب

نمونه مقررات جدید پیشنهاد می دهد. اغلب  ک 
ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه را بیان کرده و ی

ص و 
مقررات عبور و مرور در کوچه و خیابان را توضیح داده، عالئم عبور و مرور و نکات ایمنی را تشخی

ش می دهد. ضرورت همکاری در خانه و مدرسه را بیان کرده و جدول مربوط به آن را تکمیل 
به صورت عملی نمای

می کند.

قابل قبول
عبور و مرور در کوچه  اغلب دالیل ضرورت وجود مقررات در خانه و مدرسه را بیان می کند. برخی از مقررات 
ش می دهد. 

ص و به  صورت عملی نمای
ایمنی را تشخی و خیابان را توضیح داده، عالئم عبور و مرور و نکات 

ضرورت همکاری در خانه و مدرسه را مختصرًا توضیح داده و جدول مربوط به آن را تکمیل می کند.

ش
نیازمند آموز

عالئم عبور و مرور و  ص 
در بیان مقررات خانه و مدرسه و مقررات عبور و مرور در کوچه و خیابان و تشخی

ک معلم نیاز دارد.
ضرورت همکاری در خانه و مدرسه و تکمیل جدول مربوط به آن به راهنمایی و کم

س »مطالعات اجتماعی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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 جدول اهدا
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

نظام اجتماعی

آشنایی با برخی از نهادهای اجتماعی و نحؤه برقراری ارتباط با آنها

4، 5، 14، 17، 18 و 22      

)از  نامه  ارسال  مختلف  مراحل  انجام  و  پست  ادارٔه  کارکرد  بیان  ــ 
نوشتن نشانی روی پاکت تا پست کردن آن(

ــ بیان نحؤه برقراری ارتباط با آتش نشانی و پلیس و بیان مواردی که 
می توان از آنها کمک گرفت.

یادگیری و...( و  از یکدیگر،  بیان کارکرد خانه )محبت، مراقبت  ــ 
کارکرد مدرسه )یادگیری، دوستی  و...(     

خیلی خوب
س 

ش نشانی و پلی
 کار ادارٔه پست را بیان می کند و مراحل مختلف ارسال نامه را انجام می دهد. نحؤه ارتباط با آت

ک گرفت، توضیح می دهد. کارکردهای خانه و مدرسه را بیان 
را بیان کرده و مواردی را که می توان از آنها کم

می کند.

خوب
س 

ش نشانی و پلی
کار ادارٔه پست را بیان می کند و مراحل مختلف ارسال نامه را انجام می دهد. نحؤه ارتباط با آت

ک گرفت، توضیح می دهد. کارکردهای خانه و مدرسه 
را بیان کرده و بیشتر مواردی را که می توان از آنها کم

را بیان می کند.

قابل قبول
ش نشانی و 

کار ادارٔه پست را بیان می کند و بیشتر مراحل مختلف ارسال نامه را انجام می دهد. نحؤه ارتباط با آت
ک گرفت، توضیح می دهد. بیشتر کارکردهای 

س را بیان کرده و برخی از مواردی را که می توان از آنها کم
پلی

خانه و مدرسه را بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
س و بیان مواردی که می توان از آنها کم

ش نشانی، پلی
در انجام مراحل مختلف ارسال نامه، نحؤه ارتباط با آت

ک معلم نیاز دارد.
گرفت و کارکرد خانه ومدرسه به راهنمایی و کم

فرهنگ و هویت

شناخت توانایی ها و ویژگی های فردی خود

3 ،1

ــ بیان کاربردهای شناسنامه
ویژگی های  و  به مشخصات شناسنامه ای  مربوط  فرم  تکمیل  ــ 

فردی
ــ بیان تفاوت ها و شباهت های خود و هم کالسی هایش

از  استفاده  با  جمع  حضور  در  دوستانش  و  خود  معرفی  ــ 
جمالت و لحن مناسب

خیلی خوب
ش را بیان کرده، فرم مربوط به مشخصات 

کاربردهای شناسنامه و تفاوت ها و شباهت های خود با هم کالسی های
صورت مطلوب  ش را در حضور جمع  به 

شناسنامه و ویژگی های فردی خود را تکمیل می کند. خود و دوستان
معرفی می کند.

خوب
ش را بیان کرده، فرم مربوط به مشخصات 

اغلب کاربردهای شناسنامه و تفاوت ها و شباهت های خود با هم کالسی های
کند. ش را در حضور جمع معرفی می 

شناسنامه و ویژگی های فردی خود را تکمیل می کند. خود و دوستان

قابل قبول
ش های 

ش را بیان کرده، بیشتر بخ
برخی از کاربردهای شناسنامه و تفاوت ها و شباهت های خود با هم کالسی های

ش را در حضور 
فرم مربوط به مشخصات شناسنامه و ویژگی های فردی خود را تکمیل می کند. خود و دوستان

جمع مختصرًا معرفی می کند.

ش
نیازمند آموز

ها، تکمیل فرم مربوط به مشخصات  در بیان کاربردهای شناسنامه و تفاوت ها و شباهت های خود با هم کالسی 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

ش به کم
های فردی خود، معرفی دوستان شناسنامه و ویژگی 

س »مطالعات اجتماعی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 ادامۀ جدول اهدا



فصل سوم: ارزشیابی توصیفی در عمل

139

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فرهنگ و هویت

شناخت آموزه های دینی و اخالقی 
در مورد اعضای خانواده و مدرسه

 و به کارگیری آنها

8 ،7

زمینٔه  در  دینی  و  اخالقی  آموزه های  بیان  ــ 
و  خانواده،هم کالسی ها  اعضای  با  همکاری 

اولیای مدرسه و قدردانی از آنها 
ــ رعایت عملی این آموزه ها

خیلی خوب
آموزه های اخالقی و دینی را در مورد همکاری با اعضای خانواده، اولیای مدرسه وهم کالسی ها بیان و رعایت می کند.

خوب
اغلب آموزه های اخالقی و دینی را در مورد همکاری با اعضای خانواده، اولیای مدرسه وهم کالسی ها بیان کرده و رعایت 

می کند.

قابل قبول
اعضای خانواده، اولیای مدرسه وهم کالسی ها بیان  برخی از آموزه های اخالقی و دینی را در مورد همکاری با 

کرده و رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

در بیان و رعایت آموزه های اخالقی و دینی در مورد همکاری با اعضای خانواده، اولیای مدرسه وهم کالسی ها 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

به کم

زمان، تداوم و تغییر

جمع آوری مدارک و شواهد مربوط به تغییرات خود، خانواده یا محیط پیرامون

1، 2، 6 و 16

ــ پرس وجو و گردآوری مدارک و شواهدی دال بر تغییرات خود، خانواده و...
ــ تکمیل و ترسیم شجره نامٔه خود

ــ گردآوری اطالعاتی دربارٔه تفاوت  خانه های قدیمی  و جدید از طریق پرس وجو
ــ مرتب کردن رویدادها روی خط زمان )گذشته، حال و آینده(

صورت های  به  و...  ایده آل  مدرسٔه  ایده آل،  خانٔه  خود،  آیندٔه  از  تجسمی  بیان  ــ 
مختلف مثل نقاشی، متن نوشتاری و...

خیلی خوب
س وجو و اطالعات متنوعی جمع آوری می کند. رویدادها 

در مورد تغییرات خود، خانواده و ساختمان خانه ها پر
مجسم کرده، آن را به صورت  را ترسیم و تکمیل می کند. آیندٔه خود را  خط زمان مرتب و شجره نامٔه خود  را روی 

نقاشی یا نوشتاری و... بیان می کند.

خوب
س وجو و اطالعاتی جمع آوری می کند. رویدادها را روی 

تغییرات خود، خانواده و ساختمان خانه ها پر در مورد 
مجسم کرده، آن را به صورت نقاشی  را ترسیم و تکمیل می کند. آیندٔه خود را  خط زمان مرتب و شجره نامٔه خود 

یا نوشتاری و... بیان می کند.

قابل قبول
کند. با  س وجو و اطالعات مختصری جمع آوری می 

خود، خانواده و ساختمان خانه ها پر در مورد تغییرات 
را ترسیم و تکمیل می کند؛ آیندٔه خود را  خط زمان مرتب و شجره نامٔه خود  راهنمایی معلم، رویدادها را روی 

مجسم کرده، آن را به صورت نقاشی یا نوشتاری و... بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

خود، خانواده و ساختمان خانه ها، مرتب نمودن  س وجو در مورد تغییرات 
در جمع آوری اطالعات از طریق پر

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
رویدادها روی خط زمان، ترسیم و تکمیل شجره نامٔه خود به کم

س »مطالعات اجتماعی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فضا و مکان

شناخت رابطٔه متقابل انسان
و محیط در برآوردن نیازها

 ،19 ،16 ،15
20 و 21

ــ شناسایی جهت های اصلی جغرافیایی در محیط و روی نقشه
واقعی و روی  آنها در فضای  و کارکرد  ــ شناسایی موقعیت مکان ها 

نقشه و به کارگیری راهنمای نقشه در فهم آن )نقشه خوانی(
ــ بیان رابطه آب وهوا با شکل و نوع خانه ها و مقایسٔه آنها

خیلی خوب
جهت های اصلی جغرافیایی و موقعیت مکانی پدیده ها و کارکرد آنها را روی نقشه نشان می دهد و در بیشتر 
موارد، در محیط واقعی پیدا می کند. از راهنمای نقشه به درستی استفاده می کند. رابطٔه میان آب و هوا با شکل 

و نوع خانه ها را بیان و مقایسه می کند.

خوب
جهت های اصلی جغرافیایی و موقعیت مکانی پدیده ها و کارکرد آنها را روی نقشه نشان می دهد و در برخی 
موارد، در محیط واقعی پیدا می کند. از راهنمای نقشه به درستی استفاده می کند. رابطٔه میان آب و هوا با شکل 

و نوع خانه ها را بیان و مقایسه می کند.

قابل قبول
ها و کارکرد آنها را روی نقشه نشان می دهد  های اصلی جغرافیایی و موقعیت مکانی پدیده  در بیشتر موارد، جهت 
و با راهنمایی معلم، در محیط واقعی پیدا می کند. در بیشتر موارد، از راهنمای نقشه به درستی استفاده می کند و 

رابطٔه میان آب و هوا با شکل و نوع خانه ها را بیان و مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

برای نشان دادن جهت های اصلی جغرافیایی، موقعیت مکانی پدیده ها، کارکرد آنها روی نقشه، بیان رابطٔه میان 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 

ها  به کم آب و هوا و خانه 

شناخت نکات ایمنی مکان ها 
و رعایت آنها

17

ــ بررسی اصول ایمنی در خانه و مدرسه و ارائٔه پیشنهاد 
در مورد آن 

ــ بیان نکات ایمنی در خانه و مدرسه )گاز، برق و...( 
با ذکر دالیل آنها

ــ رعایت نکات ایمنی در خانه و مدرسه )به ویژه مواردی 
که نقش مهمی در ایمنی و سالمت کودکان دارند(

خیلی خوب
دهد. نکات ایمنی  کند و در مورد آنها پیشنهادهای متنوعی ارائه می  اصول ایمنی را در خانه و مدرسه بررسی می 

کند. در خانه و مدرسه را با ذکر دلیل توضیح می دهد و آنها را رعایت می 

خوب
در بیشتر موارد، اصول ایمنی را در خانه و مدرسه بررسی می کند و در مورد آنها چند پیشنهاد ارائه می دهد. 

کند. نکات ایمنی در خانه و مدرسه را با ذکر دلیل بیان می کند و در بیشتر موارد، آنها را رعایت می 

قابل قبول
در برخی موارد، اصول ایمنی را در خانه و مدرسه بررسی می کند و در مورد آنها پیشنهاد ارائه می دهد. بیشتر 

نکات ایمنی در خانه و مدرسه را با ذکر دلیل بیان می کند و در برخی موارد، آنها را رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم 
در بررسی اصول ایمنی در خانه و مدرسه و بیان نکات ایمنی مربوط به خانه و مدرسه به کم

نیاز دارد.
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

منابع و فعالیت های اقتصادی

آشنایی با لزوم کار و درآمد،
پس انداز کردن و الگوهای صحیح 

مصرف و رعایت آن

12 ،11 ،10

ــ بیان مفاهیم مربوط به لزوم کار، درآمد، پس انداز و خرج 
کردن متناسب با بودجه به منظور تأمین نیازها

ــ بیان راه های صحیح مصرف )پرهیز از اسراف، حفاظت 
از اموال و...( در خانه و مدرسه و به کارگیری این روش ها 

در زندگی

خیلی خوب
س انداز، خرج کردن متناسب با نیاز و درآمد توضیح می دهد. 

در مورد لزوم کار و مفاهیم مربوط به درآمد، پ
آنها را به کار می گیرد و چند نمونه  نمونه های متنوعی از راه های صحیح مصرف را در خانه و مدرسه بیان کرده و 

نیز پیشنهاد می دهد.

خوب
و درآمد را بیان می کند. چند نمونه از  س انداز، خرج کردن متناسب با نیاز 

مفاهیم مربوط به درآمد، پ لزوم کار و 
ک نمونه نیز پیشنهاد می دهد.

مدرسه بیان کرده و آنها را به کار می گیرد و ی راه های صحیح مصرف را در خانه و 

قابل قبول
درآمد را مختصرًا بیان می کند. چند  س انداز، خرج کردن متناسب با نیاز و 

مفاهیم مربوط به درآمد، پ لزوم کار و 
نمونه از راه های صحیح مصرف را در خانه و مدرسه )در حد کتاب( بیان کرده و آنها را به کار می گیرد.

ش
نیازمند آموز

س انداز، خرج کردن، راه های صحیح مصرف در خانه و مدرسه و به کارگیری 
در بیان مفاهیم مربوط به درآمد، پ

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
آنها به کم

شناخت انواع مشاغل

 
10

برآورده  هریک  که  نیازهایی  و  مشاغل  انواع  شناسایی  ــ 
می کنند

ــ تفکیک مشاغل تولیدی از خدماتی
ــ گردآوری اطالعات دربارٔه یک شغل از طریق انجام یک 

مصاحبه

خیلی خوب
ک برآورده می کنند، بیان می کند. مشاغل تولیدی 

ص می دهد و نیازهایی را که هری
مشاغل خواسته شده را تشخی

ک شغل از طریق مصاحبه، اطالعات متنوعی جمع  آوری می کند.
ک می کند و دربارٔه ی

را از خدماتی تفکی

خوب
ک برآورده می کنند، بیان می کند. مشاغل 

ص می دهد و نیازهایی را که هری
اغلب مشاغل خواسته شده را تشخی

کند. ک شغل از طریق مصاحبه، اطالعات جمع  آوری می 
ک می کند و دربارٔه ی

تولیدی را از خدماتی تفکی

قابل قبول
ک برآورده می کنند، بیان می کند. 

ص می دهد و نیازهایی را که هری
برخی از مشاغل خواسته شده را تشخی

ک شغل از طریق مصاحبه، اطالعات مختصری 
کند و دربارٔه ی ک می 

بیشتر مشاغل تولیدی را از خدماتی تفکی
کند. جمع  آوری می 

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ص مشاغل تولیدی از خدماتی و انجام مصاحبه به کم

در شناسایی مشاغل و تشخی
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

منابع و فعالیت های اقتصادی

آشنایی با منابع طبیعی و اهمیت آنها 
و روش های حفاظت از آنها

9، 11 و 13

ــ شناسایی منابع طبیعی و کاالهایی که از آنها به دست می آید. 
ــ بیان مفاهیم مربوط به زباله  و بازیافت

ــ بیان چگونگی جدا کردن زباله برای بازیافت
ــ همکاری در تفکیک زباله ها در خانه و مدرسه

خیلی خوب
ص می کند. مفاهیم مربوط 

نمونه های متنوعی از منابع طبیعی را با ذکر کاالهایی که از آنها به دست می آید، مشخ
به زباله و بازیافت و چگونگی جدا کردن آنها را از یکدیگر توضیح داده و برای انجام این امر در خانه و مدرسه 

همکاری می کند.

خوب
ص می کند. مفاهیم مربوط به زباله 

چند نمونه از منابع طبیعی را با ذکر کاالهایی که از آنها به دست می آید، مشخ
و بازیافت و چگونگی جدا کردن آنها را از یکدیگر توضیح داده و در بیشتر موارد، برای انجام این امر در خانه 

و مدرسه همکاری می کند.

قابل قبول
ص می کند )در حد کتاب(. مفاهیم 

چند نمونه از منابع طبیعی را با ذکر کاالهایی که از آنها به دست می آید، مشخ
کند در برخی موارد، برای انجام این  مربوط به زباله و بازیافت و چگونگی جدا کردن آنها را از یکدیگر بیان می 

کند. امر در خانه و مدرسه همکاری می 

ش
نیازمند آموز

در نام بردن منابع طبیعی و برشمردن کاالهایی که از آ نها به دست می آید و بیان مفاهیم زباله و بازیافت و چگونگی 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

جدا کردن آنها از یکدیگر به کم
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ چهارم ابتدایی جهت درج در کارنامۀ توصیفی 97ـ96

 قرآن
ــ خواندن )روخوانی، قرائت(

ــ آموزه های قرآنی )ترجمٔه کلمات و عبارات قرآنی، پیام قرآنی و داستان های قرآنی(

 هدیه های آسمان
دانش آموزان اقلیت های دینی: دانش آموزان اهل سنت:

ــ خداشناسی
ــ پیامبری

ــ امامت
ــ جهان آخرت

ــ قرآن کریم
ــ آداب و اخالق اسالمی 

ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ آداب و اخالق اسالمی
ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ آداب و اخالق 

ــ خودشناسی
ــ تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

 تربیت بدنی
آمادگی جسمانی ــ 

مهارت های مقدماتی رشته های ورزشی ــ 
بهداشت و تغذیٔه ورزشی ــ 

ایمنی در ورزش ــ 
شرکت در بازی ها و فعالیت های ورزشی ــ 

 فارسی
ــ مهارت های خواندن )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( 
ــ مهارت های نوشتن )درست نویسی و امال، نگارش و انشا(

 ریاضی
عدد )الگوها، عددهای تا ده رقمی، کسر و عدد مخلوط، مقایسٔه کسرها / عددهای مخلوط، عددهای اعشاری تا یک رقم   -

اعشار(
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عملیات روی اعداد )جمع و تفریق، ضرب و تقسیم عددهای طبیعی، بخش پذیری، محاسبه های تقریبی، جمع و تفریق کسر،   -
ضرب عدد در کسر، جمع و تفریق عددهای اعشاری(

هندسه )زاویه، عمود و موازی، چهارضلعی ها، اجزا و خاصیت چهارضلعی ها(  -
اندازه گیری)زاویه، زمان، طول/ محیط، مساحت(  -

آمار و احتمال )نمودار خط شکسته، احتمال وقوع یک پیشامد(  -
حل مسئله ]به کارگیری راهبردهای حل مسئله )رسم شکل، الگوسازی، تبدیل مسئله به زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلٔه   -

ساده تر، روش نمادین، حدس و آزمایش، حذف حالت های نامطلوب(، ترکیب راهبردها، حل مسئله[ 

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرایندی و روش علمی )زنگ علوم(

ــ مواد و تغییرات آن )مخلوط ها در زندگی(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )بدن ما )١(، بدن ما )2(، بی مهره ها، گوناگونی گیاهان، زیستگاه(

ــ حرکت و انرژی )انرژی نیاز هر روز ما، انرژی الکتریکی، گرما و ماده، آهنربا در زندگی(
ــ زمین و پیرامون آن )سنگ ها، آسمان در شب(

 هنر
ــ آفرینش هنری )پرورش ایده، بیان ایده(

ــ درک هنری )زیبایی شناسی، تاریخ و میراث فرهنگی ایران، نقد هنری(

 مطالعات اجتماعی
ــ نظام اجتماعی

ــ فرهنگ و هویت
ــ زمان، تداوم و تغییر

ــ فضا و مکان
ــ منابع و فعالیت های اقتصادی

 شایستگی های عمومی
ــ شایستگی های فردی )رعایت بهداشت و ایمنی، رعایت آموخته های اخالقی(

ــ شایستگی های فرهنگی ــ اجتماعی )مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی(
ــ شایستگی های یادگیری )توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف(



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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س »قرآن« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

عناوین کارنامه 
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی
آیات

آیات
کتاب درسی 

ــ خواندن صحیح  و 
شمردٔه آیات کتاب 
درسی و مصحف 

آموزشی

خیلی خوب
 آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و بیشتر آیات مصحف آموزشی را صحیح و شمرده می خواند. 

خوب
بیشتر آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و برخی از آیات مصحف آموزشی را صحیح و شمرده  می خواند.

قابل قبول
بیشتر آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند.

ش
نیازمند آموز

در خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی به صورت صحیح و شمرده به راهنمایی معلّم نیاز دارد.

قرائت

مهارت روان خوانی١
آیات جلسٔه اّول

آیات
جلسٔه اّول
تمام دروس

ــ خواندن آیات جلسٔه 
اّول به صورت روان و 

معمولی

خیلی خوب
آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و آهنگین2 می خواند.

خوب
آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و تقریباً آهنگین می خواند.

قابل قبول
 آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و معمولی می خواند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در خواندن آیات جلسه اول کتاب  درسی به صورت روان و معمولی به کم

آموزه  های قرآنی

ترجمه کلمات و 
عبارات قرآنی

آشنایی با کلمات و
عبارات ساده و
پرکاربرد قرآنی

جلسٔه دوم
تمام دروس

ــ بیان معنای
کلمات و عبارات 

قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب
ترجمه کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

خوب
ترجمه بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

قابل قبول
ترجمه برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

ترجمه تعدادکمی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلّم بیان می کند.

پیام قرآنی

درک مفاهیم
پیام های قرآنی

جلسٔه اّول
دروس 1، 2، 3، 5، 6، 7، 

15 ،13 ،11 ،10،9

ــ خواندن متن پیام قرآنی و 
ترجمه آن از کتاب درسی و 

بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
در بیشتر موارد متن و ترجمه پیام قرآنی را از حفظ می خواند و با ذکر مثال های متنوع مفاهیم ومصادیق آن را با زبان خود بازگو می کند.

خوب
در برخی مواردمتن و ترجمه پیام قرآنی را از حفظ می خواند و با ذکر چند مثال مفاهیم ومصادیق آن را با زبان خود بازگو می کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با ذکر مثال مفهوم و مصداق آن را با زبان خود بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

متن و ترجمه پیام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با راهنمایی معلم برخی از مفاهیم و مصادیق آن را به زبان 
خود بازگو می کند.

داستان های قرآنی

آشنایی با داستان های 
قرآنی

جلسٔه اّول دروس 4، 
12 ،8

بیان داستان های کتاب 
درسی

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود
خوب

ش بازگو می کند.
داستان های کتاب درسی را به صورت کلّی به زبان خود

قابل قبول
ش بازگو می کند.

ک تصاویر و به صورت کلّی به زبان خود
داستان های کتاب درسی را با کم

ش
نیازمند آموز

در بیان داستان های کتاب درسی به راهنمایی معلّم نیازمند است.

1ــ روان خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن و به صورت معمولی و روان
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

2ــ خواندن آهنگین یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده و نوار صوتی( 
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س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

برخی  با  آشنایی  و  خداوند  توانایی  و  دانایی  درک 
دعاهای مناسب

١

ــ بیان نمونه هایی از آگاهی خداوند از نیازهای انسان و 
سایر موجودات و امکانات و توانایی هایی که برای رفع 

آنها به ایشان داده است.
ــ بیان نیازهای خود به خداوند در قالب دعایی مناسب 

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی١ از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات، به عنوان دلیلی بر 

دانایی و توانایی خداوند اشاره می کند و و نیازهای خود را در قالب متن دعایی با خداوند در میان می گذارد. 

خوب
به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات، به عنوان دلیلی بر دانایی  و 

توانایی خداوند اشاره می کند و نیازهای خود را در قالب چند عبارت دعایی با خداوند در میان می گذارد.

قابل قبول
به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات )در حد کتاب درسی(، به 
عنوان دلیلی بر دانایی و توانایی خداوند اشاره می کند و و نیازهای خود را در قالب چند جمله دعایی با خداوند 

در میان می گذارد.

ش 
نیازمند آموز

ک آموزگار به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات،اشاره 
با کم

می کند و و نیازهای خود را در قالب دعا با خداوند در میان می گذارد.

پیامبری

یکی  عنوان  به  )ع(  موسی  حضرت  با  آشنایی 
گفتار از  نمونه هایی  و  الهی  بزرگ  پیامبران   از 

پیامبر اکرم )ص( در مورد وظایف دوستان و همسایه ها 
نسبت به یکدیگر

١١ ،5 ،2

ــ بیان داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( به 
عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

ــ بیان نمونه هایی از گفتار پیامبر )ص( در مورد 
وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر 

خیلی خوب
ص( در مورد وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند. بااستناد 

نمونه هایی از گفتار پیامبر )
به داستان هایی از زندگی حضرت موسی )ع( ، در مورد نمونه ای از ویژگی های رفتاری ایشان توضیح می دهد.

خوب
ص( در مورد وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند. نمونه ای 

نمونه هایی از گفتار پیامبر )
از ویژگی های رفتاری حضرت موسی )ع( را در قالب داستانی از زندگی ایشان بیان می کند.

قابل قبول
ص( در مورد وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند )در حد 

نمونه ای از گفتار پیامبر )
کند. کتاب( داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( را بیان می 

ش 
نیازمند آموز

ص( در مورد وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر و 
ای از گفتار پیامبر ) با راهنمایی آموزگار نمونه 

داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( را بیان می کند.

ص یکی از ابعاد موضوع است.
1ــ منظور از ارائه »نمونه های متنوع« بیان مثال هایی از ابعاد مختلف موضوع است. منظور از »چند نمونه« یا »نمونه هایی« بیان مثال هایی در خصو
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

امامت

ویژگی های  از  برخی  و  نهم  و  هشتم  و  هفتم  امامان  با  آشنایی 
جهان پس از ظهور امام زمان )ع(

١2 ،9 ،8 ،6

ــ بیان ویژگی های رفتاری امامان هفتم و هشتم و نهم و ادای 
احترام نسبت به ایشان

ــ بیان ویژگی های جهان پس از ظهور امام زمان )ع( 

خیلی خوب
اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و نمونه هایی از ویژگی های رفتاری آنان را بیان و نسبت به ایشان ابراز عالقه 
س از ظهور امام زمان )ع( را بیان نموده و به 

و ادای احترام می کند. نمونه های متنوعی از ویژگی های جهان پ
ایشان و ظهورشان، عالقه نشان می دهد.

خوب
ایشان ابراز عالقه و  اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و داستان هایی از زندگی آنان را بیان کرده و نسبت به 
س از ظهور امام زمان )ع( را بیان و به ایشان و ظهورشان 

ادای احترام می کند. چند نمونه  از ویژگی های جهان پ
عالقه نشان می دهد.

قابل قبول
اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و داستان هایی از زندگی آنان )در حد کتاب درسی( را بیان و نسبت به ایشان 
س از ظهور امام زمان )ع( )در حد کتاب 

ابراز عالقه و ادای احترام می کند. چند نمونه  از ویژگی های جهان پ
درسی( را بیان کرده و به ایشان و ظهورشان عالقه نشان می دهد.

ش 
نیازمند آموز

ایشان ابراز عالقه و  ک آموزگار اسامی و داستان هایی از رفتار امامان هفتم و هشتم و نهم را بیان و نسبت به 
با کم

ظهورشان  س از ظهور امام زمان )عج( را بیان و به ایشان و 
ادای احترام می کند. چند نمونه از ویژگی های جهان پ

عالقه نشان می دهد.

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با ویژگی های دوست خوب 
و برخی از وظایف یک مسلمان 

در برابر خویشان، دوستان و همسایه ها

١3 ،١١ ،5

برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  از  برخی  بیان  ــ 
خویشان، دوستان و همسایه ها و مصادیق و نتایج 

آن 
ــ ذکر ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ 

دوستی 

خیلی خوب
های متنوعی از مصادیق  ها اشاره و نمونه  ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه 

هایی از وظایف ی به نمونه 
و نتایج آنها را بیان می کند. به نمونه های متنوعی از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند. 

خوب
ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج  ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه 

به نمونه هایی از وظایف ی
کند. آنها را بیان می کند. به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می 

قابل قبول
ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و  ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه 

هایی از وظایف ی به نمونه 
های حفظ دوستی )در  کند. به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه  نتایج آنها را )در حد کتاب( بیان می 

کند. حد کتاب( اشاره می 

ش 
نیازمند آموز

ها اشاره و چند نمونه از  ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه 
هایی از وظایف ی ک آموزگار به نمونه 

با کم
کند. مصادیق و نتایج آنها را بیان کرده و به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می 

مصادیق  و  اهمیت  با  آشنایی 
و  امانتداری  معلم،  به  احترام 

کمک به دیگران

١7 ،١6 ،١5

ــ بیان برخی مصادیق احترام 
به معلم، امانتداری و کمک به 

دیگران و آثار و نتایج آنها

خیلی خوب
ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان  می کند. 

به نمونه های متنوعی از احترام به معلم، امانتداری و کم

خوب
ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان  می کند.

به چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم

قابل قبول
ک به دیگران )در حد کتاب درسی( اشاره و آثار و نتایج آنها را 

به چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم
بیان  می کند.

ش 
نیازمند آموز

ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آن را بیان  می کند.
با راهنمایی معلم چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم

س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در



فصل سوم: ارزشیابی توصیفی در عمل

151

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

جهان آخرت

تناسب  و  اعمال  تمام  ضبط  و  ثبت  مفهوم  درک 
و  آخرت  جهان  در  آن  نتایج  با  بد  و  خوب  اعمال 

تمایل به انجام کارهای نیک 

١9 ،١8

آگاهی  و  ما  اعمال  ضبط  و  ثبت  مفهوم  بیان  ــ   
خداوند از آنها

ــ بیان نمونه هایی از اعمال نیک و بد و نتایج آنها 
در جهان آخرت 

خیلی خوب
در مورد ثبت کارهای خوب و بد با ذکر مثال توضیح می دهد. ضمن ذکر نمونه های متنوعی از کارهای خوب و بد، نتایج آنها را 

در جهان آخرت بیان می کند. 

خوب
نتایج آنها را در جهان  با ذکر مثال توضیح می دهد. ضمن ذکر چند نمونه از کارهای خوب و بد،  در مورد ثبت کارهای خوب و بد 

آخرت بیان می کند.

قابل قبول
در مورد ثبت کارهای خوب و بد با ذکر مثالی از کتاب توضیح می دهد. ضمن ذکر چند نمونه از کارهای خوب و بد )در حد کتاب(، 

نتایج آنها را در جهان آخرت بیان می کند.

ش 
نیازمند آموز

و بد )در حد کتاب(،  خوب و بد توضیح می دهد و  ضمن ذکر چند نمونه از کارهای خوب  ک آموزگار در مورد ثبت کارهای 
با کم

نتایج آنها را در جهان آخرت بیان می کند.

قرآن کریم

درک مفهوم برخی از 
پیام های قرآنی

همٔه دروس

قرآنی  پیام  مفهوم  بیان  ــ 
با مفهوم  درس   و ارتباط آن 

درس

خیلی خوب
س های مربوط توضیح می دهد.

مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها را با در

خوب
س های مربوط بیان می کند.

مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها را با در

قابل قبول
کند.  س های مربوط اشاره می 

به مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها با در

ش 
نیازمند آموز

س های مربوط بیان می کند. 
ک آموزگار مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها را با در

با کم

احکام اسالمی

آشنایی با تیمم، 
و  جماعت  نماز  و  آیات  نماز 

احکام    آنها

 7 ،4، 3

ــ بیان احکام تیمم، نماز آیات و 
نمازجماعت و آثار آن 

و  جماعت  و  آیات  نماز  ادای  ــ 
انجام تیمم به شیؤه صحیح 

خیلی خوب
احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به صورت صحیح انجام می دهد. 

خوب
اغلب احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به صورت صحیح انجام می دهد.

قابل قبول
برخی از احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به صورت صحیح انجام می دهد. 

ش 
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را انجام می دهد. 
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ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

152

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

مراسم اسالمی

آشنایی با عید مبعث، اهمیت و نقش مسجد و آداب 
حضور در آن و مشاركت در برگزاری مراسم خاص 
والدت و شهادت ائمه )ع( واقع در طول سال تحصیلی

3 و 10

و  مسلمانان  زندگی  در  مسجد  نقش  و  اهمیت  بیان  ــ 
فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و برخی آداب حضور 

در مسجد
ــ معرفی عید مبعث و مشاركت در برگزاری جشن آن و 

مراسم خاص والدت و شهادت ائمه )ع(

خیلی خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد 

نمونه های متنوعی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( فعاالنه 

را بیان می كند.   عید مبعث را به طور كامل معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
مشاركت می كند.  

خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد را بیان 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( مشاركت می كند. 

می كند. عید مبعث را به طور مختصر معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

قابل قبول
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد )طبق كتاب 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت 

درسی( را بیان می كند. عید مبعث را به طور مختصر )طبق كتاب درسی( معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
و شهادت ائمه )ع( شركت می كند. 

ش
نیازمند آموز

ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در 
با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از  اهمیت و نق

ص والدت و شهادت ائمه )ع( شركت می كند.
مسجد را بیان  كرده و عید مبعث را معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن

14 ،2

ــ معرفی حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن و بیان برخی دالیل آن

خیلی خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه هایی را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

( ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه 
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه ای را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

قابل قبول
ص( معرفی می کند. آسیه را 

همراه پیامبر ) س( و 
ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )

س( را به عنوان همسر پیامبر )
حضرت خدیجه )

کند. به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می 

ش 
نیازمند آموز

ص( معرفی 
و همراه پیامبر ) س( 

ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه ) ک آموزگار، 
با کم

می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

خود شناسی

و  دیگران  با  ارتباط  به  خود  نیاز  درک 
شناخت آثار و نتایج اعمال خود در زندگی

19 ،18 ،11

ــ بیان اهمیت ارتباط با دیگران و مصادیق 
و نتایج آن در زندگی خود 

ــ مقایسٔه اعمال نیک و بد از نظر آثار و 
نتایج هر کدام در زندگی خود 

خیلی خوب
ک و بد را از نظر 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. اعمال نی
نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع مقایسه می کند. 

خوب
ک و بد را از نظر نتایج و 

ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با 
آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

قابل قبول
ک و بد 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( بیان می کند. اعمال نی
را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی با راهنمایی آموزگار ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با 

و بد را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

مراسم اسالمی

آشنایی با عید مبعث، اهمیت و نقش مسجد و آداب 
حضور در آن و مشاركت در برگزاری مراسم خاص 
والدت و شهادت ائمه )ع( واقع در طول سال تحصیلی

3 و 10

و  مسلمانان  زندگی  در  مسجد  نقش  و  اهمیت  بیان  ــ 
فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و برخی آداب حضور 

در مسجد
ــ معرفی عید مبعث و مشاركت در برگزاری جشن آن و 

مراسم خاص والدت و شهادت ائمه )ع(

خیلی خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد 

نمونه های متنوعی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( فعاالنه 

را بیان می كند.   عید مبعث را به طور كامل معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
مشاركت می كند.  

خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد را بیان 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( مشاركت می كند. 

می كند. عید مبعث را به طور مختصر معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

قابل قبول
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد )طبق كتاب 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت 

درسی( را بیان می كند. عید مبعث را به طور مختصر )طبق كتاب درسی( معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
و شهادت ائمه )ع( شركت می كند. 

ش
نیازمند آموز

ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در 
با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از  اهمیت و نق

ص والدت و شهادت ائمه )ع( شركت می كند.
مسجد را بیان  كرده و عید مبعث را معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن

14 ،2

ــ معرفی حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن و بیان برخی دالیل آن

خیلی خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه هایی را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه ای را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

قابل قبول
ص( معرفی می کند. آسیه را 

س( و همراه پیامبر )
ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )

س( را به عنوان همسر پیامبر )
حضرت خدیجه )

به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ش 
نیازمند آموز

ص( معرفی 
س( و همراه پیامبر )

ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

ک آموزگار، حضرت خدیجه )
با کم

می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

خود شناسی

و  دیگران  با  ارتباط  به  خود  نیاز  درک 
شناخت آثار و نتایج اعمال خود در زندگی

19 ،18 ،11

ــ بیان اهمیت ارتباط با دیگران و مصادیق 
و نتایج آن در زندگی خود 

ــ مقایسٔه اعمال نیک و بد از نظر آثار و 
نتایج هر کدام در زندگی خود 

خیلی خوب
ک و بد را از نظر 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. اعمال نی
نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع مقایسه می کند. 

خوب
ک و بد را از نظر نتایج و 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی
آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

قابل قبول
ک و بد 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( بیان می کند. اعمال نی
را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
با راهنمایی آموزگار ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی

و بد را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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عناوین
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آمادگی جسمانی

بهبود توسعه و 
استقامت قلبی ــ 

تنفسی

 23،9،1
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه

ش های طناب زنی حرکت 
ــ به مدت 1 دقیقه به حالت درجا و با استفادٔه دلخواه از انواع رو

طناب زدن را انجام می دهد. حتی اگر در حین اجرا بارها نوع طناب زدن و یا سرعت طناب زنی 
دهد. را تغییر 

ک دقیقه استراحت کند ــ دوباره به مدت 
ــ با استفاده از استارت ایستاده2 دقیقه نرم بدود ــ ی

ش سرعت داشته باشد. )توجه به 
دو دقیقه بدود. حتی اگر در حین اجرا نیاز به ایستادن و کاه

تفاوت های فردی الزامی است(

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود 
انعطاف پذیری

 19،9،2
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه

کردن پنجه دست و  ک 
ــ در وضعیت ایستاده 10 مرتبه با پاها و دستان کامالً کشیده حرکت نزدی

پای مخالف به یکدیگر را انجام دهد.
ــ در حالت ایستاده با پاهای کامالً باز در طرفین، با خم کردن تنه به سمت جلو و پایین، ساعد 
ک کرده و 15ــ 10 ثانیه 

در حالتی که از آرنج تا شده تا حد ممکن به زمین نزدی دستان خود را 
مکث کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود 
قدرت و استقامت 

عضالنی

 20 ،9،7،6
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه 

ــ در حالت ایستاده و با دست های باز در طرفین توپ مینی بسکتبال یا هندبال را از روی سر، به 
طرف دست دیگر 8 بار پرتاب کند و بگیرد.

 ــ در فاصله حداقل 5 متری یار خود قرار گرفته و با دستان کشیده در باالی سر توپ مینی 
بسکتبال را برای یار خود به صورت اوت دستی فوتبال 5 بار ارسال و دریافت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

بهبود توسعه 
سرعت

9 ،8،3
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه 

ــ مسافت 20 متری را با حداکثر سرعت خود بدود و از خط انتها در حداقل زمان عبور کند.
طور فعال شرکت کند. ــ در بازی امدادی سرعت، به 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

س »تربیت بدنی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های مقدماتی رشته های ورزشی

کسب مهارت های 
ش 

مقدماتی ورز
فوتبال

24،18 ،4
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه

ــ به سمت توپی که از سمت جلو برای او فرستاده می شود حرکت کند وآن را متوقف کند.
به فاصلٔه حداقل  ــ به سمت توپ در حال حرکت بدود و با داخل و خارج پا به توپ ضربه بزند و توپ را 

سه متر ارسال کند.
همدیگر در مسیر قرار گرفته اند  ک مسیر 10 متری توپ را از بین 3 مانع که به فاصله2 متر از 

ــ در ی
دریبل کند.

ــ با به کار بردن مهارت های ارسال،دریافت و دریبل در بازی های مشابه فوتبال به طور فعال مشارکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

کسب مهارت های 
ش 

مقدماتی ورز
والیبال

12،11،10
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه 

س پنجه به سمت فرستنده 
ــ توپ هایی را که در ارتفاع مناسب )باالی سر( به سمت او ارسال می شود با پا

توپ برگرداند.
س ساعدبه سمت 

پا ــ توپ هایی را که در ارتفاع مناسب)پایین تر از سینه( به سمت او ارسال می شود با 
فرستنده توپ برگرداند.

س ساده از روی تور عبور داده به 
با ضربه سروی ک سوم زمین والیبال توپ را 

ــ حداقل از روی خط ی
زمین مقابل ارسال کند.

طور فعال  س در بازی های مشابه والیبال به 
س ساعد،پنجه و ضربه سروی

های  پا ــ با به کار بردن مهارت 
مشارکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

کسب مهارت های 
ش 

مقدماتی ورز
س روی میز

تنی

 15،14،13
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه 

ــ با روی راکت )فورهند( 10 ضربه متوالی به توپ بزند.
هند( 10 ضربه متوالی به توپ بزند. ک 

ــ با پشت راکت )ب
س بزند. 

ــ با استفاده از میز یا زمین ضربه سروی
طور فعال  س روی میز به 

س در بازی های مشابه تنی
ک هند و سروی

ــ با به کار بردن مهارت های فورهند، ب
مشارکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

 کسب مهارت های
مقدماتی طناب زنی

 بازی های آموزشی
کتاب ضمیمه

ــ به طور پی در پی حداقل 10 بار طناب بزند.
طور پی در پی حداقل 5 بار دو نفره طناب بزند. ــ به 

ک شیرین کاری با طناب اجرا کند.
ــ با کسب مهارت های مقدماتی طناب زنی، ی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

س »تربیت بدنی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بهداشت و تغذیه 
ورزشی

آگاهی از برخی 
اصول بهداشت و 
ش و 

تغذیه در ورز
رعایت آنها

9

س ورزشی مناسب استفاده  می کند.
ش و لبا

ــ از کف
ش آب در بدن هنگام انجام فعالیت بدنی، به مقدار کافی آب 

ــ با آگاهی از اهمیت و نق
می نوشد.

ــ با شناخت مواد غذایی که هنگام انجام فعالیت جسمانی انرژی بیشتری در بدن تولید 
می کنند،  از مواد غذایی مناسب استفاده می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

ایمنی در ورزش

آگاهی از اصول 
ش و 

ایمنی در ورز
رعایت آنها

17

ــ تمرینات گرم کردن بدن را انجام می دهد.
ــ بـرای  حفاظـت  از خود و دیـگـران  از هل دادن  و  آسـیـب  رسـانـدن به همبازی خود  پرهـیز 

می کند و بـه موانع موجود در محیط بازی توجه می کند.
ص اشیای سنـگین( بـه طور صحیح عمل 

ــ در جـابه جایی و حـمل وسـایل و تجـهیزات )باالخـ
می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

شرکت در بازی ها و 
فعالیت های ورزشی

عالقه مندی و 
مشارکت در بازی ها 

و فعالیت های 
ورزشی

س و
تمام درو

بازی های 
آموزشی کتاب 

ضمیمه

ــ روحیٔه جمعی و مشارکت دارد.
ــ مسئولیت پذیر است.

ــ قوانین و نوبت را رعایت می کند.
ــ به معلّم و همبازی احترام می گذارد.

ــ با اشتیاق و عالقه مندی در بازی و فعالیت های ورزشی شرکت می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

  مالحظات: 
س ضروری است. 

س این در
1ــ استفاده از راهنمای معلّم )کتاب معلّم و ضمیمه کتاب تربیت بدنی دورٔه ابتدایی( برای تدری

س کتاب راهنمای معلّم تدوین شده است.
2ــ نشانه های تحقق بر اسا

ش آموزان توجه گردد.
3ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دان

س »تربیت بدنی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن

ــ کسب مهارت 
ک 

ش دادن و در
گو

شنیداری

متن 
رویدادهای 

ترتیب 
ــ بیان 

شنیداری 
ک 

های مربوط به در ش 
ــ پاسخ به پرس

اطالعات آشکار و استنباطی متن 
شنیداری

و تفسیر اطالعات متن 
ــ تلفیق 
شنیداری

ــ بحث و گفت وگو در مورد مطالب 
متن شنیداری و بازگویی آن

خیلی خوب
ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری را بیان کرده، به پرسش های آشکار و استنباطی متن شنیداری پاسخ  کامل می دهد. در بارٔه متن 

شنیداری بحث و گفتگو کرده، آن را  عیناً بازگو می کند. اطالعات متن شنیداری را تلفیق و تفسیر می کند.

خوب
ش های استنباطی 

ش های آشکار آن را بیان می کند و در بیشتر موارد به پرس
ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری و پاسخ پرس

متن شنیداری پاسخ می دهد. در بارٔه متن شنیداری بحث و گفتگو کرده، آن را بازگو می کند. در بیشتر موارد اطالعات متن 
کند. شنیداری را تلفیق و تفسیر می 

قابل قبول
ش های آشکار متن شنیداری پاسخ می دهد. در 

در بیشتر موارد ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری را بیان می کند و به پرس
دهد اّما در  ش های استنباطی پاسخ می 

کند و آن را بازگو می کند و به پرس برخی موارد دربارٔه متن شنیداری بحث و گفتگو می 
ک معلم، نیاز دارد.

تلفیق و تفسیر اطالعات شنیداری، به راهنمایی و کم
نیازمند 
ش

آموز
ک و 

ش های آشکار، بحث و گفتگو در بارٔه متن شنیداری و بازگو کردن آن به کم
در بیان ترتیب وقوع رویدادها، پاسخ به پرس

راهنمایی معلم نیاز دارد.

سخن گفتن

ــ کسب مهارت 
سخن گفتن

کارگیری زبان فارسی معیار در  ــ به 
گفت وگو با دیگران

ــ شرکت فعال در بحث و گفتگو
ــ نظم و انسجام در رساندن پیام

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ک و نقد سخن دیگران

ــ در
ــ به کارگیری گونه های  مختلف  زبان  
غیررسمی( متناسب با 

و 
)رسمی 

موقعیت و مخاطب
ــ قصه گویی با رعایت ساختار )آغاز، 
بیان سیر رویدادها و به پایان بردن قصه(

خیلی خوب
با رعایت زبان فارسی معیار درگفتگو با دیگران، مشارکت فعال دارد. پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. در مقابل جمع با تسلط 
سخن می گوید و سخن آنان را درک و نقد می کند. متناسب با موقعیت و مخاطب، گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد. با رعایت ساختار 

برد. قّصه گویی، قّصه را آغاز و با اشاره به سیر رویدادهای آن،  قّصه را کامل به پایان می 

خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفتگو با دیگران مشارکت دارد. در بیشتر موارد پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. 
های  کند و متناسب با موقعیت و مخاطب، گونه  ک و نقد می 

گوید و در اغلب موارد سخن آنان را در در مقابل جمع سخن می 
مختلف زبان را به کار می گیرد. با رعایت ساختارقّصه گویی، قصه را آغاز و با اشاره به سیر رویدادها، قصه را به پایان می برد. 

قابل قبول

در اکثر موارد با رعایت زبان فارسی معیار درگفت وگو با دیگران مشارکت دارد. در برخی موارد، پیام خود را به صورت 
ک و نقد می کند و متناسب 

منسجم بیان می کند. در اکثر موارد در مقابل جمع سخن می گوید و در برخی موارد، سخن آنان را در
ک معلم نیاز 

با موقعیت و مخاطب، گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد. در رعایت ساختار قصه گویی، به راهنمایی و کم
دارد.

نیازمند 
ش

آموز
در برخی موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت دارد، ولیکن در رساندن پیام به صورت منسجم، 

ک معلم نیاز دارد.
سخن گفتن در مقابل جمع و قصه گویی به راهنمایی وکم

خواندن

ــ کسب مهارت 
روخوانی و درک 

خوانداری

خواندن متن)  نثر و شعر( به صورت 
گ  

درست و روان با رعایت لحن  و آهن
و سرعت مناسب 

متن 
رویدادهای 

ترتیب 
ــ بیان 

خوانداری 
ــ بیان اطالعات آشکار متن خوانداری 
ش های  استنباطی متن 

ــ پاسخ به پرس
خوانداری

و تفسیر اطالعات متن 
ــ تلفیق 

خوانداری

خیلی خوب
گ و سرعت مناسب می خواند. ترتیب رویدادهای متن خوانداری و اطالعات 

متن )شعر یا نثر( را درست و روان و با لحن و آهن
آشکار متن را بیان می کند؛ به سؤاالت استنباطی پاسخ داده، اطالعات متن را تلفیق و تفسیر می کند. 

خوب
گ و سرعت  مناسب را رعایت می کند. ترتیب رویدادهای متن 

متن )شعر یا نثر( را درست و روان می خواند و در اکثر موارد لحن، آهن
خوانداری و اطالعات آشکار متن را بیان کرده، در بیشتر موارد به سؤاالت  استنباطی و تلفیق و تفسیر اطالعات  متن پاسخ می دهد.

قابل قبول
 در اکثر موارد، متن )شعر یا نثر( را درست و روان می خواند. در برخی موارد، ترتیب رویدادهای متن خوانداری را بیان کرده، 

به اطالعات آشکار متن اشاره می کند و به سؤاالت استنباطی پاسخ می دهد.
نیازمند 
ش

آموز
در خواندن متن )شعر یا نثر ( به صورت درست و روان و بیان ترتیب رویدادهای متن، توانایی الزم را ندارد و در پاسخ به 

ک و راهنمایی معلم نیازمند است.
سؤاالت آشکار و استنباطی به کم

س »فارسی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های نوشتن

درست نویسی و امال

ــ کسب مهارت 
درست نویسی و 

زیبانویسی

ص و کاربرد امالی 
ــ تشخی

درست واژه ها
ــ رعایت خوانانویسی و زیبا 

نویسی
ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
ص می دهـد و آنهـا را خوانـا، درسـت و زیبـا می نویسـد و فعالیت هـای امالیی را 

امـالی صحیـح واژه هـای کتـاب را تشـخی
بـه درسـتی انجـام می دهد.

خوب
ص می دهد و در اکثر موارد آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و و فعالیت های 

امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
امالیی را به درستی انجام می دهد.

قابل قبول 
ص می دهد و در برخی موارد آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد 

در اکثر موارد، امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
و فعالیت های امالیی را انجام می دهد.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ص و نوشتن امالی درست واژه های کتاب و انجام فعالیت های امالیی، به کم

در تشخی

نگارش و انشا

ــ کسب مهارت 
ش و انشا نویسی

نگار
ــ نوشتن بند منسجم در قالب های 
مختلف )قصه، خاطره، تبدیل شعر 
به نثر، تبدیل حکایت به زبان ساده، 
س 

…( براسا
مقایسه تصاویر، و

معیارهای ارائه شده و نشانه های 
نگارشی

ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
ش های 

معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به پرس هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف،  در 
نگارشی پاسخ صحیح می دهد.

خوب
در بیشتر موارد هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف، معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می دهد.
پرس

قابل قبول 
معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به  هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف،  در برخی موارد 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می دهد.
پرس

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم 
در نوشتن متن در قالب های مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده و رعایت نشانه های نگارشی به کم

ش های نگارشی پاسخ صحیح می دهد.
نیاز دارد. به ندرت به پرس
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             جدول اهدا

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

صفحه
های تحقق نشانه 

سطوح عملکرد

عدد

الگوها 

ک الگوهای 
ــ در

عددی و هندسی 
ــ کسب مهارت 

در تبدیل الگوهای 
عددی و هندسی  

به یکدیگر

8 - 11
ــ بیان و توصیف قاعده  

الگوهای عددی و هندسی
ــ ادامٔه  الگوی عددی و 

هندسی و تبدیل آنها به یکدیگر 

خیلی خوب
دهد. الگوی عددی را به الگوی  روابط بین عددها یا شکل ها را کشف کرده و در صورت لزوم آن را ادامه می 
س را توضیح می دهد.

س تبدیل می کند. در بیشتر مواقع تبدیل الگوی عددی به هندسی و بالعک
هندسی و بالعک

خوب
در بیشتر موارد روابط بین عددها یا شکل ها را کشف کرده و در صورت لزوم آن را ادامه می دهد. الگوی عددی 

س تبدیل می کند. در بارٔه آنها توضیح مختصر می دهد.
را به الگوی هندسی و بالعک

قابل قبول
ــد.  در برخــی مــوارد، روابــط بیــن عددهــا یــا شــکل هــا را کشــف کــرده و در صــورت لــزوم آن را ادامــه می ده

س تبدیــل می کنــد )در حــد مســائل ســاده کتــاب درســی(.
الگــوی عــددی را بــه الگــوی هندســی و بالعکــ

ش
نیازمند آموز

ک معلّم دارد.
در کشف روابط بین عددها و شکل ها و ادامٔه آنها، نیاز به راهنمایی و کم

عددها تا ده رقمی

ک اعداد تا 
ــ در

ده رقمی)کمتر از 
ده رقم(

ــ کسب مهارت در 
خواندن و بازنمایی 

اعداد تا ده رقمی
ــ کسب مهارت در 

بیان مصادیق و به 
کارگیری اعداد تا 

ده رقمی در زندگی 
روزمره

 ،6 ،5 ،4
 ،16 ،7

 ،18 ،17
19

ــــ خوانــدن و بازنمایــی اعــداد تا 
ده رقمــی بــا ابــزار و روش هــای 
مختلــف )الگویابی، الگوســازی، 
ده تایــی، 

دســته های یکــی، 
و... 

یــی،  هزارتا
صدتایــی، 

مکعــب هــزار، پــول، ماشــین 
حســاب، جــدول ارزش مکانــی، 
گسترده نویســی، حــروف و رقــم( 
هٔ چگونگــی  و توضیــح در بــار

ار  انجــام ک
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش هــای مختلــف بازنمایــی کــرده، می خوانــد و در صــورت لــزوم آنهــا را بــه 
اعــداد تــا ده رقمــی را بــا ابــزار و رو

ص می کنــد، بیشــتر مواقــع دربــارٔه 
ش مکانــی مشــخ

یکدیگــر تبدیــل می کنــد. ارقــام را بــا کمتریــن و بیشــترین ارز
چگونگــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل کــرده و مصادیقــی 

ــد. ــرد آن در زندگــی روزمــره را بیــان می کن از اعــداد  مذکــور و نحــوهٔ کارب

خوب

ش هــای مختلــف بازنمایــی کــرده، می خوانــد و آنهــا را بــه 
در بیشــتر مواقــع اعــداد تــا ده رقمــی را بــا ابــزار و رو

ص کــرده و دربــارٔه چگونگــی 
ش مکانــی مشــخ

یکدیگــر تبدیــل می کنــد. ارقــام را بــا کمتریــن یــا بیشــترین ارز
مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل  انجــام کار بــه صــورت مختصــر توضیــح می دهــد. بیشــتر 

می کنــد.

قابل قبول

عــدد میلیــون  بازنمایــی کــرده، می خوانــد.  ش هــای مختلــف 
ــا ابــزار و رو در برخــی مواقــع اعــداد تــا ده رقمــی را ب

ک خــود را از میلیــون بــا حداقــل دو مثــال مختلــف بیــان 
ش داده و در

ش مختلــف نمایــ
را بــا حداقــل دو رو

ص می کنــد. مســائل ســادٔه 
ش مکانــی را مشــخ

ــم ارقــام بــا کمتریــن یــا بیشــترین ارز می کنــد. بــا هدایــت معلّ
کتــاب درســی را حــل می کنــد.

ش
آموز نیازمند 

ش مکانــی و گسترده نویســی( 
ش مختلف)جــدول ارز

حداقــل دو رو در خوانــدن و بازنمایــی اعــداد تــا ده رقمــی بــا 
ک و راهنمایــی معلّــم نیــاز دارد.

و حــل مســائل ســادٔه کتــاب درســی بــه کمــ
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 ادامه جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

کسر و عدد مخلوط

ک مفهوم 
ــ در

واحد و لزوم توجه 
به آن

ک مفهوم  
ــ در

عدد مخلوط
ــ کسب مهارت در 

به کارگیری کسر 
و عدد مخلوط 

در موقعیت های 
مختلف و در 

زندگی روزمره

 ،26 ،24
 ،28 ،27

29

100-103

ــ بیان کسر یا عدد مخلوط با توجه 
به واحد، در حالت های  مختلف 

)شکل های مجزا/ پیوسته، محور و 
ساعت(

ــ رسم شکل متناظر با عدد مخلوط 
یا کسر

ــ به کارگیری عدد مخلوط یا کسر در 
اندازه گیری طول، خواندن ساعت 

و...
ــ تعیین اعداد مخلوط بین دو عدد 

ک
گ تر از ی

صحیح بزر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به واحد، در ارتباط با حالت های مختلف )شکل های مجزا/ پیوسته، محور، ساعت( کسر یا عدد مخلوط متناظر با آن رابیان 
می کند. در بیشتر مواقع کسر یا عدد مخلوط را با استفاده از ابزار مختلف )شکل، محور، ساعت( بازنمایی می کند. در صورت لزوم 
از کسر یا عدد مخلوط در اندازه گیری طول و بیان زمان استفاده می کند و دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح می دهد. به تعدادمعین، 

ش می دهد. کلیٔه مسائل 
ص می کند و در صورت لزوم روی شکل نمای

ک را مشخ
اعداد مخلوط بین دو عدد صحیح بزرگ تر از ی

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

بیشــتر مــوارد بــا توجــه بــه واحــد، در ارتبــاط بــا حالــت هــای مختلــف )شــکل های مجــزا/ پیوســته، محــور، ســاعت( کســر یــا عــدد 
مخلــوط متناظــر بــا آن را بیــان می کنــد. در بیشــتر مواقــع کســر یــا عــدد مخلــوط را بــا اســتفاده از ابــزار مختلــف بازنمایــی می کنــد. در 
صــورت لــزوم از کســر یــا عــدد مخلــوط در اندازه گیــری طــول و بیــان زمــان اســتفاده می کنــد و دربــارٔه چگونگــی انجــام کار توضیــح 
ص می کنــد و در صــورت لــزوم روی 

ک را مشــخ
مختصــر می دهــد. حداقــل دو عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزرگ تــر از یــ

شــکل نمایــش می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی از مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
برخــی مــوارد در ارتبــاط بــا حالــت هــای مختلــف، کســر یــا عــدد مخلــوط متناظــر بــا آن را بیــان می کنــد. در برخــی مــوارد 
گ تــر 

ک عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزر
کســر یــا عــدد مخلــوط را بــا اســتفاده از شــکل بازنمایــی می کنــد. حداقــل یــ

ص می کنــد. مســائل ســاده کتــاب درســی را حــل می کنــد. 
ک را مشــخ

از یــ
نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک صــورت( و تعییــن حداقــل یــ
در بیــان کســر یــا عــدد مخلــوط بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف و بازنمایــی آن)حداقــل بــه یــ

ک و راهنمایــی معلّــم نیــاز دارد.
ک و حــل مســائل ســادهٔ کتــاب درســی بــه کمــ

عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزرگ تــر از یــ

مقایسۀ کسرها/ عددهای مخلوط

ک مفهوم 
ــ در

تساوی  کسرها
ــ کسب مهارت در 

ساده کردن کسرها
ــ کسب مهارت در 

مقایسٔه کسرها
ــ کسب مهارت 

در مقایسٔه اعداد 
مخلوط با یکدیگر/ 

عدد مخلوط با عدد 
صحیح

34-37
ــ نوشتن کسرهای مساوی با توجه به 

حالت های  مختلف )شکل گسسته/ 
پیوسته، محور، کسر معین( 

ــ بازنمایی کسرهای مساوی از طریق 
ش روی محور

رسم شکل یا نمای
ــ ساده کردن کسر بدون رسم شکل 

ک تساوی 
ــ پیدا کردن جزء چهارم ی

کسری
ــ مقایسٔه کسرها

ــ مقایسٔه اعداد مخلوط با یکدیگر/ 
مقایسٔه اعداد مخلوط با اعداد صحیح

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف )شــکل گسســته/ پیوســته، کســر معیــن( می نویســد و یــا 
کســرهای مســاوی یــ

ش روی محــور( بازنمایــی می کنــد. در صــورت لــزوم کســر را تاحــد ممکــن 
بــه صورت هــای مختلــف )رســم شــکل، نمایــ

ک تســاوی کســری را بــه دســت مــی آورد. کســرها را بــا یکدیگــر و اعــداد مخلــوط را بــا 
ســاده می کنــد. جــزء چهــارم یــ

یکدیگــر و یــا بــا عــدد صحیــح مقایســه کــرده و دربــارٔه چگونگــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر 
مســائل جدیــد را حــل می کنــد. 

خوب

ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف می نویســد و یــا بــه صورت هــای 
در بیشــتر مواقــع کســرهای مســاوی یــ

ک تســاوی کســری 
ک مرحلــه ســاده می کنــد. بیشــتر مواقــع جــزء چهــارم یــ

مختلــف بازنمایــی می کنــد. حداقــل کســر را یــ
را بــه دســت مــی آورد. کســرها را بــا یکدیگــر و اعــداد مخلــوط را بــا یکدیگــر و یــا بــا عــدد صحیــح مقایســه می کنــد و دربــارٔه 

چگونگــی انجــام کار توضیــح مختصــر می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول

ک 
ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف می نویســد. برخــی از کســرها را تــا یــ

برخــی مواقــع کســرهای مســاوی یــ
ک تســاوی 

مرحلــه ســاده می کنــد. در بازنمایــی کســرهای مســاوی بــه صورت هــای مختلــف، پیــدا کــردن جــزء چهــارم یــ
ــم نیــاز دارد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل  کســری و مقایســه کســرها و اعــداد مخلــوط بــا یکدیگــر بــه راهنمایــی معلّ

می کنــد.

نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک کســر بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف، ســاده کــردن کســر، پیــدا کــردن جــزء چهــارم یــ
در نوشــتن کســرهای مســاوی یــ

ــم نیــاز دارد. ک و راهنمایــی معلّ
تســاوی کســری و مقایســٔه کســرها و اعــداد مخلــوط بــه کمــ
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ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

      ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

عدد های  اعشاری تا یک رقم اعشار

ک مفهوم کسر اعشار و 
ــ در

عدد اعشاری
ــ کسب مهارت در خواندن و 

نوشتن اعداد اعشاری
ــ کسب مهارت در تبدیل 
کسر اعشار به عدد اعشاری 

س
و بالعک

104-107
ش عدد 

خواندن و نمای
ــ 

حالت های 
در 

اعشاری 
مختلف )با استفاده از شکل/ 
ش مکانی، 

محور/ جدول ارز
رقم یا حروف(

 ــتبدیل کسر اعشار )کسر با 
مخرج ده( به عدد اعشاری 

ش آن 
س و نمای

و بالعک
به صورت های مختلف

خیلی خوب
ک رقم اعشار( را در حالت های مختلف می خواند و آن را به صورت های مختلف )محور، جدول، شکل، 

عدد اعشاری )تا ی
س تبدیل می کند و نحؤه کار خود را توضیح 

ش می دهد. در کلیٔه موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و بالعک
حروف و رقم( نمای

می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک رقم اعشار( را در حالت های مختلف می خواند و آن را به صورت های مختلف )محور، 

در بیشتر موارد اعداد اعشاری )تا ی
کند. نحؤه  س تبدیل می 

دهد. در بیشتر موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و بالعک ش می 
جدول، شکل، حروف و رقم( نمای

کند. دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کارخود را به طور مختصر توضیح می 

قابل قبول
ش می دهد. در برخی 

ک رقم اعشار( را می خواند و آن را حداقل به دو صورت نمای
در برخی موارد اعداد اعشاری )تا ی

کند. س تبدیل می  کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می 
موارد کسر اعشاری را به عدد اعشاری و بالعک

نیازمند 
ش

آموز
ک صورت( و تبدیل آنها 

ش آنها )حداقل به ی
ک رقم اعشار و کسر اعشاری، نمای

ش اعداد اعشاری تا ی
در خواندن و نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
به یکدیگر به کم

عملیات روی اعداد

جمع و تفریق 

- کسب مهارت در جمع  و 
تفریق اعداد طبیعی )با حاصل 

کمتر از ده رقم (
- کسب مهارت در استفاده از 
جمع  و تفریق در زندگی روزمره

11 و 19
ــ جمع و تفریق  دو عدد 

به صورت های مختلف 
)ذهنی، فرایندی(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
جمع و تفریق دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی ( انجام داده، دربارٔه چگونگی انجام آنها توضیح می دهد. 

کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
در بیشتر مواقع جمع دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی( انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام 

کند. دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کار توضیح می 
قابل قبول

برخی مواقع جمع دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی( انجام می دهد. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

در جمع دو عدد به صورت های )ذهنی، فرایندی( و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

ضرب و تقسیم عددهای طبیعی

ــ کسب مهارت در انجام 
ضرب اعداد کمتر از 

چهاررقمی در یکدیگر
ک مفهوم تقسیم و 

ــ در
رابطه های تقسیم

ــ کسب مهارت در تقسیم 
اعداد )حداکثر چهار رقمی( بر 
ک رقمی و دورقمی

عددهای ی

12-15

 48-55

60-71

ــ انجام ضرب اعداد 
کمتر از چهاررقمی در 

یکدیگر با استفاده از 
ش های مختلف )رسم 

رو
شکل، گسترده نویسی، 

خالصه نویسی(
ــ تعیین  اجزای تقسیم 

ــ انجام تقسیم اعداد 
)حداکثر چهار رقمی( بر 

ک رقمی 
اعداد دورقمی و ی

و نوشتن رابطه های تقسیم از 
راه های مختلف )رسم شکل، 
نمودار، با استفاده از عبارت 

تقسیم( و تعیین جواب
ــحل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش های مختلف)رسم شکل، گسترده نویسی، خالصه نویسی( 
ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با استفاده از رو

انجام می دهد و حاصل تقریبی آنها را به دست می آورد. تقسیم اعداد چند رقمی)حداکثر چهاررقمی( بر دو رقمی و 
های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از عبارت تقسیم( انجام داده، مقسوم، مقسوم علیه،  ک رقمی را از راه 

ی
خارج  قسمت و باقیمانده را تعیین می کند. رابطه های تقسیم را بیان می کند و دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح می دهد. مسائل 

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ش های رسم شکل و خالصه نویسی انجام می دهد. 
در بیشتر موارد، ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با رو

ک رقمی را 
در صورت لزوم حاصل تقریبی آنها را به دست می آورد. بیشتر مواقع تقسیم اعداد چند رقمی بر دو رقمی و ی

از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از عبارت تقسیم( انجام داده، مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت و 
باقیمانده را تعیین می کند. رابطٔه تقسیم را بیان می کند. دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب 

درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول

ش های خالصه نویسی انجام می دهد و حاصل تقریبی 
در برخی موارد ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با رو

آنها را به دست می آورد. در ضرب اعدادی که یکی از ارقام آنها صفر است، به راهنمایی معلم نیاز دارد. تقسیم اعداد دو 
نویسد. مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت و باقیمانده  ک رقمی را با استفاده از عبارت تقسیم می 

رقمی بر دو رقمی و ی
را تعیین می کند. رابطه های تقسیم را می نویسد. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ش )خالصه نویسی( و انجام تقسیم اعداد دو رقمی بر 

ک رو
در ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر، حداقل با ی

ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.
ک رقمی به کم

دورقمی و ی
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ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

بخش پذیری

ک مفهوم 
ــ در

ش پذیری
بخ

60-63
ش پذیر  بودن 

ــ تعیین بخ
اعداد بر عدد/ اعداد معین

ـــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک رقمی را از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از 

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

کند. کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند و دالیل خود را بیان می  ص می 
عمل تقسیم( مشخ

خوب
ص می کند و 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

دالیل خود را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. مسائل 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

پذیر بودن اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی ش 
بخ

سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک رقمی و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به کم
ش پذیری اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی

برای تعیین بخ
و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

محاسبه های تقریبی

ک مفهوم 
ــ در

محاسبه های تقریبی
ــ کسب مهارت در 
انجام محاسبه های 

تقریبی با تقریب های 
مختلف

56-59
ــ به دست آوردن اعداد 

تقریبی با تقریب معین
ش اعداد به صورت 

ــ نمای
تقریبی روی محور

ــ به دست آوردن حاصل 
اعمال ریاضی بر روی 

اعداد به صورت تقریبی
ــ انجام محاسبات تقریبی

ــ حل مسائل مربوط

خوب خیلی 
ص می کند و در صورت لزوم آن را روی 

باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدوده آن را مشخ
به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات را  ش می دهد. حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را 

محور نمای
کار را توضیح  ص می کند. نحؤه انجام 

انجام شده را مشخ به صورت تقریبی انجام می دهد و در صورت لزوم مقدار خطای 
کند. می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ص می کند و در صورت لزوم آن 

در بیشتر مواقع باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدودٔه آن را مشخ
کند و یا این  دهد. در بیشتر مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می  ش می 

را روی محور نمای
ص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی 

محاسبات را به صورت تقریبی انجام می دهد و مقدار خطای انجام شده را مشخ
مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
کند. در تعیین محدودٔه آن به راهنمایی معلّم نیاز  ص می 

در برخی مواقع با تقریب رقم دهگان، مقدار تقریبی عدد را مشخ
کند و یا این محاسبات را به  دارد. در برخی مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می 

دهد. صورت تقریبی انجام می 
نیازمند 
ش

آموز
ک و 

در تعیین مقدار تقریبی عدد با تقریب رقم دهگان و بیشتر و تعیین محدودٔه عدد و انجام محاسبات تقریبی، به کم
راهنمایی معلّم نیاز دارد.

جمع و تفریق کسر

ک مفهوم 
ــ در

جمع/ تفریق دو کسر 
کسب  مهارت در انجام 
جمع/ تفریق دو کسر با 

های مساوی مخرج 

30-33
ــــ بــه دســت آوردن پاســخ 
جمــع/ تفریــق دو کســر        
)بــا مخرج هــای مســاوی/  
مخرج هایــی کــه بــر هــم  
ش پذیــر هســتند( بــا 

بخ
مختلــف 

بازنمایی هــای 
)شــکل، محــور و رابطــٔه 

ریاضــی(
ـــ به دست آوردن جزء 

مجهول با توجه به رابطٔه 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی 
 ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش پذیر هستند، با بازنمایی های 

ک( و مخرج هایی که بر هم  بخ
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی )با حاصل کمتر از ی

مختلف را انجام می دهد. جزء مجهول را با توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر)با مخرج های مساوی( به دست می آورد و 
دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند. دربارٔه چگونگی کار توضیح می 

خوب
ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. در بیشتر موارد 

جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی
دهد و با توجه به رابطٔه جمع/  ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام می 

جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ
آورد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را  تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می 

کند. حل می 

قابل قبول
ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. 

در بیشتر موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی
انجام داده و با  توجه  ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را 

بخ در برخی موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم 
مجهول را به دست می آورد. برخی مسائل کتاب درسی را حل  تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء  به رابطٔه جمع/ 

می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک معلّم نیاز دارد.

در انجام جمع/ تفریق دو کسر وپیدا کردن جزء مجهول دو کسر به راهنمایی و کم
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

بخش پذیری

ک مفهوم 
ــ در

ش پذیری
بخ

60-63
ش پذیر  بودن 

ــ تعیین بخ
اعداد بر عدد/ اعداد معین

ـــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک رقمی را از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از 

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

ص می کند و دالیل خود را بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.
عمل تقسیم( مشخ

خوب
ص می کند و 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

دالیل خود را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. مسائل 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک رقمی و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به کم
ش پذیری اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی

برای تعیین بخ
و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

محاسبه های تقریبی

ک مفهوم 
ــ در

محاسبه های تقریبی
ــ کسب مهارت در 
انجام محاسبه های 

تقریبی با تقریب های 
مختلف

56-59
ــ به دست آوردن اعداد 

تقریبی با تقریب معین
ش اعداد به صورت 

ــ نمای
تقریبی روی محور

ــ به دست آوردن حاصل 
اعمال ریاضی بر روی 

اعداد به صورت تقریبی
ــ انجام محاسبات تقریبی

ــ حل مسائل مربوط

خوب خیلی 
ص می کند و در صورت لزوم آن را روی 

باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدوده آن را مشخ
ش می دهد. حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات را 

محور نمای
ص می کند. نحؤه انجام کار را توضیح 

به صورت تقریبی انجام می دهد و در صورت لزوم مقدار خطای انجام شده را مشخ
می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ص می کند و در صورت لزوم آن 

در بیشتر مواقع باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدودٔه آن را مشخ
ش می دهد. در بیشتر مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این 

را روی محور نمای
ص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی 

محاسبات را به صورت تقریبی انجام می دهد و مقدار خطای انجام شده را مشخ
مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. در تعیین محدودٔه آن به راهنمایی معلّم نیاز 

در برخی مواقع با تقریب رقم دهگان، مقدار تقریبی عدد را مشخ
این محاسبات را به  دارد. در برخی مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا 

صورت تقریبی انجام می دهد.
نیازمند 
ش

آموز
ک و 

در تعیین مقدار تقریبی عدد با تقریب رقم دهگان و بیشتر و تعیین محدودٔه عدد و انجام محاسبات تقریبی، به کم
راهنمایی معلّم نیاز دارد.

جمع و تفریق کسر

ک مفهوم 
ــ در

جمع/ تفریق دو کسر 
کسب  مهارت در انجام 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی

30-33
ــــ بــه دســت آوردن پاســخ 
جمــع/ تفریــق دو کســر        
)بــا مخرج هــای مســاوی/  
مخرج هایــی کــه بــر هــم  
ش پذیــر هســتند( بــا 

بخ
مختلــف 

بازنمایی هــای 
)شــکل، محــور و رابطــٔه 

ریاضــی(
ـــ به دست آوردن جزء 

مجهول با توجه به رابطٔه 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی 
 ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش پذیر هستند، با بازنمایی های 

ک( و مخرج هایی که بر هم  بخ
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی )با حاصل کمتر از ی

مختلف را انجام می دهد. جزء مجهول را با توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر)با مخرج های مساوی( به دست می آورد و 
دربارٔه چگونگی کار توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. در بیشتر موارد 

جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی
ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد و با توجه به رابطٔه جمع/ 

جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ
تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می آورد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را 

حل می کند.

قابل قبول
ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. 

در بیشتر موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی
ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام داده و با  توجه 

در برخی موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ
به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می آورد. برخی مسائل کتاب درسی را حل 

می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک معلّم نیاز دارد.

در انجام جمع/ تفریق دو کسر وپیدا کردن جزء مجهول دو کسر به راهنمایی و کم

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامه جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

ضرب عدد در کسر

ک مفهوم 
ــ در

کسرضرب عدد در 
ــ کسب مهارت 

در بازنمایی ضرب 
عدد در کسر

38-41
ــ بازنمایی ضرب عدد 

در کسر باتوجه به واحد 
به صورت های مختلف 
)شکل، محور( و پیدا 

کردن پاسخ
ــ توضیح دربارٔه ضرب 
عدد در کسر و بیان آن 

به صورت عبارت ریاضی
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ضــرب عــدد در کســر را باتوجــه بــه واحــد بــه صورت هــای مختلــف بازنمایــی کــرده و حاصــل را بــه دســت مــی آورد و 

ــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد. ــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیش دربــارٔه چگونگ

خوب
 در بیشــتر مــوارد، ضــرب عــدد در کســر را باتوجــه بــه واحــد بــه صورت هــای مختلــف بازنمایــی کــرده و حاصــل را
ــی انجــام کار توضیــح مختصــر می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی از  به دســت می آورد. دربــارهٔ چگونگ

مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
در برخی موارد با توجه به شکل یا محور، ضرب عدد در کسر را می نویسد و پاسخ را به دست می آورد.  مسائل سادٔه 

کتاب درسی را حل می کند.
نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی 

در نوشــتن ضــرب عــدد در کســر بــا توجــه بــه شــکل یــا محــور و بــه دســت آوردن پاســخ آن نیــاز بــه کمــ
معلــم دارد.

جمع و تفریق اعداد  اعشاری

ــ کسب مهارت 
در جمع و تفریق 

اعداد اعشاری )با 
ک رقم اعشار(

ی

108-115
ــ جمع و تفریق اعداد 
ک رقم 

اعشاری )با ی
اعشار( در هر حالت 

)با استفاده از شکل، با 
ش 

استفاده از جدول ارز
مکانی، بدون استفاده از 
ش مکانی( با 

جدول ارز
انتقال و بدون انتقال

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک رقــم اعشــار( را در هــر حالــت بــا انتقــال و بــدون انتقــال انجــام می دهــد و 

جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ
دربــارٔه چگونگــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

خوب
ک رقــم اعشــار( را در هــر حالــت بــا انتقــال و بــدون انتقــال 

در بیشــتر مــوارد جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ
ــی مســائل جدیــد را حــل می کنــد. انجــام می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخ

قابل قبول
ش 

ک رقــم اعشــار(، بــدون انتقــال را بــا اســتفاده از جــدول ارز
در بیشــتر مــوارد جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ

مکانــی انجــام می دهــد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می کنــد.
نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی معلــم نیــاز 

ک رقــم اعشــار(، بــدون انتقــال بــه کمــ
بــرای انجــام جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ

دارد.

هندسه

زاویه 

ک مفهوم 
ــ در
زاویه 

در    ــ کسب مهارت 
مقایسٔه زاویه ها

78-81
ــ تعیین زاویه با 

های مختلف بازنمایی 
ــ تعیین اجزای زاویه و 

نامگذاری آنها
ــ رسم انواع زاویه )تند/ 
راست/ باز( با استفاده از 

نقاله یا گونیا
ــ مقایسٔه دو یا چند زاویه 

با یکدیگر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص می کنــد. زاویــٔه 

انــواع زاویــه بــا بازنمایی هــای مختلــف را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ
تعییــن شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می کنــد. زاویه هــا را بــا یکدیگــر مقایســه می کنــد و بــا اســتفاده از 

کنــد. نمادهــای ریاضــی، نتیجــه را بیــان می کنــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می 

خوب
ص می کنــد. زاویــٔه تعییــن 

انــواع زاویــه در بیشــتر بازنمایی هــا را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ
هــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و بــا اســتفاده  کنــد. بیشــتر مواقــع زاویه  شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می 

کنــد. از نمادهــای ریاضــی، نتیجــه را بیــان می کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می 

قابل قبول
ص می کنــد. برخــی از 

انــواع زاویــه در برخــی از بازنمایی هــا را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ
زوایــای تعییــن شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می کنــد. برخــی از زاویه هــا را مقایســه کــرده و آنهــا را بــه 

کنــد. ترتیــب بیــان می کنــد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می 
نیازمند 
ش

آموز
ک بازنمایــی، رســم زاویــه 

اجــزای زاویــه را تعییــن می کنــد و آن را نامگــذاری می کنــد. بــرای تعییــن زاویــه بــا حداقــل یــ
ک و راهنمایــی معلــم نیــاز دارد.

و مقایســه زاویه هــا بــه کمــ
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هندسه

عمود و موازی

ک مفهوم دو خط 
ــ در

عمود بر هم
ک مفهوم دو خط 

ــ در
موازی

ــ کسب مهارت در 
رسم دو خط عمود 

بر هم
ک رابطٔه دو خط 

ــ در
ک خط و دو 

عمود بر ی
خط موازی

ک برخی از 
ــ در

ص خطوط موازی
خوا

122-125
ک 

ــــ رســم دو یــا چنــد خــط عمود بــر ی
ک یــا 

خــط در حــاالت مختلــف )از یــ
ک یــا چنــد 

چنــد نقطــه روی خــط، از یــ
ک گونیــا

نقطــه خــارج از خــط( بــه کمــ
ــ تعیین خطوط موازی با یکدیگر
ــ تعیین خطوط عمود بر یکدیگر

ص مــوازی بــودن دو خــط که 
ــــ تشــخی

ک خــط عمودنــد.
بــر یــ

ــــ تعییــن زوایــای مســاوی حاصــل از 
ک یــا چنــد خــط 

دو خــط مــوازی بــا یــ
مــوّرب

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک خــط را در حــاالت مختلــف رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان 

دو یــا چنــد خــط عمــود بــر یــ
ک یــا چنــد خــط، آنهــا را قطــع کرده انــد، 

می کنــد. زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
تعییــن می کنــد)در حــد کتــاب درســی(. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

خوب
ک خــط را در حــاالت مختلــف رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان می کنــد. 

دو خــط عمــود بــر یــ
را قطــع کرده انــد، تعییــن  ک یــا دو خــط، آنهــا 

بیشــتر زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
می کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
ک خــط را از نقــاط واقــع بــر آن خــط رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان می کنــد. 

دو خــط عمــود بــر یــ
کنــد.  ک خــط، آنهــا را قطــع کــرده، تعییــن می 

برخــی از زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
کند. برخــی از مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک مــوازی بــودن آنهــا و پیــدا کــردن 

ک خــط از نقــاط واقــع بــر آن خــط، در
بــرای رســم دو خــط عمــود بــر یــ

ک و راهنمایــی معلــم نیــاز دارد.
ک خــط مــورب بــه کمــ

زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی و یــ

 چهارضلعی ها، اجزا  و خاصیت  آنها 

ــ درک انواع    چهارضلعی 
االضالع، ذوزنقه  )متوازی 

و لوزی( و رابطٔه بین آنها
ص 

از  خوا ک برخی 
ــ در

متوازی االضالع، ذوزنقه 
و لوزی 

ــ کسب مهارت در 
ها مقایسه چهارضلعی 

126-129
ــــ تعییــن انــواع چهــار ضلعــی، بیــان 
ص آنهــا )در حــد کتــاب 

اجــزا و خــوا
درسی(

ص مشــترک و متمایــز 
ــــ بیــان خــوا

هــا )در حــد کتــاب درســی( چهارضلعی 
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص می کنــد. چهــار ضلعی هــا را بــا 

ص آنهــا را در حــد کتــاب درســی مشــخ
انــواع چهــار ضلعــی، اجــزا و خــوا

ــا اســتفاده از صفحــٔه شــطرنجی و  کنــد. ب ک و متمایــز آنهــا را بیــان می 
ص مشــتر

یکدیگــر مقایســه کــرده و خــوا
کنــد. کنــد. مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می  یــا گونیــا، انــواع چهــار ضلعــی  را رســم می 

خوب
ص می کنــد. چهارضلعی هــا 

ص آنهــا را در حــد کتــاب درســی مشــخ
انــواع چهــار ضلعــی، اجــزا و برخــی از خــوا

کنــد. بــا اســتفاده از صفحــٔه  ک و متمایــز آنهــا را بیــان می 
ص مشــتر

را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و برخــی خــوا
کنــد. کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی را حــل می  شــطرنجی، انــواع چهــار ضلعــی  را رســم می 

قابل قبول

کنــد.  ص می 
ص آنهــا را در حــد کتــاب درســی مشــخ

ع، ذوزنقــه، اجــزا و برخــی از خــوا انــواع متوازی االضــال
ک خاصیــت 

ک و یــ
ک خاصیــت مشــتر

کنــد و حداقــل یــ ع و ذوزنقــه را بــا یکدیگــر مقایســه می  متوازی االضــال
کنــد. مســائل ســادٔه کتــاب  کنــد و بــا اســتفاده از صفحــٔه شــطرنجی، آنهــا را رســم می  متمایــز آنهــا را بیــان می 

کنــد. درســی را حــل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی 

ص آنهــا، مقایســٔه آنهــا و رســم آنهــا بــه کمــ
ع و ذوزنقــه، اجــزا و خــوا ص متوازی االضــال

در تشــخی
معلــم نیــاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ادامه جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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اندازه گیری

زاویه

ک مفهوم 
ــ در

واحد اندازه گیری 
زاویه

ــ کسب مهارت 
در استفاده از نقاله 

برای اندازه گیری 
زاویه

82-85
ک 

ــ بیان چگونگی به دست آوردن ی
درجه

ــ اندازه گیری زاویه با استفاده از نقاله
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
واحد اندازه گیری زاویه و نحؤه به دست آوردن آن را بیان می کند. با استفاده از نقاله، زاویه را در هر حالت )تند، راست، 
گ تر از 180درجه( در اشکال مختلف اندازه گیری و با درجه بیان می کند. نحؤه کار را توضیح می دهد. مسائل کتاب 

باز، بزر
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
و با درجه  درجه( در اشکال مختلف،اندازه گیری  گ تر از 180 

حالت )تند، راست، باز، بزر با استفاده از نقاله، زاویه را در هر 
بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
می کند. با استفاده از نقاله، زاویه های تند، راست و باز را اندازه گیری و با درجه بیان می کند و مسائل سادٔه کتاب درسی را حل 

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد.

های تند، راست و باز و حل مسائل بسیار سادهٔ کتاب درسی به راهنمایی و کم برای اندازه گیری زاویه 

زمان

ــ کسب مهارت 
در به دست آوردن 
زمان قبل و بعد از 

ک زمان معین
ی

ک مفهوم 
ــ در
ثانیه

86-90
ــ به دست آوردن زمان قبل/ بعد از 
ک زمان معین به صورت ذهنی یا به 

ی
ک نمودار زمان

کم
ک کار به صورت 

ــ بیان زمان انجام ی
تقریبی با استفاده از واحد ثانیه

ــ تبدیل دقیقه به ثانیه/ ساعت به دقیقه 
س

یا برعک
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص 

ک کار مشخ
کند. زمان انجام ی ص را تعیین می 

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

به صورت ذهنی یا به کم
س تبدیل می کند. مسائل کتاب 

را به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند. دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ص را 

ک کار مشخ
ص را تعیین می کند. بیشتر مواقع زمان انجام ی

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

به کم
س تبدیل می کند. بیشتر مسائل کتاب 

به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند و دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص را 

ک کار مشخ
ص را تعیین می کند و زمان انجام ی

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

برخی مواقع به کم
س تبدیل می کند. مسائل سادٔه کتاب 

به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند و دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

س به کم
ص و تبدیل ثانیه به دقیقه و برعک

ک زمان مشخ
برای بیان زمان قبل و بعد از ی

طول / محیط

ــ کسب مهارت 
در اندازه گیری 

طول اشیا به 
ک واحد/ ابزار 

کم
ص شده

مشخ
ــ کسب مهارت 

در محاسبٔه 
محیط اشکال 

هندسی با استفاده 
از واحدهای 

استاندارد/ 
غیراستاندارد

90-93
126-137

ــ اندازه گیری طول اشیا یا محیط 
ص شده 

اشکال هندسی با واحد مشخ
صورت واحد کامل/ 

و بیان آن به 
کسری از واحد یا هر دو

ــ اندازه گیری طول اشیا یا محیط با 
استفاده از واحدهای استاندارد و 
بیان آن به صورت صحیح/ اعشاری/ 
ترکیبی )متر و سانتیمتر، متر و میلیمتر، 

سانتیمتر، میلیمتر(
ــ اندازه گیری محیط اشکال هندسی 
با استفاده از فرمول/ بدون استفاده از 
و بیان آن به صورت های مختلف فرمول 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را با استفاده از واحدهای غیراستاندارد/ استاندارد، اندازه گیری کرده و آن را به صورت واحد 
کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ اعشاری/ ترکیبی بیان می کند. دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح می دهد. برای 

کند. محاسبٔه محیط اشکال هندسی از فرمول استفاده می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب

گیری کرده و  در بیشتر موارد طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را با استفاده از واحدهای غیراستاندارد/ استاندارد، اندازه 
کند. دربارٔه نحؤه انجام  آن را به صورت واحد کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ اعشاری/ ترکیبی بیان می 
کار توضیح می دهد. برای محاسبٔه محیط اشکال هندسی از فرمول استفاده می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از 

کند. مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
برخی مواقع طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را به صورت واحد کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ 
کند. برای محاسبٔه محیط برخی از اشکال هندسی از  اعشاری/ ترکیبی بیان می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می 

فرمول استفاده می کند.

نیازمند 
ش

آموز
برای محاسبٔه طول اشیا/ محیط اشکال هندسی )با استفاده از فرمول/ بدون استفاده از فرمول( و بیان آن به صورت صحیح/ 

ک معلم نیاز دارد. 
اعشاری یا ترکیبی به راهنمایی و کم

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامه جدول اهدا
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اندازه گیری

 مساحت 

ــ کسب مهارت 
در محاسبه 

مساحت 
متوازی االضالع 

و مثلث
ک رابطه 

ــ در
مساحت 

متوازی االضالع 
با مساحت مثلث و 

مستطیل
واحد 

ک 
در

ــ 
مساحت

130-137
ــ به دست آوردن مساحت متوازی االضالع 

ک 
ش های گوناگون)به کم

و مثلث به رو
شکل، با استفاده از فرمول( و بیان آن با 

استفاده از مترمربع/ سانتیمترمربع
ــ به دست آوردن فرمول مساحت 

متوازی االضالع با استفاده از مساحت 
مستطیل و مساحت مثلث با استفاده از 

مساحت متوازی االضالع
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

االضالع، مساحت  ک مساحت متوازی 
االضالع و به کم ک مساحت مستطیل، مساحت متوازی 

به کم
ش کار توضیح می دهد. با استفاده از فرمول مساحت ترکیبی یا 

مثلث را به دست می آورد و دربارٔه رو
ساده را در هر حالت به دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل 

جدید را حل می کند.

خوب

ک مساحت متوازی االضالع مساحت 
االضالع و به کم ک مساحت مستطیل، مساحت متوازی 

به کم
مثلث را به دست می آورد. با استفاده از فرمول مساحت متوازی االضالع و مثلث را در حالت هایی که 
ارتفاع داخل مثلث قرار دارد، به دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی 

حل می کند. و برخی مسائل جدید را 

قابل قبول
با استفاده از فرمول، مساحت متوازی االضالع و مثلث را در حالت هایی که ارتفاع داخل مثلث قرار دارد، به 

دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. مسائل سادهٔ کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای محاسبٔه مساحت متوازی االضالع و مثلث در شکل های ساده و بیان واحد مناسب به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

آمار و احتمال

نمودار خط شکسته

ک  مفهوم 
ــ در

نمودار خط 
آنشکسته و کاربرد 
ــ کسب مهارت 
در رسم نمودار 

خط شکسته

144-147
ــ رسم نمودار خط شکسته با توجه به 

داده ها و تفسیر داده ها
ــ بیان کاربرد نمودار خط شکسته

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
کاربرد نمودار خط شکسته را بیان می کند و با توجه به داده ها، نمودار خط شکسته را رسم کرده و داده ها 

را مقایسه و تفسیر می کند. مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

خوب
کند. بیشتر  ها، نمودار خط شکسته را رسم می کند و داده ها را مقایسه می  در بیشتر موارد، با توجه به داده 

کند. مسائل کتاب درسی را حل می 

قابل قبول
کند. مسائل کتاب درسی را حل  ها، نمودار خط شکسته را رسم می  برخی موارد، با توجه به داده  در 

کند.  می 
ش

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

برای رسم نمودار خط شکسته و مقایسٔه داده ها به کم

 احتمال وقوع یک پیشامد 

مفهوم 
ک 

در
ــ 

احتمال
ــ کسب مهارت در 
حاالت 

ش بینی 
پی

ک پیشامد 
ممکن ی

148-151
ک پیشامد

ش بینی احتمال وقوع ی
ــ پی

ــ حل مسائل مربوطه
خیلی خوب

ش بینی کرده و با جملٔه مناسب )به طور حتم اتفاق می افتد، به احتمال 
ک پیشامد را پی

احتمال وقوع ی
آورد. مسائل  بیشتر، به احتمال برابر، به احتمال کمتر، به طور حتم اتفاق نمی افتد( بیان کرده و دلیل می 

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش بینی کرده و با جملٔه مناسب بیان می کند. بیشتر مسائل 

ک پیشامد را پی
در بیشتر موارد احتمال وقوع ی

کتاب درسی را حل می کند.

قابل قبول
ش بینی کرده و با جملٔه مناسب بیان می کند. مسائل سادٔه 

ک پیشامد را پی
در برخی موارد احتمال وقوع ی

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ک پیشامد و بیان آن به صورت مناسب، به کم

ش بینی احتمال وقوع ی
برای پی

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامه جدول اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حل مسئله  

به کار بردن راهبردهای حل مسئله و حل مسئله

)رسم  مختلف  راهبردهای  از  استفاده  با  مسئله  حل  ــ 
الگویابی،  زیرمسئله،  به  مسئله  تبدیل  الگوسازی،  شکل، 
آزمایش،  و  حدس  نمادین،  روش  ساده تر،  مسئلٔه  حل 

حذف حالت های نامطلوب(

کل کتاب 

ــ به کارگیری راهبرد خواسته شده در حل مسئله
ــ تشخیص و به کارگیری راهبرد مناسب در حل مسائل 

داده شده 
ــ بیان فرایند به کارگیری راهبردها در حل مسئله   

خیلی خوب
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل می کند و در مورد 

راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
فرایند حل مسئله توضیح می دهد. 

خوب
استفاده از آن حل  ص داده و مسئله را با 

در بیشتر موارد، راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
می کند و در مورد فرایند حل مسئله توضیح مختصر می دهد.

قابل قبول
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل 

در برخی موارد، راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
می کند و در مورد فرایند حل مسئله با راهنمایی معلم توضیح می دهد.

ش
نیازمندآموز

مناسب برای حل مسئله  را در حل مسئله به کار می گیرد. راهبرد  با راهنمایی معلم، راهبردهای خواسته شده 
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل می کند .

را تشخی

ترکیب راهبردها

ــ حل مسئله از طریق ترکیب راهبردهای مناسب حل مسئله

کل کتاب

ــ بیان  راهبردهای مناسب در حل مسئله
ــ به کارگیری ترکیب راهبردهای مناسب در حل مسئله

خیلی خوب
 با  ترکیب راهبردهای مناسب مسئله را حل می کند و دربارٔه کار خود توضیح می دهد. 

خوب
کند و دربارٔه کار خود توضیح مختصر می دهد. در بیشتر موارد، با ترکیب راهبردهای مناسب مسئله را حل می 

قابل قبول
در برخی موارد، با ترکیب راهبردهای مناسب، مسئله را حل می کند.

ش
نیازمندآموز

با راهنمایی معلم، راهبردهای مناسب را ترکیب و مسئله را حل می کند.

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامه جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
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عناوین	
کارنامه

س
در

سطح	١)قابل	قبول(
سطح	٢	)خوب(

سطح	٣	)خیلی	خوب(

مهارت	های	فرایندی	و	روش	علمی

زنگ	علوم

1

با	استفاده	از	سیم،	حباب	ساخته	و	رابطٔه	بین	شکل	ساخته	شده	با	
گ	اجسام	با	میزان	

ش	بینی	می	کند.	رابطٔه	بین	رن
شکل	حباب	را	پی

ش	بیان	می	کند.
گرم	شدن	آنها	را	از	طریق	آزمای

با	استفاده	از	دو	سیم،	حباب	ساخته	و	رابطٔه	بین	شکل	های	
ش	می	کند.	رابطٔه	

ش	بینی	و	آزمای
ساخته	شده	با	شکل	حباب	ها	را	پی

ش	توضیح	
گ	اجسام	و	میزان	گرم	شدن	آنها	را	از	طریق	آزمای

بین	رن
س	های	مناسب	

گ	لبا
ش،	دربارٔه	رن

س	نتیجٔه	آزمای
داده	و	براسا

فصول	مختلف،	پیشنهادی	ارائه	می	دهد.

با	استفاده	از	سیم	هایی	به	شکل	های	مختلف،	حباب	ساخته	
	بین	شکل	های	ساخته	شده	با	شکل	حباب	های	 و	رابطٔه
ش	و	نتیجه	گیری	می	کند.	

ش	بینی،	آزمای
ساخته	شده	را	پی

گ	اجسام	و	میزان	گرم	شدن	آنها	را	از	طریق	
رابطٔه	بین	رن

گ	
ش،	دربارٔه	رن

س	نتیجٔه	آزمای
ش،	کشف	و	براسا

آزمای
س	های	مناسب	فصول	مختلف،	پیشنهادهایی	ارائه	

لبا
می	دهد.

مواد	و	تغییرات	آن

مخلوط	ها	در	زندگی

٢

از	طریق	انجام	فعالیت	های	کتاب،	تعریفی	ازمخلوط	ارائه	و	مثال	
می	زند	و	فهرست	مختصری	از	مخلوط	ها	تهیه	می	کند.	از	طریق	
فعالیت،	مفهوم	مخلوط	یکنواخت	را	بیان	کرده	و	با	به	کارگیری	
ش،	اجزای	مخلوط	ها	را	از	هم	جداسازی	می	کند	و	برای	

ک	رو
ی

استفادٔه	درست	از	مخلوط	ها	ومحلول	ها	در	زندگی،	پیشنهادی	
ارائه	می	دهد.

عریفی	از	مخلوط	ارائه	و	چند	مثال	 عالیت،	ت از	طریق	انجام	چند	ف
می	زند	و	فهرستی	از	مخلوط	ها	تهیه	می	کند.	از	طریق		فعالیت،	مفهوم	
مخلوط	یکنواخت	را	بیان	می	کند	و	عوامل	مؤثر	بر	زمان	تشکیل	
ش	

ش	بینی	و	به	وسیله	آزمای
کنواخت	)اندازه،	گرما	و	…(	را	پی مخلوط	ی

ش،	اجزای	مخلوط	ها	را	
شناسایی	می	کند.	با	به	کارگیری	چند	رو

از	هم	جدا	می	کند	و	برای	استفادهٔ	درست	ازمخلوط	ها	و	محلول	ها	
درزندگی	پیشنهاد	ارائه	می	دهد.

از	طریق	انجام	فعالیت	های	متنوع،	تعریف	کاملی	از	
مخلوط	ارائه	می	دهد	و	مثال	های	متنوعی	می	زند	و	فهرست	
کاملی	از	انواع	مخلوط	ها	در	زندگی	تهیه	می	کند.	از	
طریق		فعالیت،	مفهوم	مخلوط	یکنواخت	را	بیان	می	کند	
و	عوامل	مؤثر	بر	زمان	تشکیل	مخلوط	یکنواخت	)اندازه،	
ش	آنها	را		

ش	بینی	کرده	و	از	طریق	آزمای
…(	را	پی

گرما	و	
ش	های	متنوع،	اجزای	

شناسایی	می	کند.	با	به	کارگیری	رو
مخلوط	های	مختلف	را	از	هم	جدا	می	کند	و	برای	استفادٔه	
درست	ازمخلوط	ها	و	محلول	ها	درزندگی	پیشنهادهای	

متنوعی	ارائه	می	دهد.

س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

	جدول	اهدا
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عناوین	کارنامه
س
در

سطح	١	)	قابل	قبول(
سطح	٢	)خوب(

سطح	٣	)خیلی	خوب(

حرکت	و	انرژی

انرژی		نیاز	هر	روز	ما

٣

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	اهمیت	نیاز	به	انرژی	درزندگی	
را	بیان	می	کند	و	فهرست	مختصری	ازمنابع	و	انواع	انرژی	
و	مثال	هایی	آشنا	از	تبدیل	آنها	به	یکدیگر	بیان	کرده	و	در	مورد	

راه	های	صرفه	جویی	انرژی	پیشنهادی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،	اهمیت	نیاز	به	انرژی	در	زندگی	را	توضیح	
داده	و	فهرست	نسبتاً	کاملی	از	منابع	و	انواع	انرژی	و	مثال	هایی	
چند	از	تبدیل	آنها	به	یکدیگر	بیان	کرده	و	در	مورد	راه	های	

دهد. صرفه	جویی	انرژی	چند	پیشنهاد	ارائه	می	

با	انجام	فعالیت	های	متنوع،	اهمیت	نیاز	به	انرژی	در	
زندگی	را	توضیح	داده	و	فهرست	کاملی	از	منابع	و	انواع	
انرژی	و	مثال	های	خالقانه	از	تبدیل	آنها	به	یکدیگر	بیان	
ک	چگونه	بار	

ک	جسم	متحر
ش	بینی	می	کند	که	ی

کرده	و	پی
بیشتری	را	جابه	جا	می	کند.	در	مورد	راه	های	صرفه	جویی	

انرژی	پیشنهادهای	متنوعی	می	دهد.

انرژی	الکتریکی

٤

فهرست	مختصری	از	وسایلی	که	با	انرژی	الکتریکی	کار	
ک	

می	کنند	را	به	همراه	نوع	تبدیل	انرژی	آنها	تهیه	کرده	و	ی
نوع	مدار	الکتریکی	درست	می	کند.	در	مورد	نحؤه	بستن	مدار	
ش	مختصری	

و	نحؤه	تبدیل	انرژی	در	مدار	ساخته	شده،	گزار
ص	رسانا	و	نارسانا	بودن	

تهیه	کرده	و	ارائه	می	دهد.	در	خصو
ش	بینی	می	کند.	برخی	

برخی	از	اجسام	)حداقل	3	مورد(	پی
صرفه	جویی	انرژی	الکتریکی	را	می	شناسد	و	

از	راه	های	
پیشنهادی	ارائه	می	دهد.	

فهرست	نسبتاً	کاملی	از	وسایلی	که	با	انرژی	الکتریکی	کار	می	کنند	
را	به	همراه	نوع	تبدیل	انرژی	آنها	تهیه	کرده	و	مدار	الکتریکی	
درست	می	کند.	در	مورد	نحوهٔ	بستن	مدار	و	نحوهٔ	تبدیل	انرژی	
در	مدار	ساخته	شده،	گزارشی	تهیه	کرده	وارائه	می	دهد.	در	
ش	بینی	و	

ص	رسانا	و	نارسانا	بودن	اجسام	مختلف	پی
خصو

تریکی	را	 صرفه	جویی	انرژی	الک
ش	می	کند.	راه	های	

آزمای
هادهایی	ارائه	می	دهد. می	شناسد	و	پیشن

فهرست	کاملی	از	وسایلی	که	با	انرژی	الکتریکی	کار	
می	کنند	را	به	همراه	نوع	تبدیل	انرژی	آنها	تهیه	کرده	و	
چند	نوع	مدار	الکتریکی	درست	می	کند.	در	مورد	نحؤه	
بستن	مدار	و	نحؤه	تبدیل	انرژی	در	مدار	ساخته	شده،	
ص	

ش	کاملی	تهیه	کرده	و	ارائه	می	دهد.	در	خصو
گزار

ش	و	
ش	بینی،	آزمای

رسانا	و	نارسانا		بودن	اجسام	متنوع	پی
نتیجه	گیری	می	کند.	راه	های	صرفه	جویی	انرژی	الکتریکی	
را	می	شناسد	و	پیشنهادهایی	ارائه	می	دهد	و	به	کار	می	گیرد.

س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

	جدول	اهدا
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عناوین	کارنامه
س
در

سطح	١)قابل	قبول(
سطح	٢	)خوب(

سطح	٣	)خیلی	خوب(

حرکت	و	انرژی	

گرما	و	ماده

٥

از	طریق	انجام	فعالیت	های	کتاب،	ضرورت	استفاده	از	دماسنج	را	
ش	دما	و	

بیان	کرده	و	آن	را	به	کار	می	گیرد.	دربارٔه	اثر	گرما	بر	افزای
ش	بینی	

رسانای	گرما	بودن	و	نارسانا	بودن	حداقل	دو	نمونه	ازمواد	پی
می	کند.	در	مورد	راه	های	حفاظت	از	انرژی	گرمایی	پیشنهادی	ارائه	

می	دهد.

از	طریق	انجام	فعالیت	ها،	ضرورت	استفاده	از	دماسنج	را	توضیح	
ش	دما	و	

می	دهد	و	آن	را	به	کار	می	گیرد.	درباره	اثر	گرما	برافزای
ش	بینی	و	

رسانای	گرما	بودن	و	نارسانا	بودن	چند	نمونه	از	مواد،	پی
ش	

ش	می	کند	و	نتایج	به	دست	آمده	را	به	صورت	جدول	گزار
آزمای

می	دهد.	در	مورد	راه	های	حفاظت	از	انرژی	گرمایی	پیشنهادی	
ارائه	داده	و	به	کار	می	گیرد.	

ضرورت	استفاده	از	
از	طریق	انجام	فعالیت	ها،	

دماسنج	را	توضیح	می	دهد	و	آن	را	به	کار	می	گیرد.	
ش	دما	و	رسانای	گرما	بودن	

دربارٔه	اثر	گرما	بر	افزای
و	نارسانا		بودن	نمونه	های	متنوعی	از	مواد،	
ش	و	نتیجه	گیری	می	کند	و	نتایج	

ش	بینی،	آزمای
پی

ش	
به	دست	آمده	را	به	صورت	جدول	و	نمودار	گزار

حفاظت	از	انرژی	
می	دهد.	در	مورد	راه	های	

گرمایی	پیشنهادهایی	ارائه	داده	و	به	کار	می	گیرد.

آهن	ربا	در	زندگی

٧

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	ویژگی	های	آهن	ربا	را	توضیح	داده	و	با	
استفاده	از	وسایل	ساده	آهن	ربا	می	سازد	و	مثالی	از	کاربرد	آنها	در	

زندگی	را	بیان	می	کند.

با	انجام	چند	فعالیت	،	ویژگی	های	آهن	ربا	را	کشف	کرده	و	با	استفاده	
از	چند	وسیله،	دو	نوع	آهن	ربا	می	سازد	و	مثالی	از	کاربرد	آنها	در	

زندگی	را	بیان	می	کند.

با	انجام	فعالیت	های	متنوع،	ویژگی	های	آهن	ربا	
را	کشف	کرده	و	با	استفاده	از	چند	وسیله،	انواع	
آهن	رباها	را	درست	می	کند.	مثال	هایی	از	کاربرد	آنها	

کند. در	زندگی	را	بیان	می	

زمین	و	پیرامون	آن

سنگ	ها

٦

س	یکی	از	
جمع	آوری	و	آنها	را	براسا

گ	های	گوناگون	
سن

ویژگی	هایشان	طبقه	بندی	می	کند	و	از	طریق	فعالیت،	نحؤه	تغییر	
گ	در	زندگی	

گ	ها	را	بیان	کرده	و	در	مورد	کاربردهای	سن
شکل	سن

گ	تهیه	می	شود،	اطالعات	جمع	آوری	می	کند	و	
و	موادی	که	ازسن

گ	ها،	
ش	مختصری	می	دهد.	در	مورد	راه	های	حفاظت	از	سن

گزار
پیشنهادی	ارائه	می	دهد.	

س	برخی	از	
جمع	آوری	و	آنها	را	بر	اسا

گ	های	گوناگون	
سن

ویژگی	هایشان	طبقه	بندی	می	کند	و	یافته	های	خود	را	در	قالب	جدول	
گ	ها	و	انواع	

ارائه	می	دهد.	از	طریق	فعالیت،	نحوهٔ	تغییر	شکل	سن
گ	ها	)رسوبی،	دگرگون،	آذرین	(	را	توضیح	مختصر	داده	و	در	

سن
گ	تهیه	می	شود،	

گ	در	زندگی	و	موادی	که	از	سن
مورد	کاربردهای	سن

ش	می	دهد.	در	مورد	راه	های	
اطالعات	جمع	آوری	می	کند	و	گزار

دهد. گ	ها،	پیشنهادهایی	ارائه	می	
حفاظت	ازسن

س	
گ	های	گوناگون	جمع	آوری	و	آنها	را	براسا

سن
اغلب	ویژگی	هایشان	طبقه	بندی	می	کند	و	یافته	های	
خود	را	در	قالب	جدول	مقایسه	ای	ارائه	می	دهد.	
گ	ها	و	انواع	

از	طریق	فعالیت،	نحؤه	تغییر	شکل	سن
گ	ها	)رسوبی،	دگرگون،	آذرین	(	را	توضیح	داده	

سن
گ	در	زندگی	و	موادی	که	

و	در	مورد	کاربردهای	سن
گ	تهیه	می	شود،	اطالعات	جمع	آوری	می	کند	

از	سن
ش	کاملی	ارائه	می	دهد.	در	مورد	

س	گزار
و	به	کال

گ	ها،	پیشنهادهای	متنوعی	
راه	های	حفاظت	ازسن

ارائه	می	دهد.

س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در
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زمین	و	پیرامون	آن

آسمان	در	شب

8

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	مفهوم	سیاره،	ستاره،	فاصلٔه	آنها	
با	زمین	و	موقعیت	سیاره	ها	را	نسبت	به	خورشید	در	منظومه	
شمسی	بیان	می	کند.	با	مشاهدهٔ	ماه	در	شب	های	متوالی	و	تکمیل	
جدول	مربوط،	تغییرات	ماه	در	آسمان	را	به	طور	مختصر	بیان	
می	کند.	در	مورد	حفاظت	از	سیارهٔ	زمین،	پیشنهادی	ارائه	

می	دهد.

	آنها	را	 با	انجام	فعالیت	ها،	مفهوم	سیاره،	ستاره	و	فاصلٔه
با	زمین	به	طور	مختصر	توضیح	داده	و	موقعیت	سیاره	ها	را	
نسبت	به	خورشید	در	منظومه	شمسی	روی	مدل	نشان	می	دهد.	
با	مشاهدٔه	ماه	در	شب	های	متوالی	و	تکمیل	جدول	مربوط،	
تغییرات	ماه	در	آسمان	را	توضیح	می	دهد	.	در	مورد	حفاظت	

از	سیارهٔ	زمین،	پیشنهادهایی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،	مفهوم	سیاره،	ستاره	و	فاصلٔه	آنها	
را	با	زمین	توضیح	داده	و	موقعیت	سیاره	ها	را	نسبت	به	
خورشید	در	منظومه	شمسی	روی	مدل	نشان	می	دهد.	با	
مشاهدٔه	ماه	در	شب	های	متوالی	و	تکمیل	جدول	مربوط،	
تغییرات	ماه	در	آسمان	را	نتیجه	گیری	می	کند.	در	مورد	
حفاظت	از	سیارٔه	زمین،	پیشنهادهای	متنوعی	ارائه	

می	دهد.

دنیای	زنده،	بدن	انسان	و	سالمت

بدن	ما	)١(

9

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	مفهوم	سلول،	انواع	آن	و	نیازهای	
ش	غذا	و	مواد	

سلول	ها	را	بیان		می	کند.	برخی	از	مراحل	گوار
ک	تصویر	بیان	می	کند.	در	مورد	حفظ	

دفعی	در	بدن	را	با	کم
سالمت	بدن	پیشنهادی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،		مفهوم	سلول،	اجزای	اصلی،	انواع	و	
ش	غذا	

نیازهای	سلول	ها	را	بیان		می	کند.	اغلب	مراحل	گوار
ک	تصویر	بیان	می	کند.	در	مورد	

و	مواد	دفعی	در	بدن	را	با	کم
حفظ	سالمت	بدن	پیشنهادهایی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،	مفهوم	سلول،	اجزای	اصلی،	انواع	
ش	

و	نیازهای	سلول	ها	را	توضیح		می	دهد.	مراحل	گوار
ک	تصویر	بیان		می	کند.	

غذا	و	مواد	دفعی	در	بدن	را	با	کم
در	مورد	حفظ	سالمت	بدن	پیشنهادهای	متنوعی	ارائه	

می	دهد.

بدن	ما	)٢(

١0

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	درباره	عملکرد	دستگاه	های	تنفسی	
ص	کارکرد	

ش(	توضیح		می	دهد.	درخصو
)بینی،	دهان،	نای،	ش

گ	ها	با	استفاده	از	شکل،	شرح	مختصری	بیان	می	کند.	
قلب	و	ر

ض،	ضربان	قلب	و	دم	و	بازدم	را	
رابطٔه	بین	ضربان	قلب	و	نب

هنگام	انجام	فعالیت	های	مختلف	بیان	کرده	و	در	مورد	انتقال	
مواد	الزم	سلول	های	بدن	و	دفع	مواد	زائد	از	آنها	با	استفاده	از	
شکل	توضیح	مختصری		می	دهد.	در	مورد	راهکارهای	حفظ	

دهد. پیشنهادی	ارائه	می	 سالمت	بدن،	

با	انجام	فعالیت	ها،	دربارهٔ	عملکرد	دستگاه	های	تنفسی	)بینی،	
ش(	اطالعات	مختصری	جمع	آوری	می	کند	و	به	

دهان،	نای،	ش
گ	ها	با	استفاده	

ش	می	دهد،	دربارهٔ	کارکرد	قلب	و	ر
س	گزار

کال
ض	را	

ضربان	قلب	و	نب
رابطٔه	بین	 از	شکل	توضیح	داده	و	

بیان		می	کند.	رابطٔه	بین	تغییرات	ضربان	قلب	و	دم	و	بازدم	را	
هنگام	انجام	فعالیت	های	مختلف	بیان	می	کند.	در	مورد	انتقال	
مواد	الزم	سلول	های	بدن	و	دفع	مواد	زائد	از	آنها	با	استفاده	از	
شکل	توضیح	داده	و	در	مورد	راهکارهای	حفظ	سالمت	بدن،	

دهد. پیشنهادهایی	ارائه	می	

با	انجام	فعالیت	ها،	دربارهٔ	عملکرد	دستگاه	های	تنفسی	
ش(	اطالعات	جمع	آوری	می	کند	و	

)بینی،	دهان،	نای،	ش
گ	ها	

ش	می	دهد.	دربارهٔ	کارکرد	قلب	و	ر
س	گزار

به	کال
ض	را	بیان		

ضربان	قلب	و	نب
توضیح	داده	و	رابطٔه	بین	

می	کند.	رابطه	بین	تغییرات	ضربان	قلب	و	دم	و	بازدم	را	
هنگام	انجام	فعالیت	های	مختلف	بیان	می	کند.	در	مورد	
انتقال	مواد	الزم	سلول	های	بدن	و	دفع	مواد	زائد	از	آنها	
ص	راهکارهای	حفظ	سالمت	

توضیح	می	دهد.	در	خصو
بدن،	پیشنهادهای	متنوعی	ارائه	می	دهد.

س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
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دنیای	زنده،	بدن	انسان	و	سالمت

بی	مهره	ها

١١

با	انجام	فعالیت	های	کتاب،	برخی	از	ویژگی	های	ظاهری	
بی	مهرگان	را	در	قالب	جدول	فهرست	نموده	و	با	بررسی	
شباهت	ها	و	تفاوت	های	بی	مهرگان	با	مهره	داران،	به	ویژگی	
ش	مثبت	و	منفی	کرم	ها	و	حشرات	در	

آنها	اشاره	و	درباره	نق
ش	مختصری		

زندگی	انسان	اطالعات	جمع	آوری	می	کند	و	گزار
می	دهد.	در	مورد	راهکارهای	حفاظت	از	این	نوع	جانوران	

پیشنهادی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،	اغلب	ویژگی	های	ظاهری	بی	مهرگان	را	در	
قالب	جدول	فهرست	نموده	و	با	بررسی	شباهت	ها	و	تفاوت	های	
ش	

بی	مهرگان	با	مهره	داران،	به	ویژگی	آنها	اشاره	و	درباره	نق
مثبت	و	منفی	کرم	ها	و	حشرات	در	زندگی	انسان	اطالعات	
ش		می	دهد.	در	مورد	راهکارهای	

جمع	آوری	می	کند	و	گزار
حفاظت	از	این	نوع	جانوران	پیشنهادهایی	ارائه	می	دهد.

با	انجام	فعالیت	ها،	ویژگی	های	ظاهری	بی	مهرگان	را	در	قالب	
جدول	مقایسه	ای	فهرست	نموده	و	با	بررسی	شباهت	ها	و	
تفاوت	های	بی	مهرگان	با	مهره	داران،	به	ویژگی	آنها	اشاره	و	
ش	مثبت	و	منفی	کرم	ها	و	حشرات	در	زندگی	انسان،	

درباره	نق
ش	کاملی	می	دهد.	در	

اطالعات	جمع	آوری	می	کند	و	گزار
مورد	راهکارهای	حفاظت	از	جانوران،	پیشنهادهای	متنوعی	

ارائه	می	دهد.

گوناگونی	گیاهان

١٢

ک	لپه	ای	ها	و	دولپه	ای	ها	خالصه	فهرستی	
دربارهٔ	ویژگی	های	ت

در	قالب	جدول	تهیه	کرده	و	قسمت	های	مختلف	گل	را	نام	
می	برد.	برخی	از	مراحل	تبدیل	دانه	به	گیاه	را	توضیح	داده		و	در	
مورد	ویژگی	های	گیاهان	دانه	دار	و	بدون	دانه	فهرستی	تهیه	و	در	

مورد	حفاظت	از	گیاهان،	راهکاری	ارائه	می	کند.

ک	لپه	ای	ها	و	دولپه	ای	ها	خالصه	فهرستی	
دربارٔه	ویژگی	های	ت

در	قالب	جدول	مقایسه	ای	تهیه	کرده	و	قسمت	های	مختلف	
گل	را	بیان	می	کند.	اغلب	مراحل	تبدیل	دانه	به	گیاه	را	توضیح	
داده	و	در	مورد	ویژگی	های	گیاهان	دانه	دار	و	بدون	دانه	جدول	
مقایسه	ای	تهیه	و	در	مورد	حفاظت	از	گیاهان،	راهکارهایی	ارائه	

می	کند.

جدول	
ک	لپه	ای	ها	و	دولپه	ای	ها	

دربارهٔ	ویژگی	های	ت
مقایسه	ای	تهیه	کرده	و	قسمت	های	مختلف	گل	را	بیان		
می	کند.	مراحل	تبدیل	دانه	به	گیاه	را	توضیح	داده	و	در	
مورد	ویژگی	های	گیاهان	دانه		دار	و	بدون	دانه	جدول	
ک	طبقه	بندی	کلی	علمی	را	بیان	

مقایسه	ای	تهیه	کرده	و	ی
می	کند.	در	مورد	حفاظت	از	گیاهان،	راهکارهای	متنوعی	

ارائه	می	دهد.

زیستگاه

١٣

س	مشاهده	محیط	پیرامون،	فهرست	مختصری	از	
براسا

موجودات	زنده	و	غیرزنده	و	غذای	جانوران	تهیه	و	آنها	را	در	
قالب	جدول،	ارائه	می	کند.	رابطٔه	موجودات	زنده	در	زنجیرٔه	
شبکٔه	غذایی	را	به	طور	مختصر	بیان	کرده	و	مثالی	 غذایی	و	
از	زیستگاه	ها	و	راهکاری	برای	حفاظت	از	زیستگاه	ها	ارائه	

می	دهد.

س	مشاهده	محیط	پیرامون،	فهرستی	شامل	چند	نمونه	
براسا

از	موجودات	زنده	و	غیرزنده	و	غذای	جانوران	تهیه	و	آنها	
را	در	قالب	جدول،	مقایسه	می	کند.	رابطٔه	موجودات	زنده	در	
شبکٔه	غذایی	را	به	طور	مختصر	توضیح	داده	و	 زنجیرٔه	غذایی	و	
مثال	هایی	از	زیستگاه	ها	بیان	کرده	و	راهکارهایی	برای	حفاظت	

از	زیستگاه	ها	ارائه	می	دهد.

شامل	
س	مشاهده	محیط	پیرامون،	فهرستی	

بر	اسا
تنوعی	از	موجودات	زنده	و	غیرزنده	و	غذای	 نمونه	های	م
جانوران	تهیه	و	آنها	را	در	قالب	جدول،	مقایسه	می	کند.	
رابطٔه	موجودات	زنده	در	زنجیرهٔ	غذایی	و	شبکٔه	غذایی	را	
توضیح	داده	و	مثال	هایی	از	انواع	زیستگاه	ها	بیان	کرده	
و	راهکارهای	متنوعی	برای	حفاظت	از	زیستگاه	ها	ارائه	

می	دهد.
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عناوین
کارنامه

ف	کلی
اهدا

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

آفرینش	هنری

پرورش	ایده	

به	کارگیری	قوه	تخّیل	و	خالقیت	در	
آفرینش	هنری

ــ	مشاهده	طبیعت	و	میراث	فرهنگی	ـ	هنری	
ایران

ــ	به	کارگیری	قوه	تخّیل	و	خالقیت	خود	در	
آفرینش	هنری

خیلی	خوب
ش	های	هنری،	مشاهدات	خود	از	طبیعت	و	میراث	فرهنگی	را	در	ترکیبی	تازه	و	متنوع	به	کار	می	گیرد.

در	آفرین

خوب
ش	های	هنری،	مشاهدات	خود	از	طبیعت	و	میراث	فرهنگی	را	در	ترکیبی	تازه	به	کار	می	گیرد.

در	آفرین

	قابل	قبول
ش	های	هنری،	مشاهدات	خود	از	طبیعت	و	میراث	فرهنگی	را	در	ترکیبی	تازه	به	کار	می	گیرد.

در	بیشتر	آفرین

ش
نیازمند	آموز

ش	های	هنری	به	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.
برای	به	کار	گرفتن	مشاهدات	خود	از	طبیعت	و	میراث	فرهنگی	در	آفرین

بیان	ایده

به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی

ــ	به	کارگیری	عناصر	بصری	)نقطه،	خط،	سطح،	
حجم،	رنگ	و	...(	به	اقتضای	آفرینش	اثر	هنری
ــ	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	)نظم،	تناسب،	
تقارن،	تنوع	شکل	ها	و	...(	در	آفرینش	اثر		هنری
محیط	 در	 زیبایی	شناسی	 قواعد	 به	کارگیری	 ــ	

اطراف	خود

خیلی	خوب
ش	های	هنری	خود	و	در	زیباسازی	محیط	پیرامون،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	رابه	شکل	مناسبی	به	کار	می	گیرد.

در	آفرین

خوب
ش	های	هنری	خود	و	در	زیباسازی	محیط	پیرامون،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	رابه	شکل	مناسبی	به	کار	می	گیرد.

در	بیشتر	آفرین

قابل	قبول
گیرد. مناسبی	به	کار	می	 ش	های	هنری	خود	و	در	زیباسازی	محیط	پیرامون،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	رابه	شکل	

در	برخی	از	آفرین

ش
نیازمند	آموز

ک	معلم	نیاز	دارد.
ش	های	هنری	خود	ودر	زیباسازی	محیط	پیرامون	به	کم

در	به	کارگیری	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	آفرین

بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	آثار	مختلف	
هنری

آثار	 قالب	 در	 معنا	 انتقال	 و	 احساسات	 بیان	 ــ	
هنری	مختلف

ــ	انتخاب	وسایل	و	مواد	مناسب	برای	آفرینش	
هنری	و	به	کارگیری	صحیح	آنها

ــ	نگهداری	از	ابزار	و	وسایل	و	رعایت	نظم	و	
پاکیزگی

خیلی	خوب
ک	اثر	هنری	بیان	می	کند.	در	استفاده	و	نگهداری	از	ابزار		و	

احساسات	و	معنای	مورد	نظر	خود	را	با	استفاده	از	مواد	و	ابزار	مناسب	در	قالب	ی
وسایل	و	در	محیط	پیرامون	خود	نکات	ایمنی،	بهداشتی،	نظم	و	پاکیزگی	را	کامالً	رعایت	می	کند.

خوب
ک	اثر	هنری	بیان	می	کند.	در	استفاده	و	

در	بیشتر	موارد،	احساسات	و	معنای	مورد	نظر	خود	را	با	استفاده	از	مواد	و	ابزار	مناسب	در	قالب	ی
نگهداری	از	ابزار	و	وسایل	و	در	محیط	پیرامون	خود	نکات	ایمنی،	بهداشتی،	نظم	و	پاکیزگی	را	کامالً	رعایت	می	کند.

قبول قابل	
ک	اثر	هنری	بیان	می	کند.	در	استفاده	و	

در	برخی	موارد،	احساسات	و	معنای	مورد	نظر	خود	را	با	استفاده	از	مواد	و	ابزار	مناسب	در	قالب	ی
نگهداری	از	ابزار	و	وسایل	و	در	محیط	پیرامون	خود	نکات	ایمنی،	بهداشتی،	نظم	و	پاکیزگی	را	کامالً	رعایت	می	کند.

ش
نیازمند	آموز

برای	بیان	احساسات	و	معنای	مورد	نظر	خود،	با	استفاده	از	مواد	و	ابزار	مناسب	به	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.

س	»هنر«	پایۀ	چهارم		دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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عناوین
کارنامه

کلی ف	
اهدا

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

درک	هنری

زیبایی	شناسی

درک	زیبایی	های	
طبیعت	و	

توجه	به	خالق	آن

در	 بصری	 عناصر	 شناسایی	 ــ	
طبیعت

ـ	شناسایی	قواعد	زیبایی	شناسی	در	 ـ
طبیعت	

ـ	شناسایی	طبیعت	به	عنوان	بخشی	 ـ
از	خلقت	پروردگار	و	تالش	برای	

نگهداری	از	آن

خیلی	خوب
ش	می	کند.	

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

خوب
ش	

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
در	بیشتر	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

می	کند.

قبول قابل	
ش	می	کند.

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
در	برخی	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

ش
تال نیازمند	

ص	می	دهد.	
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	با	راهنمایی	معلم	تشخی

درک	زیبایی	ها	
در	آثار	هنری

ــ	شناسایی	عناصر	بصری	و	
قواعد	زیبایی	شناسی	در	آثار	

هنری	و	محیط	پیرامون	

خیلی	خوب
ص	می	دهد.

عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	تشخی

خوب
ص	می	دهد.

در	بیشتر	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	تشخی

قابل	قبول
ص	می	دهد.

در	برخی	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	تشخی

ش
نیازمند	تال

ص	می	دهد.
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	با	راهنمایی	معلم	تشخی

تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ایران

درک	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	
فرهنگی	ایران	و	حفظ	آن

ــ	بیان	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	
ــ	هنری	ایران

هنری	 آثار	 زیبایی	شناسی	 قواعد	 شناسایی	 ــ	
ایران	

ــ	ارائه	پیشنهادهایی	برای	حفظ	و	نگهداری	
میراث	فرهنگی	ایران

خیلی	خوب
ص	

اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگیـ	ـ	هنری	ایران	را	با	ذکر	نمونه	های	متنوع	بیان	می	کند.	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	ایران	تشخی
ش	می	کند.	

می	دهد	و	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

خوب
اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	با	ذکر	چند	نمونه		بیان	می	کند.	در	بیشتر	موارد،	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	

کند. ش	می	
ص	می	دهد.	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

ایران	تشخی

قابل	قبول
اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	با	ذکر	دست	کم	دو	نمونه		بیان	می	کند.	در	برخی	موارد،	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	

ش	می	کند.
ص	می	دهد.	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

فرهنگی	ایران	تشخی

ش
نیازمند	تال

ص	
با	راهنمایی	معلم	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	بیان	می	کند	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	ایران	تشخی

می	دهد.	

نقد	هنری

توصیف	و	اظهارنظر	درباره	آثار	هنری	
خود	و	دیگران

اثر	 ــ	عاطفی	یک	 ــ	توصیف	احساسی	
هنری	

درون	 زیبایی	شناسی	 قواعد	 توصیف	 ــ	
یک	اثر	هنری

دیگران	 و	 خود	 هنری	 اثر	 بررسی	 ــ	
براساس	قواعد	زیبایی	شناسی

خیلی	خوب
ک	اثر	هنری	را	توصیف	می	کند.	اثر	

ک	اثر	هنری	را	برخود	توصیف	می	کند.	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.	
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

خوب
ک	اثر	هنری	را	بیان	می	کند.	در	بیشتر	

ک	اثر	هنری	را	برخود	بیان	می	کند.	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

موارد،	اثر	هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

قابل	قبول
ک	اثر	هنری	را	بیان	می	کند.	در	

ک	اثر	هنری	را	برخود	و	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
در	بیشتر	موارد،	تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

برخی	موارد،	اثر	هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

ش
نیازمند	آموز

س	قواعد	زیبایی	شناسی	به	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.	
ک	اثر	هنری	بر	خود	و	بررسی	اثر	هنری	خود	و	دیگران	بر	اسا

برای	بیان	تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

س	»هنر«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

جدول	اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس مطالعات اجتماعی

عناوین
کارنامه

ف	کلی
اهدا

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

درک	هنری

زیبایی	شناسی

درک	زیبایی	های	
طبیعت	و	

توجه	به	خالق	آن

در	 بصری	 عناصر	 شناسایی	 ــ	
طبیعت

ـ	شناسایی	قواعد	زیبایی	شناسی	در	 ـ
طبیعت	

ـ	شناسایی	طبیعت	به	عنوان	بخشی	 ـ
از	خلقت	پروردگار	و	تالش	برای	

نگهداری	از	آن

خیلی	خوب
ش	می	کند.	

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

خوب
ش	

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
در	بیشتر	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

می	کند.

قابل	قبول
ش	می	کند.

ص	می	دهد	و	برای	حفظ	و	نگهداری	آن	به	عنوان	بخشی	از	خلقت	تال
در	برخی	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	تشخی

ش
نیازمند	تال

ص	می	دهد.	
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	در	طبیعت	را	با	راهنمایی	معلم	تشخی

درک	زیبایی	ها	
در	آثار	هنری

ــ	شناسایی	عناصر	بصری	و	
قواعد	زیبایی	شناسی	در	آثار	

هنری	و	محیط	پیرامون	

خیلی	خوب
ص	می	دهد.

عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	تشخی

خوب
ص	می	دهد.

در	بیشتر	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	تشخی

قابل	قبول
ص	می	دهد.

	پیرامون	تشخی 	در	محیط در	برخی	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و

ش
نیازمند	تال

ص	می	دهد.
عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	محیط	پیرامون	با	راهنمایی	معلم	تشخی

تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ایران

درک	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	
فرهنگی	ایران	و	حفظ	آن

ــ	بیان	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	
ــ	هنری	ایران

هنری	 آثار	 زیبایی	شناسی	 قواعد	 شناسایی	 ــ	
ایران	

ــ	ارائه	پیشنهادهایی	برای	حفظ	و	نگهداری	
میراث	فرهنگی	ایران

خیلی	خوب
ص	

	و	میراث	فرهنگیـ	ـ	هنری	ایران	را	با	ذکر	نمونه	های	متنوع	بیان	می	کند.	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	ایران	تشخی اهمیت	توجه	به	تاریخ
ش	می	کند.	

می	دهد	و	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

خوب
اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	با	ذکر	چند	نمونه		بیان	می	کند.	در	بیشتر	موارد،	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	

ش	می	کند.
ص	می	دهد.	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

ایران	تشخی

قابل	قبول
اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	با	ذکر	دست	کم	دو	نمونه		بیان	می	کند.	در	برخی	موارد،	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	

ش	می	کند.
ص	می	دهد.	در	حفظ	و	نگهداری	میراث	فرهنگی	تال

فرهنگی	ایران	تشخی

ش
نیازمند	تال

ص	
با	راهنمایی	معلم	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ــ	هنری	ایران	را	بیان	می	کند	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	ایران	تشخی

می	دهد.	

نقد	هنری

توصیف	و	اظهارنظر	درباره	آثار	هنری	
خود	و	دیگران

اثر	 ــ	عاطفی	یک	 ــ	توصیف	احساسی	
هنری	

درون	 زیبایی	شناسی	 قواعد	 توصیف	 ــ	
یک	اثر	هنری

دیگران	 و	 خود	 هنری	 اثر	 بررسی	 ــ	
براساس	قواعد	زیبایی	شناسی

خیلی	خوب
ک	اثر	هنری	را	توصیف	می	کند.	اثر	

ک	اثر	هنری	را	برخود	توصیف	می	کند.	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.	
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

خوب
ک	اثر	هنری	را	بیان	می	کند.	در	بیشتر	

ک	اثر	هنری	را	برخود	بیان	می	کند.	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

موارد،	اثر	هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

قابل	قبول
ک	اثر	هنری	را	بیان	می	کند.	در	

ک	اثر	هنری	را	برخود	و	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	شناسی	در	ی
در	بیشتر	موارد،	تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی

ش	می	کند.
س	قواعد	زیبایی	شناسی	بررسی	و	نتیجه	را	گزار

برخی	موارد،	اثر	هنری	خود	و	دیگران	را	بر	اسا

ش
نیازمند	آموز

س	قواعد	زیبایی	شناسی	به	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.	
ک	اثر	هنری	بر	خود	و	بررسی	اثر	هنری	خود	و	دیگران	بر	اسا

برای	بیان	تأثیر	احساسی	ــ	عاطفی	ی
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س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

																				جدول	اهدا

عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
در

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

نظام	اجتماعی

ــ	آشنایی	با	حقوق	همسایگان	و	
اهالی	محل	و	لزوم	رعایت	آن	و	
نحؤه	مشارکت	در	امور	محلّه

	1
ــ	بیان	نمونه	هایی	در	مورد	زمینه	های	همکاری	
درمحله	و	رعایت	نکات	الزم	در	مورد	همسایگان

ــ	ارائه	پیشنهاد	در	مورد	بهتر	شدن	محله
خیلی	خوب

در	مــورد	نحــؤه	همــکاری	در	محلــه	و	رعایــت	حقــوق	همســایگان،	نکاتــی	را	بــر	می	شــمرد	و	بــرای	بهتــر	
شــدن	محلــه،	چنــد	پیشــنهاد	جدیــد	ارائــه	می	دهــد.	

خوب
در	مــورد	نحــؤه	همــکاری	در	محلــه	و	رعایــت	حقــوق	همســایگان،	اغلــب	نــکات	را	بــر	می	شــمرد	و	بــرای	

بهتــر	شــدن	محلــه،	پیشــنهاد	جدیــد	ارائــه	می	دهــد.	

قابل	قبول
در	مورد	نحؤه	همکاری	در	محله	و	رعایت	حقوق	همسایگان،	به	برخی	از	نکات	اشاره	می	کند.

ش
نیازمند	آموز

ک	و	راهنمایــی	
ارائــٔه	پیشــنهاد،	بــه	کمــ در	بیــان	نحــؤه	همــکاری	در	محلــه	و	رعایــت	حقــوق	همســایگان	و	

معلــم	نیــاز	دارد.

فرهنگ	و	هویت

ــ	شناخت	نمادهای	ملی	کشور	
ایران	و	احترام	به	آنها

20
ــ	ذکر	نمادهای	ملی	کشور	ایران	)پرچم،	سرود،	

ک
قانون	اساسی(	و	توضیح	در	مورد	هر	ی

ک	فعالیت	در	ارتباط	با	نمادهای	ملی	
ــ	انجام	ی

)خواندن	صحیح	سرود	ملی،	درست	کردن	پرچم	
و...(

خیلی	خوب
ک	توضیــح	می	دهــد.	فعالیت	هــای	مرتبــط	

نمادهــای	ملــی	کشــور	ایــران	را	نــام	می	بــرد	و	در	مــورد	هریــ
بــا	نمادهــای	ملــی	را	کامــل	انجــام	می	دهــد.

خوب
نمادهــای	ملــی	کشــور	ایــران	را	نــام	می	بــرد	و	در	مــورد	بیشــتر	آنهــا	توضیــح	داده	و	فعالیت	هــای	مرتبــط	

بــا	نمادهــای	ملــی	را	انجــام	می	دهــد.

قابل	قبول
نمادهــای	ملــی	کشــور	ایــران	را	نــام	می	بــرد	و	در	مــورد	برخــی	از	آنهــا	توضیــح	داده	و	فعالیت	هــای	

مرتبــط	بــا	نمادهــای	ملــی	را	انجــام	می	دهــد.		

ش
نیازمند	آموز

ک	و	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.
در	بیان	نمادهای	ملی	کشور	ایران	و		و	انجام	فعالیت	های	مرتبط	با	آن	به	کم

ــ	توانایی	استفاده	از	تقویم	در	
روزمره

زندگی	
ــ	آشنایی	با	ویژگی	های	شخصیت	

امام	خمینی

21	و	22
ــ	پیدا	کردن	مناسبت	های	مختلف	در	تقویم			
)روزهای	تعطیل	مهم	ملی	ــ	دینی	و...(			

ک	ماهه	
ــ	درست	کردن	تقویم	ی

ــ	توضیح	در	مورد	ویژگی	های	شخصیت	امام	
خمینی

خیلی	خوب
ک	ماهــه	را	کامــل	درســت	کــرده	

روزهــا	و	مناســبت	های	مختلــف	را	در	تقویــم	پیــدا	می	کنــد	و	تقویــم	یــ
و	در	مــورد	خصوصیــات	امــام	خمینــی	نمونه	هــای	متنوعــی	را	بیــان	می	کنــد.

خوب
ک	ماهــه	درســت	کــرده	و	

اغلــب	روزهــا	و	مناســبت	های	مختلــف	را	در	تقویــم	پیــدا	می	کنــد	و	تقویــم	یــ
در	مــورد	خصوصیــات	امــام	خمینــی	چنــد	نمونــه	را	بیــان	می	کنــد.	

قابل	قبول
ک	و	راهنمایــی	

ک	ماهــه	را	بــا	کمــ
برخــی	روزهــا	و	مناســبت	های	مختلــف	را	در	تقویــم	پیــدا	می	کنــد	و	تقویــم	یــ

معلــم	درســت	کــرده	و	در	مــورد	خصوصیــات	امــام	خمینــی	نمونه	هــای	ارائــه	شــده	در	کتــاب	را	بیــان	می	کنــد.	

ش
نیازمند	آموز

ک	
در	پیــدا	کــردن	روزهــا	و	مناســبت	ها،	درســت	کــردن	تقویــم	و	بیــان	خصوصیــات	امــام	خمینــی	بــه	کمــ

و	راهنمایــی	معلــم	نیــاز	دارد.
ــ	شناسایی	تنوع	فرهنگی	در	
ایران	با	توجه	به	انواع	زندگی	
شهری،	روستایی،	عشایری	و	

	آنها مقایسٔه

5
ــ	بیان	ویژگی	های		زندگی	شهری،	روستایی	و	

عشایری
	انواع	زندگی	شهری،	روستایی	و	عشایری ــ	مقایسٔه

خیلی	خوب
ویژگی	های	زندگی	شهری،	روستایی	و	عشایری	را	بیان	کرده	و	آنها	را	با	هم	مقایسه	کند.

خوب
اغلب	ویژگی	های	زندگی	شهری،	روستایی	و	عشایری	را	بیان	می	کند	و	آنها	را	با	هم	مقایسه	می	کند.

قابل	قبول
برخی	از	ویژگی	های	زندگی	شهری،	روستایی	و	عشایری	را	بیان	می	کند.

ش
نیازمند	آموز

ک	معلم	نیاز	دارد.
در	بیان	ویژگی	های	زندگی	شهری،	روستایی	و	عشایری	و	مقایسٔه	آنها،	به	راهنمایی	و	کم
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س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

														ادامۀ	جدول	اهدا

عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
در

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

زمان،	تداوم	و	تغییر

ــ	شناخت	نحؤه	زندگی	انسان	های	
ش	

گذشتٔه	دور،	از	غارنشینی	تا	پیدای
تمدن	های	باستانی	و	آثار	به	جامانده	

از	آنها

8	و	9
ــ	بیان	نحؤه	زندگی	انسان	ها	در	طول	زمان	)از	
ش	تمدن	ها	و	شهر	ها(

گذشتٔه	بسیار	دور	تا	پیدای
ــ	بیان	تغییرات	به	وجود	آمده	در	زندگی	
ش،	

انسان	ها	بر	اثر	عواملی	چون	کشف	آت
و...(	

کشاورزی	

خیلی	خوب
ش	روســتا،	شــهرها	و	تمدن	هــا	و	آثــار	

نحــؤه	زندگــی	انســان	ها	در	طــول	زمــان	از	گذشــته	بســیار	دور	تــا	پیدایــ
ش،	

بــه	جــا	مانــده	از	آنهــا	را	توضیــح	می	دهــد	و	تأثیــر	تغییــرات	بــه	وجــود	آمــده	در	زندگــی	انســان	ها	)کشــف	آتــ
کشــاورزی	و...(	را	شــرح	می	دهــد.

خوب
ش	روســتا،	شــهرها	و	تمدن	هــا	و	آثــار	بــه	

نحــؤه	زندگــی	انســان	ها	در	طــول	زمــان	از	گذشــتٔه	بســیار	دور	تــا	پیدایــ
جــا	مانــده	از	آنهــا	را	بــه	طــور	مختصــر	توضیــح	می	دهــد	و	اغلــب		تأثیــر	تغییــرات	بــه	وجــود	آمــده	در	زندگــی	

ش،	کشــاورزی	و...(	را	بیــان	می	کنــد.	
انســان	ها	)کشــف	آتــ

قابل	قبول
ش	روســتا،	شــهرها	و	تمدن	هــا	و	آثــار	

گذشــتٔه	بســیار	دور	تــا	پیدایــ نحــؤه	زندگــی	انســان	ها	در	طــول	زمــان	از	
بــه	جــا	مانــده	از	آنهــا	را	اشــاره	می	کنــد	و	برخــی	از	تأثیــر	تغییــرات	بــه	وجــود	آمــده	در	زندگــی	انســان	ها	)کشــف	

ش،	کشــاورزی	و...(	را	بیــان	می	کنــد.
آتــ

نیازمند	
ش
آموز

در	بیــان	نحــؤه	زندگــی	انســان	ها	در	طــول	زمــان	و	تأثیــر	تغییــرات	بــه	وجــود	آمــده	در	زندگــی	انســان	)کشــف	
ک	و	راهنمایــی	معلــم	نیــاز	دارد.

ش،	کشــاورزی	و...	(	بــه	کمــ
آتــ

ــ	آشنایی	با	نحوهٔ	مطالعٔه	زندگی	گذشته	
و	وظایف	مورخان	و	باستان	شناسان	

ــ	آشنایی	با	موزه	ها،	اهمیت	آنها	و	
آن نحوهٔ	بازدید	از	

10
ــ	توضیح	در	بارٔه	نحؤه	بررسی	گذشته	توسط	

مورخان	و	باستان	شناسان
ــ	بیان	اهمیت	موزه	ها	و	نحؤه	بازدید	از	آنها

خیلی	خوب
نحــؤه	بررســی	گذشــته	توســط	مورخــان	و	باستان	شناســان	را	توضیــح	می	دهــد	و	اهمیــت	مــوزه	و	نحــؤه	بازدیــد		

از	آنجــا	را	بیــان	می	کنــد.

خوب
نحــؤه	بررســی	گذشــته	توســط	مورخــان	و	باستان	شناســان	را	بــه	طــور	مختصــر	توضیــح	می	دهــد.	اهمیــت	مــوزه	

را	بیــان	کــرده	و	اغلــب	نکاتــی	را	کــه	هنــگام	بازدیــد	بایــد	رعایــت	شــود،	بیــان	می	کنــد.

قابل	قبول
بعضــی	از	مــوارد	بررســی	گذشــته	توســط	مورخــان	و	باستان	شناســان	را	بــر	می	شــمرد،	بــه	اهمیــت	موزه	هــا	و	

برخــی	از	نــکات	در	هنــگام	بــاز	دیــد	اشــاره	می	کنــد.
نیازمند	
ش
آموز

در	بیــان	نحــؤه	بررســی	گذشــته	توســط	مورخــان	و	باستان	شناســان،	اهمیــت	موزه	هــا	و	نحــؤه	بازدیــد	از	آنهــا،	
ک	معلــم	نیــاز	دارد.

بــه	کمــ
ــ	آشنایی	با	چگونگی	شکل	گیری	و	
ض	سلسله	های	ایران	باستان		

انقرا
	،12	،11
13	و	14

ــ	بیان	چگونگی	به	قدرت	رسیدن	نخستین	
سلسله	های	ایران	باستان)مادها	و	هخامنشیان	
و	سلوکیان،	اشکانیان	و	ساسانیان(،	ویژگی	ها	

و	اقدامات	عمدٔه	آنها
ض	سلسله	های	ایران	باستان

ــ	بیان	علل	انقرا

خیلی	خوب
چگونگــی	بــه	قــدرت	رســیدن	سلســله	های	ایــران	باســتان)مادها،	هخامنشــیان	و...(	ویژگی	هــا،	اقدامــات	عمــده	
آنهــا	و	علــل	انقراضشــان	را	بــه	طــور	کامــل	بیــان	کــرده	و	بــا	اســتفاده	از	نقشــه	بــه	مقایســه	قلمــرو	ساســانیان	و	

ایــران	کنونــی	بــه	طــور	کامــل	می	پــردازد.	

خوب
چگونگــی	بــه	قــدرت	رســیدن	سلســله	های	ایــران	باســتان)مادها،	هخامنشــیان	و...(	ویژگی	ها،	اقدامــات	عمده	آنهــا	و	علل	

انقراضشــان	را	بیــان	کــرده	و	بــا	اســتفاده	از	نقشــه	به	مقایســه	قلمرو	ساســانیان	و	ایــران	کنونی	می	پــردازد.	

قابل	قبول
چگونگــی	بــه	قــدرت	رســیدن	سلســله	های	ایــران	باســتان)مادها،	هخامنشــیان	و...(	ویژگی	هــا،	اقدامــات	عمــده	
آنهــا	و	علــل	انقراضشــان	را	بــه	طــور	مختصــر	بیــان	کــرده	و	بــا	اســتفاده	از	نقشــه	بــه	مقایســه	قلمــرو	ساســانیان	و	

ایــران	کنونــی	بــه	صــورت	محــدود	می	پــردازد.	

نیازمند	
ش
آموز

در	بیــان	چگونگــی	بــه	قــدرت	رســیدن	سلســله	های	ایــران	باســتان)مادها،	هخامنشــیان	و...(	ویژگی	هــا،	
اقدامــات	عمــده	آنهــا	و	علــل	انقراضشــان	و	اســتفاده	از	نقشــه	بــرای	مقایســه	قلمــرو	ساســانیان	و	ایــران	کنونــی	بــه	

ک	معلــم	نیــاز	دارد.	
راهنمایــی	وکمــ
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س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

																	ادامۀ	جدول	اهدا

عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
در

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

فضا	و	مکان

ص	
ــ	تشخی

جهت	های	
جغرافیایی	و	

موقعیت	مکانی	
پدیده	ها

ــ	آشنایی	
با	نحوهٔ	کار	

جغرافی	د	انان	
در	محیط	های	

مختلف	و	وسایل	
مطالعه	در	جغرافیا

4،	6	و	7
ص	جهــات	اصلــی	و	فرعــی،	

ــــ	تشــخی
موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا[)از	بــاال	
و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	

س(]
عکــ

ــ	استفاده	از	راهنمای	نقشه	و	نقشه	خوانی
س	با	راهنمایی	معلّم

نقشٔه	کال ــ	ترسیم	
ــــ	بیــان	نحــؤه	کار	جغرافی	دانــان	و	

وســایل	مــورد	اســتفادٔه	آنــان
ــــ	اســتفاده	از	نقشــه	و	کــرٔه	جغرافیایــی	
بــرای	نشــان	دادن	مکان	هــای	مختلــف			

خیلی	خوب

جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد.	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را		بــه	صورت	هــای	
س(]		نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقشــه،	نقشــه	خوانی	

مختلــف[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س		را	بــه	طــور	کامــل	ترســیم	کــرده	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	

ک	معلــم	خــود	نقشــه	کال
کــرده	و	بــا	کمــ

آنــان	را	توضیــح	داده	و	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.

خوب

در	اغلــب	مــوارد	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	داده	و	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را	بــه	
س(]	نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقشــه،	

صورت	هــای	مختلــف	[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س	را	ترســیم	کــرده	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	را	بــه	

ک	معلــم	نقشــه	کال
نقشــه	خوانی	کــرده	و	بــا	کمــ

طــور	مختصــر	توضیــح	داده	و	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.	

قابل	قبول

در	برخــی	مــوارد	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	داده	و	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را	بــه	
س(]	نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقشــه،	

صورت	هــای	مختلــف	[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س	را	ترســیم	کــرده	بــه	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	

ک	معلــم	نقشــه	کال
نقشــه	خوانی	کــرده	و	بــا	کمــ

اشــاره	کــرده	و	برخــی	مــوارد	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.	

ش
نیازمند	آموز

در	نشــان	دادن	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	در	محیــط	و	روی	نقشــه،	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا،	اســتفاده	از	راهنمای	نقشــه،	نقشــه	خوانی،	
ترســیم	نقشــه	کالس،	بیــان	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان،	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	و	نشــان	دادن	مکان	هــای	مختلــف	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	

ک	و	راهنمایــی	معلم	نیــاز	دارد.
جغرافیایــی	بــه	کمــ

ــ	شناخت	
ناهمواری	ها	و	

تأثیر	آن	بر	زندگی	
مردم

ــ	شناخت	آب	
و	هوای	ایران	و	
تأثیر	آن	بر	زندگی	

مردم

15،	16	و	17
ــــ	بیــان	ویژگی	هــای	ناهمواری	ها)کــوه،	
قلــه،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	و	تأثیــر	آن	

بــر	زندگــی	مــردم
ــــ	نشــان	دادن	موقعیــت	ناهمواری	هــا	

روی	نقشــه	ایــران
ــ	برشمردن	عناصر	آب	و	هوا

ــــ	بیــان	علــت	تفــاوت	آب	و	هــوا	در	مناطق	
مختلــف	ایــران	و	تأثیــر	آن	بــر	زندگــی	مــردم
ــــ	نشــان	دادن	موقعیــت	اقلیمــی	روی	
ش	

نقشــه	و	مقایســٔه	جــداول	دمــا	و	بــار
س	جــداول	

مناطــق	مختلــف	ایــران	بــر	اســا
داده	شــده	

خیلی	خوب
ناهمواری	هــا	را	)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	نــام	بــرده	و	دربــارٔه	آنهــا	توضیــح	داده	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	
و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد	و	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	مقایســه	کــرده	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	
روی	زندگــی	مــردم	بــا	ذکــر	مثال	هایــی	توضیــح	می	دهــد	و	جــدول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را		می	خوانــد	و	آنهــا	را	مقایســه	می	کنــد.

خوب
ناهمواری	ها)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	را	نــام	بــرده	و	دربــارٔه	اغلــب	آنهــا	توضیــح	داده	و	روی	نقشــه	نشــان	
می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد	و	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	روی	
زندگــی	مــردم	بــا	ذکــر	مثــال		توضیــح	می	دهــد	و	در	اغلــب	مــوارد		جــدول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را	می	خوانــد	و	آنهــا	را	مقایســه	می	کنــد.

قابل	قبول
برخــی	از	ناهمواری	ها)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	را	نــام	بــرده	و	دربــارٔه	آنهــا	بــه	طــور	مختصــر	توضیــح	داده	و	آنهــا	را	
روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد.	برخــی	از	تأثیــرات	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد.	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	

و	برخــی	از	تأثیــرات	آب	و	هــوا	را	بــر	زندگــی	مــردم	توضیــح	می	دهــد	و	در	برخــی		مــوارد	جــداول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را	می	خوانــد.

ش
نیازمند	آموز

ص	توضیــح	در	مــورد	آنهــا،	نشــان	دادن		آنهــا	روی	نقشــه،	برشــمردن	تأثیــرات	ناهمواری	هــا	بــر	
برخــی	از	ناهمواری	هــا	را	نــام	بــرده	ولــی	در	خصــو

ک	معلــم	نیــاز	دارد.
روی	زندگــی	مــردم،	انــواع	آب	و	هــوا،	تأثیــرات	آنهــا	بــر	زندگــی	مــردم،	خوانــدن	جــدول	دمــا	و	بــارش	و	مقایســه	آنهــا	بــه	کمــ

ــ	شناخت	
مکان	های	محل	

زندگی	

	2
ش	از	مکان	هــای	مختلــف		

تهیــه	گــزار
محــل	زندگــی	خــود	و	تغییــرات	آن	

خیلی	خوب
از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	با	جزئیات	زیاد	ارائه	می	دهد.	

خوب
از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	با	جزئیات	کم	ارائه	می	دهد.

قابل	قبول
از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	بدون	ذکر	جزئیات	ارائه	می	دهد.	

ش
نیازمند	آموز

ک	و	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.
در	تهیٔه	گزارش	از	مکان	های	مختلف	زندگی	خود	و	نحوهٔ	تغییرات	به	کم
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عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
در

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

فضا	و	مکان

ص	
ــ	تشخی

جهت	های	
جغرافیایی	و	

موقعیت	مکانی	
پدیده	ها

ــ	آشنایی	
با	نحوهٔ	کار	

جغرافی	د	انان	
در	محیط	های	

مختلف	و	وسایل	
مطالعه	در	جغرافیا

4،	6	و	7
ص	جهــات	اصلــی	و	فرعــی،	

ــــ	تشــخی
موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا[)از	بــاال	
و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	

س(]
عکــ

ــ	استفاده	از	راهنمای	نقشه	و	نقشه	خوانی
س	با	راهنمایی	معلّم

ــ	ترسیم	نقشٔه	کال
ــــ	بیــان	نحــؤه	کار	جغرافی	دانــان	و	

وســایل	مــورد	اســتفادٔه	آنــان
ــــ	اســتفاده	از	نقشــه	و	کــرٔه	جغرافیایــی	
بــرای	نشــان	دادن	مکان	هــای	مختلــف			

خیلی	خوب

جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد.	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را		بــه	صورت	هــای	
س(]		نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقشــه،	نقشــه	خوانی	

مختلــف[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س		را	بــه	طــور	کامــل	ترســیم	کــرده	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	

ک	معلــم	خــود	نقشــه	کال
کــرده	و	بــا	کمــ

آنــان	را	توضیــح	داده	و	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.

خوب

اغلــب	مــوارد	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	داده	و	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را	بــه	 در	
ــای	نقشــه،	 س(]	نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنم

صورت	هــای	مختلــف	[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س	را	ترســیم	کــرده	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	را	بــه	

ک	معلــم	نقشــه	کال
نقشــه	خوانی	کــرده	و	بــا	کمــ

طــور	مختصــر	توضیــح	داده	و	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.	

قابل	قبول

در	برخــی	مــوارد	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	را	در	محیــط	و	روی	نقشــه	نشــان	داده	و	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا	را	بــه	
س(]	نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقشــه،	

صورت	هــای	مختلــف	[)از	بــاال	و	روبــه	رو(	روی	نقشــه،	شــکل	)تصویــر،	عکــ
س	را	ترســیم	کــرده	بــه	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان	و	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	

ک	معلــم	نقشــه	کال
نقشــه	خوانی	کــرده	و	بــا	کمــ

اشــاره	کــرده	و	برخــی	مــوارد	مکان	هــای	مختلــف	را	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	جغرافیایــی	نشــان	می	دهــد.	

ش
نیازمند	آموز

در	نشــان	دادن	جهت	هــای	اصلــی	و	فرعــی	در	محیــط	و	روی	نقشــه،	موقعیت	هــای	مکانــی	پدیده	هــا،	اســتفاده	از	راهنمای	نقشــه،	نقشــه	خوانی،	
ترســیم	نقشــه	کالس،	بیــان	وظایــف	کار	جغرافی	دانــان،	وســایل	مــورد	اســتفاده	آنــان	و	نشــان	دادن	مکان	هــای	مختلــف	بــر	روی	نقشــه	و	کــره	

یــی	معلم	نیــاز	دارد. ک	و	راهنما
جغرافیایــی	بــه	کمــ

ــ	شناخت	
ناهمواری	ها	و	

تأثیر	آن	بر	زندگی	
مردم

ــ	شناخت	آب	
و	هوای	ایران	و	
تأثیر	آن	بر	زندگی	

مردم

15،	16	و	17
ــــ	بیــان	ویژگی	هــای	ناهمواری	ها)کــوه،	
قلــه،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	و	تأثیــر	آن	

بــر	زندگــی	مــردم
ــــ	نشــان	دادن	موقعیــت	ناهمواری	هــا	

روی	نقشــه	ایــران
ــ	برشمردن	عناصر	آب	و	هوا

ــــ	بیــان	علــت	تفــاوت	آب	و	هــوا	در	مناطق	
مختلــف	ایــران	و	تأثیــر	آن	بــر	زندگــی	مــردم
ــــ	نشــان	دادن	موقعیــت	اقلیمــی	روی	
ش	

نقشــه	و	مقایســٔه	جــداول	دمــا	و	بــار
س	جــداول	

مناطــق	مختلــف	ایــران	بــر	اســا
داده	شــده	

خیلی	خوب
ناهمواری	هــا	را	)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	نــام	بــرده	و	دربــارٔه	آنهــا	توضیــح	داده	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	
و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد	و	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	مقایســه	کــرده	و	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	
روی	زندگــی	مــردم	بــا	ذکــر	مثال	هایــی	توضیــح	می	دهــد	و	جــدول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را		می	خوانــد	و	آنهــا	را	مقایســه	می	کنــد.

خوب
ناهمواری	ها)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	را	نــام	بــرده	و	دربــارهٔ	اغلــب	آنهــا	توضیــح	داده	و	روی	نقشــه	نشــان	
می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد	و	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	و	تأثیــر	آنهــا	را	بــر	روی	
زندگــی	مــردم	بــا	ذکــر	مثــال		توضیــح	می	دهــد	و	در	اغلــب	مــوارد		جــدول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را	می	خوانــد	و	آنهــا	را	مقایســه	می	کنــد.

قابل	قبول
برخــی	از	ناهمواری	ها)قله	هــای	مهــم،	رشــته	کوه	ها،	جلگــه،	دشــت،	آبرفــت(	را	نــام	بــرده	و	دربــارٔه	آنهــا	بــه	طــور	مختصــر	توضیــح	داده	و	آنهــا	را	
روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد.	برخــی	از	تأثیــرات	آنهــا	را	بــر	زندگــی	مــردم	بیــان	می	کنــد.	انــواع	آب	و	هــوای	ایــران	را	روی	نقشــه	نشــان	می	دهــد	

و	برخــی	از	تأثیــرات	آب	و	هــوا	را	بــر	زندگــی	مــردم	توضیــح	می	دهــد	و	در	برخــی		مــوارد	جــداول	دمــا	و	بــارش	مناطــق	مختلــف	را	می	خوانــد.

ش
نیازمند	آموز

ص	توضیــح	در	مــورد	آنهــا،	نشــان	دادن		آنهــا	روی	نقشــه،	برشــمردن	تأثیــرات	ناهمواری	هــا	بــر	
برخــی	از	ناهمواری	هــا	را	نــام	بــرده	ولــی	در	خصــو

ک	معلــم	نیــاز	دارد.
روی	زندگــی	مــردم،	انــواع	آب	و	هــوا،	تأثیــرات	آنهــا	بــر	زندگــی	مــردم،	خوانــدن	جــدول	دمــا	و	بــارش	و	مقایســه	آنهــا	بــه	کمــ

ــ	شناخت	
مکان	های	محل	

زندگی	

	2
ش	از	مکان	هــای	مختلــف		

تهیــه	گــزار
محــل	زندگــی	خــود	و	تغییــرات	آن	

خیلی	خوب
	می	دهد.	 از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	با	جزئیات	زیاد	ارائه

خوب
از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	با	جزئیات	کم	ارائه	می	دهد.

قابل	قبول
از	مکان	های	مختلف	محل	زندگی	خود	و	تغییرات	آن،	گزارشی	بدون	ذکر	جزئیات	ارائه	می	دهد.	

ش
نیازمند	آموز

ک	و	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.
در	تهیٔه	گزارش	از	مکان	های	مختلف	زندگی	خود	و	نحوهٔ	تغییرات	به	کم

س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

					ادامۀ	جدول	اهدا

عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
در

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

منابع	و	فعالیت	های	اقتصادی

ــ	شناسایی	امکانات	عمومی	و	فعالیت	های	
محله	برای	رفع	نیازهای	مردم	محله

ــ	کسب	مهارت	در	برنامه	ریزی	و	خرید

3
ــ	ذکر	امکانات	عمومی	محله	و	نحؤه	

استفاده	و	نگهداری	از	آنها
ــ	ذکر	فعالیت	های	محله	و	بیان	نوع	

خدمات	آنها
ــ	توضیح	دربارٔه	جدول	بودجه	)درآمد،	
ک	

س	انداز(	و	ترسیم	آن	در	ی
هزینه،	پ

موقعیت	جدید	

خیلی	خوب
فعالیت	هــا	و	امکانــات	محلــه	را	شناســایی	و	نحــؤه	اســتفاده	و	نگهــداری	از	آنهــا	را	بیــان	می	کنــد.	بــرای	خریــد	
ش،	جــدول	بودجــه	را	ترســیم	می	کنــد	و	بــرای	انتخــاب	آن،	جدولــی	را	طراحــی	کــرده	و	بــا	دادن	

کاالی	مــورد	نیــاز
ش	را	انتخــاب	می	کنــد.

امتیــاز	بــه	آن،	کاالی	مــورد	نظــر

خوب
اغلــب	مراکــز	خدماتــی	و	امکانــات	محلــه	را	شناســایی	و	نحــؤه	اســتفاده	و	نگهــداری	از	آنهــا	را	بیــان	می	کنــد.	
ش،	جــدول	بودجــه	را	ترســیم	می	کنــد	و	بــا	طراحــی	جــدول	امتیازهــا،	کاالی	مــورد	

بــرای	خریــد	کاالی	مــورد	نیــاز
ش	را	انتخــاب	می	کنــد.

نظــر

قابل	قبول
برخــی	از	مراکــز	خدماتــی	و	امکانــات	محلــه	را	شناســایی	و	نحــؤه	اســتفاده	و	نگهــداری	از	آنهــا	را	بیــان	می	کنــد.	
ش	جــدول	بودجــه	را	ترســیم	می	کنــد	و	بــرای	طراحــی	جــدول	امتیازهــا	و	انتخــاب	

بــرای	خریــد	کاالی	مــورد	نیــاز
ش	بــه	راهنمایــی	معلــم	نیــاز	دارد.

کاالی	مــورد	نظــر

ش
نیازمند	آموز

در	شناســایی	مراکــز	خدماتــی	و	امکانــات	محلــه	و	نحــؤه	اســتفاده	و	نگهــداری	از	آنهــا	و	ترســیم	جــدول	بودجــه	و	
ک	و	راهنمایــی	معلــم	نیــاز	دارد.

امتیــازات	بــه	کمــ

ــــ	آشــنایی	بــا	رابطه	بیــن	نواحــی	آب	و	
ش	گیاهــی	و	جانــوری	

هوایــی	بــا	پوشــ
در	مناطــق	مختلــف

ــــ	شناســایی	عوامــل	آسیب	رســان	بــه	
محیــط	زیســت	و	ضــرورت	حفاظــت	

از	آن

1819	و	
	 ــ	بیان	رابطٔه	بین	نواحی	آب	و	هوایی
ش	گیاهی	و	زندگی	جانوری	با	

با	پوش
مثال ذکر	

ــ	ذکر	عوامل	آسیب	رسان	به	محیط	
زیست

ــ	بیان	ضرورت	مراقبت	از	محیط	زیست	
با	ذکر	دلیل

ص	پیام	های	تابلوهای	مراقبت	
ــ	تشخی

از	محیط		زیست
ــ	طراحی	نشانه	های	جدید	برای	

حفاظت	از	محیط	زیست

خیلی	خوب

ش	گیاهــی	و	زندگــی	جانــوری	بــا	مثال	هــای	متنــوع	بیــان	
رابطــٔه	بیــن	نواحــی	آب	و	هوایــی	ایــران	را	بــا	پوشــ

می	کنــد.	عواملــی	کــه	باعــث	آســیب	رســاندن	بــه	محیــط	زیســت	می	شــود	را	برمی	شــمرد	و	دالیــل	حفاظــت	از	آن	
را	توضیــح	می	دهــد.	پیام	هــای	تابلوهــای	مراقبــت	از	محیــط	زیســت	را	بیــان	کــرده	و	نشــانه	های	جدیــدی	بــرای	

حفاظــت	از	محیــط	زیســت	طراحــی	می	کنــد.

خوب

ش	گیاهــی	و	زندگــی	جانــوری	بــا	ذکــر	چنــد	نمونــه	بیــان	می	کنــد.	
رابطــٔه	بیــن	نواحــی	آب	و	هوایــی	ایــران	را	بــا	پوشــ

عواملــی	کــه	باعــث	آســیب	رســاندن	بــه	محیــط	زیســت	می	شــود	را	برمی	شــمرد	و	اغلــب	دالیــل	حفاظــت	از	آن	را	
بیــان	می	کنــد.	پیام	هــای	تابلوهــای	مراقبــت	از	محیــط	زیســت	را	بیــان	کــرده	و	نشــانه	های	جدیــدی	بــرای	حفاظــت	

از	محیــط	زیســت	طراحــی	می	کنــد.

قابل	قبول

ش	گیاهــی	و	زندگــی	جانــوری	بــا	ذکــر	نمونــه	ای	بیــان	می	کنــد.	
رابطــٔه	بیــن	نواحــی	آب	و	هوایــی	ایــران	را	بــا	پوشــ

برخــی	از	عواملــی	کــه	باعــث	آســیب	رســاندن	بــه	محیــط	زیســت	می	شــود	را	برمی	شــمرد	و	دالیــل	حفاظــت	از	آن	
را	بیــان	می	کنــد.	پیام	هــای	تابلوهــای	مراقبــت	از	محیــط	زیســت	را	بیــان	کــرده	و	بــا	راهنمایــی	معلــم،	نشــانه	های	

کنــد. 	طراحــی	می	 جدیــدی	بــرای	حفاظــت	از	محیــط	زیســت

ش
نیازمند	آموز

ش	گیاهــی	و	زندگــی	جانــوری	و	عوامــل	آسیب	رســان	
ص	رابطــٔه	بیــن	نواحــی	آب	و	هوایــی	ایــران	بــا	پوشــ

در	تشــخی
ک	پیام	هــای	تابلوهــای	مراقبــت	از	محیــط	زیســت	و	طراحــی	

بــه	محیــط	زیســت	و	دالیــل	حفاظــت	از	آن	و	در
ک	معلــم	نیــاز	دارد.

جدیــد	تابلوهــا	بــه	راهنمایــی	و	کمــ
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ پنجم جهت درج در کارنامۀ توصیفی 97ـ96

	قرآن
	ــ	خواندن	)روخوانی،	قرائت(

آموزه	های	قرآنی	)ترجمٔه	کلمات	و	عبارات	قرآنی،	پیام	های	قرآنی	و	داستان	های	قرآنی( 	ــ	

	هدیه	های	آسمان	
دانش	آموزان	اقلیت	های	دینی:	دانش	آموزان	اهل	سنت:

ــ	خداشناسی
ــ	پیامبری
ــ	امامت

ــ	جهان	آخرت	
ــ	قرآن	کریم

ــ	آداب	و	اخالق	اسالمی
ــ	احکام	اسالمی
ــ	مراسم	اسالمی

ــ	شخصیت	های	دینی
ــ	خودشناسی

ــ	خداشناسی	
ــ	پیامبری

جهان	آخرت ــ	
ــ	قرآن	کریم	

ــ	آداب	و	اخالق	اسالمی	
ــ	احکام	اسالمی

				 ــ	مراسم	اسالمی	
ــ	شخصیت	های	دینی

خودشناسی ــ	
ــ	تعالیم	ویژٔه	اهل	سنت

ــ	خداشناسی	
ــ	پیامبری

ــ	جهان	آخرت
ــ	آداب	و	اخالق
ــ	خودشناسی	

تعالیم	ویژٔه	اقلیت	های	دینی ــ	

	تربیت	بدنی
ــ	آمادگی	جسمانی

ــ	مهارت	های	مقدماتی	رشته	های	ورزشی
ــ	بهداشت	و	تغذیٔه	ورزشی

ــ	ایمنی	در	ورزش	
ــ	شرکت	در	بازی	ها	و	فعالیت	های	ورزشی

	فارسی
ــ	مهارت	های	خواندن	)گوش	دادن،	سخن	گفتن	و	خواندن(	
ــ	مهارت	های	نوشتن	)درست	نویسی		و	امال،	نگارش	و	انشا(

	ریاضی
ــ	عدد	[الگوها،	عدد	تا	سیزده	رقمی،	کسرهای	بزرگ	تر	از	واحد	)عدد	مخلوط(،	کسر	اعشاری،	عدد	اعشاری،	مقایسٔه	اعداد	

)مقایسٔه	عددهای	مخلوط	و	عددهای	اعشاری(]	
ــ	عملیات	روی	اعداد	[جمع	وتفریق	)عددهای	مرکب،	عددهای	مخلوط،	عددهای	اعشاری(،	ضرب	)کسرها،	عددهای	مخلوط،	
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عددهای	اعشاری(،	تقسیم)	کسر(،	نسبت	و	تناسب،	درصد]
ــ	هندسه	[تقارن	)محوری،	مرکزی(،	نیمساز،	خواص	چند	ضلعی	ها	)قطر،	مجموع	زاویه	ها(]

ــ	اندازه	گیری	)محیط	دایره،	مساحت	)لوزی،	ذوزنقه(،	حجم	)مکعب،	مکعب	مستطیل(	و	گنجایش(
ــ	آمار	و	احتمال	)جمع	آوری	داده	ها،	رسم	نمودار	)ستونی،	دایره	ای،	تصویری،	خط	شکسته(	میانگین،	احتمال(

	علوم	تجربی
ــ	مهارت	های	فرایندی	و	روش	علمی	)زنگ	علوم(

ــ	مواد	و	تغییرات	آن	)ماده	تغییر	می	کند(
ــ	دنیای	زنده،	بدن	انسان	و	سالمت	)حرکت	بدن،	چه	خبر	)١(،	چه	خبر	)2(،	بکارید	و	بخورید،	از	ریشه	تا	برگ(

ــ	حرکت	و	انرژی	)رنگین	کمان،	کارها	آسان	می	شود	)١(،	کارها	آسان	می	شود	)2((
ــ	زمین	و	پیرامون	آن	)برگی	از	تاریخ	زمین،	خاک	با	ارزش(

	هنر
ــ	آفرینش	هنری	)پرورش	ایده،	بیان	ایده(

ــ	درک	هنری	)زیبایی	شناسی،	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ایران،	نقد	هنری(

	مطالعات	اجتماعی
ــ	نظام	اجتماعی

ــ	فرهنگ	و	هویت
ــ	زمان،	تداوم	و	تغییر

ــ	فضا	و	مکان
ــ	منابع	و	فعالیت	های	اقتصادی	

	شایستگی	های	عمومی
ــ	شایستگی	های	فردی		)رعایت	بهداشت	و	ایمنی،	رعایت	آموخته	های	اخالقی(

ــ	شایستگی	های	فرهنگی	ــ	اجتماعی	)مسئولیت	پذیری،	مشارکت	در	کار	گروهی،	احترام	به	ارزش	های	ملی	و	مذهبی(
ــ	شایستگی	های	یادگیری	)توجه	به	مطالعه	و	کتابخوانی،	تالش	برای	یادگیری	بیشتر	در	مکان	ها	و	زمان	های	مختلف(
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1ــ	آیات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	یعنی	آیات	جلسه	چهارم	
٢ــ	روان	خوانی	یعنی	خواندن	کلمات،	عبارات	و	آیات	قرآن	کریم	با	رعایت	عملی	قواعد	خواندن	قرآن	و	به	صورت	معمولی	و	روان

٣ــ	خواندن	آهنگین	یعنی	خواندن	شبیه	قرائت	الگو	)لوح	فشرده	و	نوار	صوتی(
تذکر:	تعریف	و	بیان	قواعد	روخوانی	در	ارزیابی	مورد	نظر	نیست،	بلکه	کاربرد	و	رعایت	عملی	آنها	کافی	است.

ش	قرآن«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
س	»آموز

ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در
												جدول	اهدا

عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت	روخوانی	آیات

آیات	کتاب	درسی		و	قرآن	کامل

ــ	خواندن		صحیح		و	شمرده	
آیات	کتاب	درسی	و	قرآن	کامل

خیلی	خوب
	و	بیشتر		آیات	مصحف	آموزشی	را	به	صورت	صحیح	و	شمرده		می	خواند. آیات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	1

خوب
بیشتر	آیات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	وبرخی	از	آیات	مصحف	آموزشی	را	به	صورت	صحیح	و	شمرده	

می	خواند.

قابل	قبول
بیشتر	آیات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	را	به	صورت	صحیح	و	شمرده	می	خواند.

ش
نیازمند	آموز

	در	خواندن		آیات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	به	راهنمایی	معلم	نیاز	دارد.	

قرائت

مهارت	روان	خوانی2
آیات	جلسه	اول

آیات	جلسه	اول
تمام	دروس

ــ	خواندن	آیات	جلسه	اول	
به	صورت	روان	و	معمولی

خیلی	خوب
می	خواند. س	را		روان	و	آهنگین3

آیات		جلسه	اول	هر	در

خوب
	آهنگین	می	خواند. س	را		روان		و	تقریبًا

آیات		جلسه	اول	هر	در

قابل	قبول
س	را	روان	و	معمولی	می	خواند.

آیات	جلسه	اول	هر	در

ش
نیازمند	آموز

س		را	با	راهنمایی	معلم	به	صورت	روان	و	معمولی	می	خواند.
آیات		جلسه	اول		هر	در
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عناوین	کارنامه
ف	کلی

اهدا
س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

آموزه		های	قرآنی

ترجمه	کلمات	و	
عبارات	قرآنی

آشنایی	با	کلمات	و	
عبارات	ساده	و	پرکاربرد	

قرآنی

جلسٔه	دوم
تمام	دروس

ــ	بیان	معنای
کلمات	و	عبارات	قرآنی	

کتاب	درسی

خیلی	خوب
ترجمه	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	را	بیان	می	کند.

خوب
ترجمه	بیشتر	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	را	بیان	می	کند.

قابل	قبول
ترجمه	برخی	از	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	را	بیان	می	کند.

ش
نیازمند	آموز

ترجمه	تعداد	کمی	از	کلمات	و	عبارات	قرآنی	کتاب	درسی	را	با	راهنمایی	معلم	بیان	می	کند.

پیام	قرآنی

درک	مفاهیم
پیام	های	قرآنی

جلسٔه	اول
دروس	1،	2،	3،		5،	6،	7،	10،9،	11

ــ	خواندن	متن	پیام	قرآنی	و	ترجمه	آن	از	کتاب	درسی	
و	بیان	مصادیق	پیام

خیلی	خوب
در	بیشتر	موارد	متن	و	ترجمه	پیام	قرآنی	را	از	حفظ	می	خواند	و	با	ذکر	مثال	های	متنوع		مفاهیم	ومصادیق	آن	

کند. را	به	زبان	خود	بازگو	می	

خوب
در	برخی	موارد	متن	و	ترجمه	پیام	قرآنی	را	از	حفظ	می	خواند	و	با		ذکر	چند	مثال	مفاهیم	ومصادیق	آن	را	به	

زبان	خود	بازگو	می	کند.

قابل	قبول
متن	و	ترجمه	پیام	قرآنی	را	از	روی	کتاب	درسی	می	خواند	و	با	ذکر	مثال	مفهوم	و	مصداق	آن	را	به	زبان	خود	

بازگو	می	کند.

ش
نیازمند	آموز

متن	وترجمه	پیام	های	قرآنی	را	از	روی	کتاب	درسی	می	خواند	و	با	راهنمایی	معلم	برخی	از	مفاهیم	و	مصادیق	
آن	را	به	زبان	خود	بازگو	می	کند.

داستان	های	قرآنی

آشنایی	با	داستان	های	
قرآنی

جلسٔه	اول
دروس	4،	8،	12

ــ	بیان	داستان	های	کتاب	
درسی

خیلی	خوب
ش	بازگو	می	کند.	

داستان	های	کتاب	درسی	را	با	ذکر	جزئیات	به	زبان	خود

خوب
ش	بازگو	می	کند.

داستان	های	کتاب	درسی	را	به	صورت	کّلی	به	زبان	خود

قابل	قبول
ش	بازگو	می	کند.

ک	تصاویر	و	به	صورت	کّلی	به	زبان	خود
داستان	های	کتاب	درسی	را	با	کم

ش
نیازمند	آموز

ک	معلم	نیازمند	است.
در	بیان	داستان	های	کتاب	درسی	به	کم

ش	قرآن«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
س	»آموز

ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در
						ادامۀ	جدول	اهدا
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خداشناسی

	آشنایی	با	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی
بر	یگانگی	خداوند

2

	ــ	بیان	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به
عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند

با شده	 داده	 غیرقرآنی	 و	 قرآنی	 عبارات	 ارتباط	 بیان	 	ــ	
مفهوم	یگانگی	خداوند

خیلی	خوب
	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	می	كند.	مفهوم	یگانگی	 به	نمونه	های	متنوعی1

خداوند	را	در	عبارات	قرآنی	و	غیر	قرآنی	داده	شده	توضیح	می	دهد.	

خوب
به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	می	كند.	مفهوم	یگانگی	خداوند	

كند. را	در	عبارات	قرآنی	و	غیر	قرآنی	داده	شده	بیان	می	

قابل	قبول
به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت)در	حد	كناب	درسی(،		به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	می	كند.	

مفهوم	یگانگی	خداوند	را		در	یكی	از	عبارات	قرآنی	و	غیر	قرآنی	داده	شده	بیان	می	كند.

ش
نیازمند	آموز

ک	آموزگار	به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	و	مفهوم	یگانگی	
با	كم

خداوند	را	در	یكی	از	عبارات	داده	شده	بیان	می	كند.

پیامبری	

آشنایی	با	حضرت	عیسی	)ع(	به	عنوان	یکی	از	پیامبران	بزرگ	الهی		و	
نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژ	گی	های	پیامبر	اکرم	)ص(		

5	،4

عنوان	 به	 ایشان	 معرفی	 و	 )ع(	 عیسی	 حضرت	 ویژگی	های	 بیان	 ــ	
بشارت	دهنده	بعثت	پیامبر	اسالم	)ص(	

ــ	بیان	نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)ص(	و	تشخیص	
موقعیت	های	به	کار	بستن	این	ویژگی	ها	در	زندگی	روزمره	

خیلی	خوب
با	استناد	به	داستان	ها	یا	جمالتی	از	حضرت	عیسی)ع(،	در	مورد	ویژگی	های	رفتاری	ایشان	و	نیز	بشارت	به	بعثت	
ص(	را	بیان	می	کند	و	

ص(	توضیح	می	دهد.	نمونه	های	متنوعی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)
پیامبر	اسالم	)

ص	می	دهد.		
س	رفتار	پیامبر	تشخی

رفتارهای	مناسب	در	موقعیت	های	مختلف	را	بر	اسا

خوب
ص(	

با	اشاره	به	داستان	ها	یا	جمالتی	از	حضرت	عیسی)ع(،	ویژگی	های	رفتاری	ایشان	و	نیز	بشارت	به	بعثت	پیامبر	اسالم	)
ص(	را	بیان	می	کند	و	رفتارهای	مناسب	در	موقعیت	های	مطرح	

را	بیان	می	کند.	نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)
ص	می	دهد.

س	رفتار	پیامبر	تشخی
شده		بر	اسا

قبول قابل	
با	اشاره	به	داستان	یا	جمله	ای	از	حضرت	عیسی)ع(،	نمونه	ای	از	ویژگی	های	رفتاری	ایشان	و	نیز	بشارت	به	بعثت	
ص(	را	بیان	می	کند	و	رفتارهای	مناسب	

ص(	را	بیان	می	کند.	نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)
پیامبر	اسالم	)

ص	می	دهد.
تشخی پیامبر	 س	رفتار	

در	موقعیت	های	مطرح	شده	)در	حد	کتاب	درسی(	را	بر	اسا

ش
نیازمند	آموز

ص(	را	بیان	می	کند.
با	راهنمایی	آموزگار	داستانی	از	زندگی	حضرت	عیسی)ع(	و	نمونه	ای	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)

س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

									جدول	اهدا

ص	یکی	از	ابعاد	موضوع	است.
1ــ	منظور	از	ارائه	»نمونه	های	متنوع«	بیان	مثال	هایی	از	ابعاد	مختلف	موضوع	است،	منظور	از	»چند	نمونه«	یا	»نمونه	هایی«،	بیان	مثال	هایی	در	خصو
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امامت

از	 آگاهی	 و	 دوازدهم	 و	 یازدهم	 دهم،	 امامان	 با	 آشنایی	
زنده	بودن	امام	زمان	)ع(	و	توجه	به	رفتارهایی	که	موجب	

خوشحالی	ایشان	می	شود.	

10،9،	11	و	12

 ــ	بیان	ویژگی	های	رفتاری	امامان	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم	
و	ادای	احترام	نسبت	به	ایشان

 ــ	معرفی	امام	زمان	)ع(	به	عنوان	امام	زنده	
با							 عهدی	 قالب	 در	 نیک	 اعمال	 	 از	 نمونه	هایی	 بیان	  ــ	

امام	زمان	)ع(	

خیلی	خوب
اسامی	امامان	دهم	و	یازدهم	و	دوازدهم		و	نمونه	هایی	از	ویژگی	های	رفتاری	آنان	را		بیان	و	نسبت	به	ایشان	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	می	کند.	
ضمن	معرفی	امام	زمان	)ع(	به	عنوان	امام	زنده،	در	قالب	متنی	کوتاه،	نمونه	هایی	از	رفتارهایی	که	ایشان	را	خشنود	می	کند،	بیان	می	کند.	

خوب
اسامی	امامان	دهم	و	یازدهم	و	دوازدهم		و	داستان	هایی	از	رفتارهای	آنان	را	بیان	و	نسبت	به	ایشان	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	می	کند.	ضمن	

معرفی	امام	زمان	)ع(	به	عنوان	امام	زنده،	در	قالب	چند	جمله،	نمونه	هایی	از	رفتارهایی	که	ایشان	را	خشنود	می	کند،	بیان	می	کند.

قابل	قبول
اسامی	امامان	دهم	و	یازدهم	و	دوازدهم		و		داستان	هایی	از	رفتار		آنان			)در	حد	کتاب	درسی(	را	بیان	و	نسبت	به	ایشان	ابراز	عالقه	و	ادای	
احترام	می	کند.	ضمن	معرفی	امام	زمان	)ع(	به	عنوان	امام	زنده،	در	قالب	چند	جمله	ساده	،	نمونه	هایی	از	رفتارهایی	که	ایشان	را	خشنود	

می	کند،	بیان	می	کند.

ش	
نیازمند	آموز

ک	آموزگار	اسامی	و	داستان	هایی	از	رفتار	امامان	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم	را	بیان	و	نسبت	به	ایشان	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	می	کند	
با	کم

و	ضمن	معرفی	امام	زمان	)ع(	به	عنوان	امام	زنده،	نمونه	هایی	از	رفتارهایی	که	ایشان	را	خشنود	می	کند،	بیان	می	کند.

آداب	و	اخالق	اسالمی

آشنایی	با	مفهوم	اسراف	و	برخی	آداب	
بدگویی،	 از	 )پرهیز	 معاشرت	 اسالمی	
و	 زشت(	 القاب	 	، غیبت	 تهمت،	

اهمیت	و	مصادیق	آنها

13	،	8

آداب	 رعایت	 مصادیق	 برخی	 بیان	 ــ	
اسالمی	معاشرت	و	پرهیز	از	اسراف	و	

آثار	و	نتایج	آنها	

خیلی	خوب
نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	اسالمی	معاشرت	و	پرهیز	از	اسراف	را	با	بیان	نمونه	های	متنوعی	از	مصادیق	آنها	توضیح	می	دهد.		

خوب
نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	اسالمی	معاشرت	و	پرهیز	از	اسراف	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	توضیح	می	دهد.		

قبول قابل	
ش	نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	اسالمی	معاشرت	و	پرهیز	از	اسراف	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	)در	حد	کتاب	درسی(	توضیح	می	دهد.		

نیازمند	آموز
با	راهنمایی	آموزگار	نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	اسالمی	معاشرت	و	پرهیز	از	اسراف	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	بیان	می	کند.	

جهان	آخرت

آشنایی	با	مفهوم	قیامت	به	عنوان	»روز	حساب«	و	
»روز	جدایی«	و	تمایل	به	انجام	کارهای	نیک

17	،16

با	 جدایی«	 »روز	 و	 حساب«	 »روز	 مفهوم	 بیان	 ــ	
ذکر	نمونه	هایی	از	کارهای	خوب	و	بد	

ــ	بررسی	برخی	از	کارهای	خود	و	تعیین	خوب		و	
بد	آنها	

خیلی	خوب
مفهوم	»روز	حساب«	و	»روز	جدایی«	را	با	ذکر	نمونه	های	متنوعی	از	کارهای	خوب	و	بد	بیان	می	کند	و	با	بررسی	نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	

ص	می	کند.	
خوب	و	بد	آنها	را	مشخ

خوب
مفهوم	»روز	حساب«	و	»روز	جدایی«	را	با	ذکر	نمونه	هایی	از	کارهای	خوب	و	بد	بیان	می	کند	و	با	بررسی	نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	خوب	

ص	می	کند.	
و	بد	آنها	را	مشخ

قابل	قبول
مفهوم	»روز	حساب«	و	»روز	جدایی«	را	با	ذکر	نمونه	هایی	از	کارهای	خوب	و	بد	)در	حد	کتاب	درسی(	بیان	می	کند	و	با	بررسی	نمونه	هایی	

ص	می	کند.			
ش	از	کارهای	خود،	خوب	و	بد	آنها	را	مشخ

نیازمند	آموز
ک	آموزگار	مفهوم	»روز	حساب«	و	»روز	جدایی«	را	با	ذکر	نمونه	هایی	از	کارهای	خوب	و	بد	)در	حد	کتاب	درسی(	بیان	می	کند	و	با	

با	کم
ص	می	کند.

بررسی	نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	خوب	و	بد	آنها	را	مشخ

س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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قرآن	کریم

دینی	 کتاب	 عنوان	 به	 قرآن	 با	 آشنایی	
مسلمانان	و	مضامین	و	موضوعات	آن

1	و	همٔه	دروس

ــ	بیان	نمونه	هایی	از	موضوعات	قرآنی	
با	ذکر	مضامین	آیات	قرآن 

ــ	بیان	مفهوم	پیام	قرآنی	درس	ها	و	
ارتباط	آنها	با	مفهوم	درس	ها

خیلی	خوب
نمونه	های	متنوعی	از	موضوعات	قرآنی	را	با	ذکر	مضمون	آیات	مربوط	بیان	می	کند.	مفهوم	پیام	های	قرآنی	و	ارتباط	آنها	را	با	

س	های	مربوط	توضیح	می	دهد.		
در

خوب
س	های	

چند	نمونه	از	موضوعات	قرآنی	را	با	ذکر	مضمون	آیات	مربوط	بیان	می	کند.	مفهوم	پیام	های	قرآنی	و	ارتباط	آنها	را	با	در
مربوط	بیان	می	کند.

قابل	قبول
چند	نمونه	از	موضوعات	قرآنی	را	با	ذکر	مضمون	آیات	مربوط	بیان	می	کند	)در	حد	کتاب	درسی(.	به	مفهوم	پیام	های	قرآنی	و	ارتباط	

س	های	مربوط	اشاره	می	کند.		
ش	آنها	با	در

نیازمند	آموز
س	های	مربوط	بیان	می	کند.

ک	آموزگار	چند	نمونه	از	موضوعات	قرآنی	و	مفهوم	پیام	های	قرآنی	و	ارتباط	آنها	را	با	در
با	کم

احکام	اسالمی

آشنایی	با	اهمیت	و	مصادیق	رعایت
»مال	حالل	و	مال	حرام«

6

ــ	بیان	برخی	مصادیق	رعایت	»مال	
حالل	و	مال	حرام«	و	وظایف	ما	در	
نتایج	 و	 آثار	 و	 اموال	عمومی	 برابر	

آن	

خیلی	خوب
به	نمونه	های	متنوعی	از	رعایت	»مال	حالل	و	مال	حرام«	و	وظایف	ما	در	برابر	اموال	عمومی	اشاره	و	آثار	و	نتایج	آنها	را	بیان	می	کند.

خوب
به	چند	نمونه	از	رعایت	»مال	حالل	و	مال	حرام«	و	وظایف	ما	در	برابر	اموال	عمومی	اشاره	و	آثار	و	نتایج	آنها	را	بیان	می	کند.

قابل	قبول
به	چند	نمونه	از	رعایت	»مال	حالل	و	مال	حرام«	و	وظایف	ما	در	برابر	اموال	عمومی	اشاره	و	آثار	و	نتایج	آنها	را	)در	حد	کتاب	

درسی	(	بیان	می	کند.

ش	
نیازمند	آموز

با	راهنمایی	آموزگار،	به	چند	نمونه	از	رعایت	»مال	حالل	و	مال	حرام«	و	وظایف	ما	در	برابر	اموال	عمومی	اشاره	و	آثار	و	نتایج	آنها	
را	بیان	می	کند.

آشنایی	با	غسل	و	نماز	جمعه	
و	احکام	آنها

7

ــ	بیان	احکام	غسل	و	نماز	
جمعه

به	 جمعه	 غسل	 انجام	 ــ	
صورت	 )به	 صحیح	 شیؤه	

نمایشی(

خیلی	خوب
احکام	غسل	و	نماز	جمعه	را	بیان	می	کند	و	آنها	را	به	صورت	صحیح	انجام	می	دهد.	

خوب
اغلب	احکام	غسل	و	نماز	جمعه	را	بیان	می	کند	و	آنها	را	به	صورت	صحیح	انجام	می	دهد.

قابل	قبول
برخی	از	احکام	غسل	و	نماز	جمعه	را	بیان	می	کند	و	آنها	را	به	صورت	صحیح	انجام	می	دهد.

ش
آموز نیازمند	

با	راهنمایی	آموزگار	احکام	غسل	و	نماز	جمعه	را	بیان	می	کند	و	آنها	را	به	صورت	صحیح	انجام	می	دهد.

مراسم	اسالمی

آشنایی	با	برخی	آداب	و	مراسم	عید	غدیر،	روز	
جمعه،	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	مشارکت	
انقالب	 پیروزی	 جشن	های	 برگزاری	 در	
شهادت	 و	 والدت	 خاص	 مراسم	 اسالمی		و	

ائمه	)ع(	واقع	در	طول	سال	تحصیلی

7،	9	و	15

مراسم	عید	 و	 آداب	 برخی	 و	 اهمیت	 بیان	 ــ	 	
غدیر،	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی		
پیروزی	 برگزاری	جشن	های	 در	 ــ	مشارکت	
و	 والدت	 خاص	 مراسم	 و	 اسالمی	 انقالب	

شهادت	ائمه	)ع(		

خیلی	خوب
نمونه	های	متنوعی	از	اهمیت	عید	غدیر،	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آنها		را	بیان	می	کند.	در	

کند.   ص	والدت	و	شهادت	ائمه	)ع(	فعاالنه	مشارکت	می	
برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	خا

خوب
نمونه	هایی		از		اهمیت	عید	غدیر،	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آنها	را	بیان	می	کند.	در	برگزاری	

ص	والدت	و	شهادت	ائمه	)ع(	مشارکت	می	کند.		
جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	خا

قابل	قبول
نمونه	هایی	از	اهمیت	عید	غدیر،	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	آداب	و	مراسم	آنها	 را	بیان	می	کند	)در	حد	کتاب	

ص	والدت	و	شهادت	ائمه	)ع(	شرکت	می	کند.		
درسی(.	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و مراسم	خا

ش
نیازمند	آموز

با	راهنمایی	آموزگار	نمونه	هایی	از	اهمیت	عید	غدیر،	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی  و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آنها		را	بیان	
ص	والدت	و	شهادت	ائمه	)ع(	شرکت	می	کند.		

می	کند	و	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	خا

س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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شخصیت	های	دینی

آشنایی	با	حضرت	مریم	)س(	
به	عنوان	یکی	از	زنان	مؤمن

3

ــ	معرفی	حضرت	مریم	)س(	
به	عنوان	یکی	از	زنان	مؤمن

خیلی	خوب
س(	را	به		عنوان	مادر	حضرت	عیسی	)ع(	و	زنی	خداپرست	معرفی	می	کند	و	در	مورد	آن	توضیح	می	دهد.	

حضرت	مریم	)

خوب
س(	را	به		عنوان	مادر	حضرت	عیسی	)ع(	و	زنی	خداپرست	معرفی	می	کند.	

حضرت	مریم	)

قبول قابل	
س(	را	به		عنوان	یکی	از	زنان	مؤمن		)در	حد	کتاب	درسی(	معرفی	می	کند.	

حضرت	مریم	)

ش	
نیازمند	آموز

س(	را	به		عنوان	یکی	از	زنان	مؤمن	معرفی	می	کند.
با	راهنمایی	آموزگار	حضرت	مریم	)

آشنایی	با	امام	خمینی	)ره(	به	عنوان	یکی	از	
پیروان	واقعی	ائمه	اطهار	)ع(	

14

بیان	نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	 ــ	
نسبت	 احترام	 ادای	 و	 )ره(	 خمینی	 امام	
از	 گرفتن	 الگو	 به	 عالقه	 ابراز	 و	 ایشان	 به	

اخالق	و	رفتار	ایشان	

خیلی	خوب
نمونه	های	متنوعی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	امام	خمینی	)ره(	را	بیان	می	کند	و	ضمن	ادای	احترام	نسبت	به	ایشان،	به	الگو	گرفتن	از	

اخالق	و	رفتار	ایشان	ابراز	عالقه	می	کند.	

خوب
چند	نمونه	از	رفتارها	و	ویژگی	های	امام	خمینی)ره(		را	بیان	می	کند	و	ضمن	ادای	احترام	نسبت	به	ایشان،	به	الگو	گرفتن	از	اخالق	و	

رفتار	ایشان	ابراز	عالقه	می	کند.

قابل	قبول
چند	نمونه	از	رفتارها	و	ویژگی	های	امام	خمینی	)ره(	)در	حد	کتاب	درسی(	را	بیان	می	کند	و	ضمن	ادای	احترام	نسبت	به	ایشان،	به	الگو	

گرفتن	از	اخالق	و	رفتار	ایشان	ابراز	عالقه	می	کند.	

ش	
نیازمند	آموز

با	راهنمایی	آموزگار	چند	نمونه	از	رفتارها	و	ویژگی	های	امام	خمینی	)ره(	را	بیان	می	کند.

خود	شناسی

درک	نیاز	خود	به	درس	گرفتن	از	پیشوایان	دین	و	
شناخت	آثار	و	نتایج	اعمال	خود	در	زندگی	

4،	5،	12،	16	و	17

پیشوایان	 از	 به	درس	گرفتن	 نیاز	 اهمیت	 بیان	 ــ	
دین	و	مصادیق	و	نتایج	آن	در	زندگی	خود		

ــ	مقایسٔه	اعمال	نیک	و	بد	از	نظر	آثار	و	نتایج	هر	
کدام	در	زندگی	خود	

خیلی	خوب
ک	و	

س	گرفتن	از	پیشوایان	دین	و	مصادیق	و	نتایج	آن	را	در	زندگی	خود،	با	ذکر	نمونه	های	متنوع	بیان	می	کند.	اعمال	نی
ضرورت	در

بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	نمونه	های	متنوع	مقایسه	می	کند.	

خوب
ک	و	بد	را	از	

س	گرفتن	از	پیشوایان	دین	و	مصادیق	و	نتایج	آن	را	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	بیان	می	کند.	اعمال	نی
ضرورت	در

نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	مقایسه	می	کند.

قبول قابل	
س	گرفتن	از	پیشوایان	دین	و	مصادیق	و	نتایج	آن	را	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	)در	حد	کتاب	درسی(	بیان	می	کند.	

ضرورت	در
کند. ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	)در	حد	کتاب	درسی(	مقایسه	می	

اعمال	نی

ش	
نیازمند	آموز

س	گرفتن	از	پیشوایان	دین	و	مصادیق	و	نتایج	آن	را	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	بیان	می	کند	و		
با	راهنمایی	آموزگار	ضرورت	در

ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	مقایسه	می	کند.
اعمال	نی

س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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آمـادگـی	جـسـمـانـی

توسعه،		بهبود		و	
استقامت	قلبی	-	تنفسی

1	و	26

ــ	بتواند	مسافت	540	متر	یا10	دور،	دور	زمین	والیبال	را	با	استفاده	از	استارت	ایستاده	در	کوتاه	ترین	زمان	بدود.	)توجه	به	
تفاوت	های	فردی	الزامی	است(

ــ	بتواند	از	پله	یا	نیمکتی	با	ارتفاع	25	سانتی	متر	به	مدت	2دقیقه	باال	و	پایین	برود	)اول	پای	راست	بعد	پای	چپ	روی	پله	قرار	
می	گیرد	بعد	از	قرار	گرفتن	هر	دو	پا	روی	پله	،	اول	پای	راست	بعد	پای	چپ	روی	زمین	قرار	می	گیرد(.	

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

توسعه	و	بهبود									
انعطاف	پذیری

2

ــ	بتواند	در	حالی	که	بر	روی	شکم	روی	زمین	خوابیده	است،	به	آرامی	دست	ها	را	در	باالی	سر	به	حالت	کشیده	باال	آورده	و	
10	ثانیه	مکث	کند.

ــ	بتواند	در	حالی	که	با	پاهای	کامالً	صاف	و	کشیده	روی	زمین	نشسته	است،	به	نرمی	با	خم	کردن	سر	و	تنه	به	سمت	جلو	و	کشیدن	
کامل	دست	ها	و	باالتنه	بدون	خم	کردن	زانو،	دست	های	خود	را	تا	جای	ممکن	از	روی	پا	عبور	داده	و	10	ثانیه	مکث	کند.

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

توسعه،	بهبود	قدرت	و	
استقامت	عضالت	باالتنه

12	و	24

ــ	بتواند	در	حالت	نشسته	بر	روی	زانو	و	با	دستان	کشیده	در	باالی	سر	توپ	بسکتبال	را	به	صورت	اوت	دستی	فوتبال	از	روی	
سر،	حداقل	8	متر	پرتاب	کند.

ــ	بتواند	با	فاصله	2	متری	از	دیوار	ایستاده	و	با	دستان	کشیده	در	باالی	سر	توپ	مینی	بسکتبال	را	به	صورت	اوت	دستی	فوتبال	
10	بار	به	باالی	خطی	که	در	ارتفاع2	متری	از	زمین	روی	دیوار	کشیده	شده،	به	طور	متناوب	پرتاب	کند.

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قبول قابل	
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

توسعه	و	بهبود	سرعت	
عکس	العمل

3	و	11

ــ	بتواند	در	حالی	که	پشت	به	مسیر	ایستاده	با	شنیدن	صدای	سوت	معلم	سریع	برگردد	و	با	سرعت	مسیر	10	متری	را	بدود.
ــ	بتواند	در	حالی	که	درخط	شروع	در	حال	چرخیدن	به	دور	خود	است،	با	شنیدن	صدای	سوت	به	سرعت	در	مسیر	تعیین	شده	

بدود.
س	العمل	صحیح	نشان	دهد.

ــ	بتواند	در	هنگام	اجرای	مراحل	استارت	نشسته،	به	موقع	عک

خوب خیلی	
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

س	»	تربیت	بدنی«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

جدول	اهدا
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مهارت	های	مقدماتی	رشته	های	ورزشی

کسب	مهارت	های	
ش	

مقدماتی	ورز
بسکتبال

	،9	،6	،4
13	،	23	و	
بازی	های	
15ــ	13	

کتاب	ضمیمه	
بدنی تربیت	

س	سینه	دو	دستی(	با	توپ	بسکتبال	را	به	درستی	
ــ	بتواند	در	وضعیت	ساکن	با	هم	بازی	خود،	دریافت	و	ارسال	)پا

اجرا	کند.
کند. ــ	بتواند	در	وضعیت	ساکن	به	هم	بازی	خود	که	در	مقابل	او	در	حال	دویدن	است	توپ	بسکتبال	را	ارسال	

ک	مسیر	10	متری	توپ	بسکتبال	را	دریبل	کند.
ــ	بتواند	در	ی

ــ	بتواند	توپ	بسکتبال	را	از	مقابل	تخته	به	سمت	حلقه	پرتاب	کند)شوت(.		

خیلی	خوب
	موارد	موفق	است.		 در	انجام	همٔه

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.		

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.		

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.		

کسب	مهارت	های	
ش	

مقدماتی	ورز
هندبال

	10،7،5
،	14	و	
بازی	های	
18ــ	16	

کتاب	ضمیمه	
تربیت	بدنی	

س(	با	توپ	هندبال	را	به	درستی	اجرا	کند.
ــ	بتواند	در	وضعیت	ساکن	با	هم	بازی	خود،	دریافت	و	ارسال	)پا

کند. س	داده	و	دریافت	
ــ	بتواند	در	حال	دویدن	به	هم	بازی	خود	توپ	هندبال	را	پا

ــ	بتواند	توپ	هندبال	را	که	به	سمت	او	ارسال	می	شود	دریافت	و	به	سمت	دروازه	پرتاب	کند)شوت(.

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.		

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.		

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.		

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.		

کسب	مهارت	های	
ش	

مقدماتی	ورز
بدمینتون

	،16	،15
18	،	25	و	
بازی	های	
9ــ	1	کتاب	
ضمیمه	
تربیت	بدنی

ــ	بتواند	با	راکت	به	توپ	بدمینتون	10	ضربه	هوایی	متوالی	بزند	تا	توپ	بدمینتون	حداقل	2	متر	ارتفاع	بگیرد.	
ــ	بتواند	با	دست	مخالف	راکت،	توپ	بدمینتون	را	به	درستی	گرفته	و	رها	کند	و	با	ضربٔه	راکت،	توپ	بدمینتون	را	

هند(. ک	
س	فورهند،	ب

از	روی	تور	به	سمت	زمین	مقابل	ارسال	کند)سروی
ک	هند	و	فورهند(	به	صورت	رفت	و	برگشت	توپ	بدمینتون	را	

ــ	بتواند	با	ضربات	متوالی	پشت	یا	روی	راکت	)	ب
حداقل	10بار	با	هم	بازی	خود	رد	و	بدل	کند.	)بازی	دو	نفره(

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.		

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.		

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.		

ش
آموز نیازمند	

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.		

کسب	مهارت	های	
مقدماتی	طناب	زنی

بازی	های	
شماره		
12ــ10	

کتاب	ضمیمه		
تربیت	بدنی

ش	شود	و	از	روی	آن	بپرد.
ــ	بتواند	در	حالت	دویدن،	وارد	طناب	بلند	در	حال	چرخ

ش	شود	و	هم	زمان	از	روی	هر	دو	طناب	کوتاه	و	بلند	بپرد.
ــ	بتواند	با	طناب	کوتاه،	وارد	طناب	بلند	در	حال	چرخ

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

	بهداشت	و	تغذیه			ورزشی

آگاهی	از	برخی	
اصول	بهداشت	و	
ش	و	

تغذیه	در	ورز
رعایت	آنها

17
س	ورزشی	استفاده	کند.

ش	و	لبا
ش	از	کف

ــ	در	بازی	و	ورز
ش	های	سرعتی	و	استقامتی	را	با	ذکر	مثال	بیان	کرده		و	هنگام	انجام	فعالیت	ورزشی	از	

ــ	مواد	غذایی	مناسب	ورز
مواد	غذایی	مناسب	استفاده		کند.

ض	نشستن،	ایستادن	و	راه	رفتن	نادرست	را	بیان	کرده	و	در	انجام	امور	روزمره	الگوهای	مناسب	بدنی		را	
ــ	عوار

به	کار	گیرد.	
ش	از		آب	به	طور	مناسب	استفاده		کند.	

ــ	در	طول	بازی	و	ورز

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

س	»	تربیت	بدنی«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

ایمنی	در	ورزش

آگاهی	از	اصول	ایمنی	در	ورزش	و	
رعایت	آنها

21

ش،	انجام	دهد.
ــ	تمرینات	گرم	کردن	بدن	را	قبل	از	بازی	و	ورز

ــ	برای	حفاظت	از	خود	و	دیگران	از	ُهل	دادن		و	آسیب	رساندن	به	هم	بازی	خود	پرهیز		کرده	و	به	موانع	موجود	
در	محیط	بازی	توجه	کند.

ش	و		بازی	محیط	های	امن	را	انتخاب	کند.
ــ	ضمن	شناسایی	محیط	های	پر	خطر،	برای	ورز

ش	های	
ش	،	از	پوش

ش	را	شناسایی		و	در	بازی	و	ورز
ــ	وسایل	و	ابزار	محافظ	و	خطرآفرین	در	بازی	و	ورز

محافظ	و	مناسبی	که	مانع	آسیب	دیدگی	می	شود،	استفاده	کند.

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
آموز نیازمند	

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

شرکت	در	بازی	ها	و	
فعالیت	های	ورزشی

عالقه	مندی	و	مشارکت	در	بازی	ها		و	
فعالیت	های	ورزشی

تمام	دروس

ــ	در	بازی،	روحیٔه	جمعی	و	کار	گروهی	داشته	باشد.
ــ	در	بازی،	مسئولیت	پذیر	باشد.

ــ	در	بازی،	حقوق	دیگران	را	رعایت	کند.
ــ	در	بازی،	به	معلم	و	همبازی	خود	احترام		گذارد.

ــ	با	عالقه	مندی	و	اشتیاق	در	بازی	و	فعالیت	های	ورزشی	شرکت		کند.

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
در	انجام	برخی	از	موارد	موفق	است.

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

مالحظات:	
س	ضروری	است.	

س	و	ارزشیابی	این	در
١ــ	استفاده	از	راهنمای	معلم	برای	تدری

س	کتاب	راهنمای	معلم	تدوین	شده	است.
٢ــ	نشانه	های	تحقق	بر	اسا

ش	آموزان	توجه	گردد.
3ــ	در	هنگام	اجرا	الزم	است	به	تفاوت	های	فردی	دان

س	»	تربیت	بدنی«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	97	ـ	96
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

الگوها 

ــ درک الگوهای عددی )مرکب، غیرمرکب( و هندسی   
به  هندسی  و  الگوهای عددی  تبدیل  در  مهارت  ــ کسب   

یکدیگر

17 ،16 ،15 ،14 ،10

ــ بیان و توصیف قاعده  الگوهای عددی و هندسی  
ــ ادامه  الگوی عددی )مرکب، غیرمرکب( و هندسی   

ــ  تبدیل الگوهای عددی به هندسی و بالعکس  
 

خیلی خوب
روابط بین عددها )مرکب، غیرمرکب( و شکل ها را کشف کرده و الگو را ادامه می دهد. الگوی عددی )غیرمرکب( 
س را توضیح 

س تبدیل می کند. در بیشتر مواقع تبدیل الگوی عددی به هندسی و بالعک
هندسی و بالعک را به الگوی 

می دهد. 

خوب
در بیشتر موارد روابط بین عددها )مرکب، غیرمرکب( و شکل  ها را کشف کرده و الگو را ادامه می دهد. الگوی 

س تبدیل می کند. دربارٔه آنها توضیح مختصر می دهد. 
عددی را به الگوی هندسی و بالعک

قابل قبول
در برخی موارد روابط بین عددها )مرکب، غیرمرکب( و شکل ها را کشف کرده و الگو را ادامه می دهد. الگوی 

س تبدیل می کند )در حد مسائل ساده کتاب درسی(.
عددی را به الگوی هندسی و بالعک

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ها و ادامٔه آنها به کم در کشف روابط بین عددها )مرکب، غیرمرکب( و شکل 

عدد تا سیزده رقم)میلیارد و ارزش مکانی(

ــ درک عددهای تا سیزده رقمی)کمتر از سیزده رقم(  
ــ کسب مهارت در خواندن و بازنمایی عددهای تا سیزده رقمی  

ــ کسب مهارت در بیان مصادیق و به کارگیری عددهای تا سیزده   
رقمی در زندگی روزمره

9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2

ــ خواندن و بازنمایی عددهای تا سیزده رقمی با ابزار و روش های   
ده تایی، صدتایی،  یکی،  الگوسازی، دسته های  )الگویابی،  مختلف 
هزارتایی، و… مکعب میلیون، پول، ماشین حساب، جدول ارزش 
مکانی، گسترده نویسی، حروف و رقم( و توضیح در بارٔه چگونگی 

انجام کار 
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب

ش های مختلف بازنمایی کرده، می خواند و آنها را به یکدیگر تبدیل می کند. 
عددهای تا سیزده رقمی را با ابزار و رو

کند، بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح  ص می 
ش مکانی مشخ

ارقام را با کمترین و بیشترین ارز
می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و مصادیقی از عددهای مذکور و نحؤه کاربرد آنها 

کند. در زندگی روزمره را بیان می 

خوب
ش های مختلف بازنمایی کرده، می خواند و آنها را به یکدیگر 

در بیشتر مواقع عددهای تا سیزده رقمی را با ابزار و رو
ص کرده و دربارٔه چگونگی انجام کار به صورت 

ش مکانی مشخ
کند. ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز تبدیل می 

مختصر توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ک خود را از میلیارد با حداقل دو مثال مختلف بیان 

ش داده و در
ش مختلف نمای

عدد میلیارد را با حداقل دو رو
خواند. با راهنمایی معلم  ش های مختلف بازنمایی کرده، می 

می کند. عددهای تا سیزده رقمی را با برخی از ابزار و رو
ص می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش مکانی را مشخ
ارقام با کمترین یا بیشترین ارز

ش
نیازمند آموز

ش مکانی و گسترده نویسی( 
ش مختلف)جدول ارز

در خواندن و بازنمایی عددهای تا سیزده رقمی با حداقل دو رو
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

کسرهای بزرگ تر از واحد )عدد مخلوط(

ــ درک عدد مخلوط  
عددهای  کارگیری  به  و  نمایش  در  مهارت  کسب  ــ   

مخلوط

25 ،24 ،23 ،22

صورت های  به  مخلوط  عددهای  نمایش  و  خواندن  ــ   
مختلف

ــ تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط و بالعکس   
)از راه گسترده و از راه تقسیم(

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ش می دهد و کسر بزرگ تر از واحد را از 

عدد مخلوط را در هر حالت )با شکل، بدون شکل( به صورت صحیح خوانده و نمای
س تبدیل کرده و در حل مسائل، آن را به کار می برد. مسائل کتاب درسی و 

راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعک
ا حل می کند. بیشتر مسائل جدید ر

خوب
ش می دهد و در بیشتر 

عدد مخلوط را در حد کتاب درسی)با شکل، بدون شکل( به صورت صحیح خوانده و نمای
س تبدیل کرده و در حل 

گ تر از واحد را از راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعک
موارد کسر بزر

مسائل، آن را به کار می برد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش می دهد 

در بیشتر مواقع عدد مخلوط را در حد کتاب درسی)با شکل، بدون شکل( به صورت صحیح خوانده و نمای
س تبدیل کرده و 

گ تر از واحد را از راه گسترده و از راه تقسیم به عدد مخلوط و یا بالعک
در برخی موارد کسر بزر و 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و 
س و نیز به کارگیری آن در حل مسائل به کم

ش عدد مخلوط و تبدیل آن به کسر و بالعک
در خواندن و نمای

راهنمایی معلم نیاز دارد.

کسر اعشار، عدد اعشاری

ــ درک کسر اعشار و عدد اعشاری و کسب مهارت در   
تبدیل آنها به یکدیگر

 91 ،90 ،89 ،88

در  اعشار  عدد  و  اعشاری  کسر  نمایش  و  خواندن  ــ   
صورت  به  و  جدول  با  شکل،  )با  مختلف  حالت های 

گسترده( 
و  بالعکس  و  اعشاری  عدد  به  اعشار  کسر  تبدیل  ــ   

نمایش آن به صورت های مختلف
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ش )به رقم یا حروف(می دهد. در کلیه موارد کسر اعشار را به 

عدد اعشاری را در حالت های مختلف خوانده و نمای
ش داده و به کار می برد. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

س تبدیل کرده و به صورت گسترده نمای
عدد اعشار و یا بالعک

مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش )به رقم یا حروف( 

های مختلف)در حد کتاب درسی( خوانده و نمای در بیشتر موارد عددهای اعشاری را در حالت 
برد. بیشتر  ش داده و به کار می 

س تبدیل کرده و به صورت  گسترده نمای
می دهد. کسر اعشار را به عدد اعشار و یا بالعک

مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش)به رقم یا حروف( 

های مختلف)در حد کتاب درسی( خوانده و نمای در برخی موارد عددهای اعشاری را در حالت 
س تبدیل کرده و با راهنمایی معلم آن را به صورت  

می دهد. در برخی موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و یا بالعک
کند. ش می دهد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 

گسترده نمای

ش
نیازمند آموز

ش 
های مختلف، تبدیل آنها به یکدیگر و در نمای ش عددهای اعشاری و کسر اعشاری در حالت 

در خواندن و نمای
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

عددهای اعشاری با رقم یا حروف به کم

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ٴ جدول اهدا ادامه
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

 مقایسه عددهای مخلوط

با  مخلوط  مقایسٔه عددهای  در  مهارت  ــ کسب   
یکدیگر/ عددهای مخلوط با عدد صحیح

26

ــ مقایسٔه عددهای مخلوط با یکدیگر در حالت های   
صورت های  با  مساوی،  مخرج های  )با  مختلف 

مساوی( و استفاده از نمادها )< ، = و >(
ــ مقایسٔه عددهای مخلوط با عدد صحیح  

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
عددهای مخلوط را در حالت های مختلف با یکدیگر یا با عدد صحیح مقایسه کرده و از نمادهای )< ، = و >( به 

درستی استفاده می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
در بیشتر مواقع عددهای مخلوط را در حالت های مختلف با یکدیگر یا با عدد صحیح مقایسه کرده و از نمادهای       

)< ، = و >( به درستی استفاده می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
عددهای مخلوط را در حالت های ساده)مساوی بودن مخرج ها، مساوی بودن کسرها و...( با یکدیگر یا با عدد 
صحیح مقایسه کرده و در بیشتر موارد از نمادهای )< ، = و >( به درستی استفاده می کند.مسائل ساده کتاب درسی 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

های مختلف و استفاده از نمادهای )< ، = و >( به  در مقایسٔه عددهای مخلوط با هم و با عددهای صحیح، در حالت 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

کم

مقایسه عددهای اعشاری

عددهای  مقایسٔه  در  مهارت  کسب  ــ   
اعشاری با یکدیگر و عددهای  اعشاری 

با عددهای صحیح

92 ، 91

ــ مقایسه عددهای اعشاری با یکدیگر  
ــ مقایسه عددهای اعشاری با عددهای   

صحیح
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
مقایسٔه عددهای اعشاری با یکدیگر و مقایسه عددهای اعشاری با عددهای صحیح را انجام می دهد. مسائل کتاب 

کند. درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
در بیشتر موارد مقایسٔه عددهای اعشاری با یکدیگر و مقایسه عددهای اعشاری با عددهای صحیح را انجام می دهد. 

کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
در برخی موارد مقایسٔه عددهای اعشاری با یکدیگر و مقایسه عددهای اعشاری با عددهای صحیح را انجام می دهد. 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم 
در مقایسٔه عددهای اعشاری با یکدیگر و مقایسه عددهای اعشاری با عددهای صحیح به کم

نیاز دارد.
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جمع و تفریق عددهای مرکب

تفریق  و  جمع  در  مهارت  کسب  ــ   
عددهای مرکب

13 ،12 ،11 ،10

مرکب  عددهای  تفریق  و  جمع  ــ   
تبدیل  مختلف)بدون  حالت های   در 

واحد، با تبدیل واحد(
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
جمع و تفریق عددهای مرکب را در حالت های مختلف انجام می دهد.مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را 

حل می کند.

خوب
جمع و تفریق عددهای مرکب بدون تبدیل واحد را انجام می دهد. در بیشتر موارد جمع و تفریق عددهای مرکب با 

تبدیل واحد را انجام می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
در بیشتر موارد جمع و تفریق عددهای مرکب بدون تبدیل واحد را انجام می دهد. جمع و تفریق عددهای مرکب با 

تبدیل واحد را با راهنمایی معلم انجام داده و مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.
ش

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

در جمع و تفریق عددهای مرکب در حالت  های مختلف به کم

جمع و تفریق عددهای مخلوط

و  کسرها  تفریق  و  جمع  در  مهارت  کسب  ــ   
عددهای مخلوط با یکدیگر و عددهای مخلوط 

با عددهای صحیح

31 ،30 ،29 ،28 ،27

با یکدیگر و عددهای  ــ جمع و تفریق کسرها   
یا  مساوی  مخرج های  یکدیگر)با  با  مخلوط 
غیرمساوی( و یا عددهای مخلوط  با عددهای 

صحیح 
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
جمع و تفریق کسرها با یکدیگر و عددهای مخلوط با یکدیگر یا با عددهای صحیح را در حالت های مختلف انجام داده 

و پاسخ را ساده یا تبدیل می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
حیح را انجام داده و  در بیشتر موارد جمع و تفریق کسرها با یکدیگر و عددهای مخلوط با یکدیگر یا با عددهای ص

پاسخ را ساده یا تبدیل می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
جمع و تفریق کسرها با یکدیگر و عددهای مخلوط با یکدیگر )با مخرج های مساوی( را انجام داده ولی در سایر حاالت 

ک معلم نیاز دارد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.
به راهنمایی و کم

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز 
برای جمع و تفریق کسرها با یکدیگر و عددهای مخلوط با یکدیگر و با عدد صحیح به  کم

دارد.

جمع و تفریق عددهای اعشاری

ــ کسب مهارت در جمع و تفریق عددهای   
اعشاری

96 ،95 ،94 ،93

ــ جمع و تفریق عددهای اعشاری در هر   
حالت)با شکل، با استفاده از جدول، بدون 

استفاده از جدول(
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
جمع و تفریق عددهای اعشاری )با انتقال، بدون انتقال( را در هر حالت انجام می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

کند. مسائل جدید را حل می 

خوب
جمع و تفریق عددهای اعشاری )بدون انتقال( را در هر حالت انجام می دهد. در بیشتر موارد جمع و تفریق عددهای 
دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل  اعشاری )با انتقال( را در حالت های مختلف انجام می 

کند. می 

قابل قبول
در بیشتر موارد جمع و تفریق عددهای اعشاری )بدون انتقال( را در حالت های مختلف و در برخی مواقع جمع و 

کند. تفریق عددهای اعشاری )با انتقال( را انجام می دهد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
در جمع و تفریق عددهای اعشاری به کم
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ضرب کسرها/ ضرب عددهای مخلوط

در  مخلوط  عددهای  ضرب  و  کسرها  ضرب  مفهوم  درک  ــ   
یکدیگر

ــ کسب مهارت در ضرب کسرها و ضرب عددهای مخلوط در   
یکدیگر

43 ،42 ،41 ،40 ،35 ،34 ،33 ،32

ــ انجام ضرب کسرها در یکدیگر یا در عدد صحیح، در حالت های   
مختلف )کسر در کسر و کسر در عدد صحیح، عدد صحیح در 

کسر( )با شکل، بدون شکل(
ــ انجام ضرب عددهای مخلوط در یکدیگر یا در  کسر یا در  عدد   
مخلوط،  عدد  در  مخلوط  )عدد  مختلف  حالت های  در  صحیح، 

کسر در عدد مخلوط، عدد صحیح در عدد مخلوط( و بالعکس
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ضرب کسرها و ضرب عددهای مخلوط در یکدیگر و یا در عدد صحیح را در حالت های مختلف انجام می دهد و 
شکل مناسب آن را رسم کرده)در حد کتاب درسی(، پاسخ را ساده و تبدیل می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد. 

مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ضرب کسرها را دربیشتر حالت ها انجام می دهد. در بیشتر مواقع ضرب عددهای مخلوط در یکدیگر یا در عدد 
صحیح را انجام می دهد، شکل مناسب آن را رسم کرده )در حد کتاب درسی(، پاسخ را ساده و تبدیل می کند. بیشتر 

مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ضرب کسرها و عددهای مخلوط در یکدیگر یا در عدد صحیح را در برخی از حالت ها  انجام  داده، پاسخ را ساده 

می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
در ضرب کسرها و ضرب عددهای مخلوط در یکدیگر یا در عدد صحیح به کم

ضرب عددهای اعشاری

اعشاری  عددهای  مفهوم ضرب  ــ درک   
در یکدیگر یا در عدد صحیح

عددهای  ضرب  در  مهارت  کسب  ــ   
اعشاری در یکدیگر یا  در عدد صحیح

101 ،100 ،99 ،98

ــ انجام ضرب عددهای اعشاری در عدد   
بالعکس، در حالت های مختلف  صحیح و 

)با شکل، بدون شکل(
عدد  در  اعشاری  عدد  ضرب  انجام  ــ   

اعشاری 
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
س را در حالت های مختلف و ضرب عددهای اعشاری در عددهای 

ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعک
اعشاری را انجام داده و دربارٔه آنها توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
س و ضرب عدد اعشاری در عدد اعشاری را انجام داده 

در بیشتر موارد ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعک
و درباره آنها توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند. 

قابل قبول
س را انجام می دهد. در برخی مواقع ضرب 

ک رقم اعشار( و بالعک
ضرب عدد صحیح )تا دو رقم( در عدد اعشار)تا ی

عدد اعشاری در عدد اعشاری را انجام می دهد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
س و عدد اعشاری در عدد اعشاری، به کم

در ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری و بالعک
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تقسیم کسرها 

ــ درک رابطه تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح    
دیگر با ضرب آن عدد صحیح در معکوس عدد 

صحیح دیگر
ــ کسب مهارت در تقسیم عدد صحیح بر عدد   
و  صحیح  عدد  بر  کسر  باقیمانده(،  )با  صحیح 

39 ،38 ،37 ،36

ــ انجام تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح با   
باقیمانده )با شکل، بدون شکل( و کسر بر عدد 

صحیح و بالعکس
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
س را )با شکل، بدون شکل( انجام داده، پاسخ را ساده و تبدیل 

تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح یا  بر کسر و بالعک
به کسر یا عدد مخلوط کرده و آن را توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
س را )با شکل، بدون شکل( انجام داده، پاسخ را ساده و به کسر 

تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح یا بر کسر و بالعک
یا عدد مخلوط تبدیل می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
دهد. مسائل ساده کتاب  برخی مواقع تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح یا بر کسر، کسر بر عدد صحیح را انجام می 

درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
س، به کم

در تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح یا کسر بر عدد صحیح و بالعک

نسبت و تناسب

ــ درک مفهوم نسبت و تناسب  
ــ کسب مهارت در نوشتن کسرهای مساوی  

در  تناسب  و  نسبت  از  استفاده  در  مهارت  کسب  ــ   
زندگی روزمره

48-59

ــ بیان نسبت دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا یک   
کمیت به کل به صورت کالمی یا کسر یا جدول

ــ بیان ارتباط بین دو یا چند نسبت به صورت کالمی یا   
دو کسر مساوی و یا جدول تناسب

ــ بیان کاربرد نسبت و تناسب در زندگی روزمره  
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ص می کند. ارتباط 

ک کمیت به کل )مجموع کمیت ها( را مشخ
نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا ی

ص 
ش داده، کاربرد آن را مشخ

بین دو یا چند نسبت را به صورت کالمی یا دو کسر مساوی و یا جدول تناسب نمای
می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ص می کند. در بیشتر مواقع ارتباط بین دو 

ک کمیت به کل را مشخ
نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا ی

ش داده، کاربرد آن را در زندگی روزمره 
یا چند نسبت را به صورت کالمی یا دو کسر مساوی و یا جدول تناسب نمای

ص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.
مشخ

قابل قبول
ص می کند. در برخی 

ک کمیت به کل را مشخ
در برخی مواقع نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط با یکدیگر یا ی

دهد.مسائل  ش می 
موارد ارتباط بین دو یا چند نسبت را به صورت کالمی یا دو کسر مساوی و یا جدول تناسب نمای

ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ص و تعیین نسبت بین دو یا چند کمیت مرتبط و بیان ارتباط بین دو یا چند نسبت به صورت کالمی یا دو 
در تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کسر مساوی و یا جدول تناسب، به کم

درصد

ــ درک مفهوم درصد  
در  درصد  از  استفاده  در  مهارت  کسب  ــ   

زندگی روزمره

60-63

به  کمیت  چند  یا  دو  بین  نسبت  تبدیل  ــ   
درصد و بالعکس

و  تخفیف  به  توجه  با  اصلی  قیمت  تعیین  ــ   
بالعکس 

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
س(. قیمت اصلی کاال را با توجه به 

ص می کند )و بالعک
با توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخ

کند. س تعیین می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 
تخفیف و بالعک

خوب
س(. در بیشتر 

ص می کند )و بالعک
در بیشتر موارد با توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخ

کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل  س تعیین می 
موارد قیمت اصلی کاال را با توجه به تخفیف و بالعک

جدید را حل می کند.

قابل قبول
س(. برخی مواقع با 

کند )و بالعک ص می 
در برخی مواقع با توجه به نسبت بین دو یا چند کمیت، درصد آنها را مشخ

ص می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.
س از تخفیف مشخ

توجه به درصد تخفیف، قیمت کاال را پ

ش
ازمند آموز نی

ک و راهنمایی معلم 
در تبدیل  نسبت دو یا چند کمیت به درصد و تعیین قیمت با توجه به درصد تخفیف، به کم

نیاز دارد.
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هندسه

تقارن محوری

ــ کسب مهارت در تعیین و رسم خط تقارن  
قرینه یک شکل  در رسم  مهارت  ــ کسب   

نسبت به خط تقارن

68-72

در  تقارن  خط  /   خط های  رسم  یا  تعیین  ــ   
شکل های هندسی

هندسی  شکل  یا   نقطه  یک  قرینه  رسم  ــ   
نسبت به خط تقارن

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ک نقطه یا شکل 

در بیشتر موارد کلیٔه خطوط تقارن در شکل های ساده و ترکیبی را تعیین یا رسم کرده، قرینه ی
هندسی را نسبت به خط تقارن رسم می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک نقطه یا شکل های ساده را 

بیشتر خطوط تقارن در شکل های ساده را تعیین یا رسم می کند. بیشتر مواقع قرینه ی
نسبت به خط تقارن رسم می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ک نقطه یا 

برخی از خطوط تقارن را در شکل های ساده کتاب درسی تعیین یا رسم می کند. در برخی مواقع  قرینه ی
شکل های ساده را نسبت به خط تقارن رسم می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
آموزش

نسبت به خط  ک نقطه یا شکل های ساده 
قرینه ی رسم خطوط تقارن در شکل های هندسی ساده و رسم  برای تعیین یا 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
تقارن به کم

تقارن مرکزی

ــ درک مفهوم مرکز تقارن و تقارن مرکزی  

73-74

ــ  رسم قرینٔه یک شکل نسبت به یک نقطه   
با  شکل  یک  بین  رابطٔه  کردن  مشخص  ــ   

قرینٔه آن  )با توجه به مرکز تقارن(

خیلی خوب
ک نقطه را رسم نموده و آنها را با هم مقایسه کرده و شباهت و وضعیت آنها را نسبت 

ک شکل نسبت به ی
قرینٔه ی

به یکدیگر بیان می کند.

خوب
ک نقطه را رسم نموده و آنها را با هم مقایسه کرده و شباهت ها و 

ک شکل نسبت به ی
 در بیشتر موارد، قرینٔه ی

وضعیت آنها را نسبت به یکدیگر بیان می کند.

قابل قبول
ها و  ک نقطه را رسم نموده و آنها را با هم مقایسه کرده و شباهت 

ک شکل نسبت به ی
در برخی موارد، قرینٔه ی

وضعیت آنها را نسبت به یکدیگر بیان می کند.
نیازمند 
ش

آموز
به یکدیگر به راهنمایی معلم  ک نقطه و بیان شباهت  و وضعیت آنها نسبت 

ک شکل نسبت به ی
برای رسم قرینٔه ی

نیاز دارد.

نیمساز

ــ درک مفهوم نیمساز زاویه  
ــ کسب مهارت در رسم نیمساز زاویه به کمک نقاله   

ــ کسب مهارت در محاسبٔه زوایای داخلی و خارجی   
سه ضلعی  ها  

75-78

ــ بیان خاصیت نیمساز زاویه  
ــ رسم نیمساز انواع زاویه به کمک نقاله  

ــ تعیین مجموع زوایای داخلی یک مثلث بدون استفاده   
از نقاله

ــ محاسبه زوایای خارجی مثلث  
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ص نیمساز 

ک نقاله و یا با توجه به خوا
ک نقاله رسم می کند و اندازه زاویه ها را به کم

نیمساز انواع زاویه را به کم
ص 

بیان می کند. مجموع زوایای داخلی و خارجی سه ضلعی را با استفاده از نقاله و بدون استفاده از نقاله مشخ
کند. می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ص  نیمساز 

ک نقاله  و یا با توجه به خوا
ک نقاله رسم می کند و اندازه زاویه ها را به کم

نیمساز انواع زاویه را به کم
ص می کند. بیشتر 

بیان می کند. مجموع زوایای داخلی سه ضلعی را با استفاده از نقاله و بدون استفاده از نقاله مشخ
مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص  

با توجه به خوا ک نقاله و یا 
ک نقاله رسم می کند. اندازٔه زاویه ها را به کم

به کم نیمساز برخی از زاویه ها را 
نیمساز بیان می کند. مجموع زوایای داخلی سه ضلعی را بیان می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
آموزش

ص  نیمساز و محاسبٔه مجموع 
ک نقاله، بیان اندازٔه زاویه ها با توجه به خوا

برای رسم نیمساز برخی از زاویه ها به کم
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

زوایای داخلی سه ضلعی و حل مسائل، به کم

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ٴ جدول اهدا ادامه
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هندسه

خواص چندضلعی ها

ــ کسب مهارت در محاسبه زوایای داخلی چهارضلعی ها  
ــ کسب مهارت در مقایسه چهارضلعی ها  

79-83

ــ تعیین مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها با استفاده یا    
بدون استفاده از نقاله

قطرهای  و  متمایز چهارضلعی ها  و  بیان خواص مشترک  ــ   
آنها )درحد کتاب درسی(

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها را با استفاده یا بدون استفاده از نقاله محاسبه می کند. چهارضلعی ها را با 
ص قطرها را )در حد کتاب درسی( بیان می کند. مسائل 

ک و متمایز آنها  و خوا
ص مشتر

یکدیگر مقایسه کرده، خوا
کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها را با استفاده یا بدون استفاده از نقاله محاسبه می کند. چهارضلعی ها را با 
ص قطرها )در حد کتاب درسی( را بیان 

ک و متمایز آنها و برخی از خوا
ص مشتر

یکدیگر مقایسه کرده و بیشتر خوا
می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها را با استفاده از نقاله محاسبه می کند. چهارضلعی ها را با یکدیگر مقایسه کرده و 
ک خاصیت برای قطرهای هر چهارضلعی را بیان 

ک و متمایز آنها را بیان می کند. حداقل ی
حداقل دو خاصیت مشتر

می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ها به  ص قطرهای چهارضلعی 
ها و تعیین خوا برای محاسبٔه مجموع زوایای داخلی چهارضلعی و مقایسه چهارضلعی 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کم

اندازه گیری

محیط دایره

ــ درک مفهوم عدد پی  
و  پی  عدد  محاسبه  در  مهارت  کسب  ــ   

محیط دایره
ــ کسب مهارت در به کارگیری محیط دایره   

در زندگی روزمره

110-112

ــ بیان چگونگی به دست آوردن عدد پی و   
محاسبٔه محیط دایره

ــ محاسبه  محیط دایره  
ــ تعیین کاربرد دایره و محیط آن در زندگی   

روزمره
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
محیط دایره و محیط شکل های ترکیبی را با  محیط دایره را بیان می کند.  چگونگی به دست آوردن عدد پی و محاسبه 
زندگی روزمره را تعیین می کند. مسائل کتاب درسی  ستفاده از فرمول محاسبه می کند. کاربرد دایره و محیط آن در  ا

و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
چگونگی به دست آوردن عدد پی را بیان می کند. محیط دایره و محیط بیشتر شکل های ترکیبی را با استفاده از فرمول 
در زندگی روزمره بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و  ک کاربرد دایره و محیط آن را 

محاسبه می کند. حداقل ی
برخی از مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
کند.  چگونگی به دست آوردن عدد پی و فرمول محیط دایره را بیان می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای محاسبه عدد پی و محیط دایره و حل مسائل، به کم

مساحت لوزی، ذوزنقه

مساحت  محاسبٔه  در  مهارت  کسب  ــ   
لوزی و ذوزنقه

106-109

ــ بیان چگونگی به دست آوردن فرمول   
مساحت لوزی و ذوزنقه

ــ محاسبه مساحت لوزی و ذوزنقه در   
حالت های مختلف )با استفاده از شکل، 
شکل های ترکیبی، با استفاده از فرمول(

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
مساحت لوزی و ذوزنقه را در حالت های مختلف محاسبه می کند. چگونگی به دست آوردن فرمول مساحت لوزی و 

ذوزنقه را توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند. 

خوب
آوردن فرمول مساحت لوزی و  مساحت لوزی و ذوزنقه را در بیشتر حالت ها محاسبه می کند و چگونگی به دست 

ذوزنقه را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
کند. مساحت لوزی و ذوزنقه را با توجه به برخی از شکل ها  فرمول محاسبٔه مساحت لوزی و ذوزنقه را بیان می 

کند. محاسبه کرده و مسائل ساده کتاب درسی را حل می 
ش

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

در بیان فرمول و محاسبه مساحت لوزی و ذوزنقه و حل مسائل به کم

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ٴ جدول اهدا ادامه
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اندازه گیری

حجم و گنجایش

اشکال  حجم  و  ظروف  گنجایش  اندازه گیری  در  مهارت  کسب  ــ   
هندسی و به کارگیری واحدهای استاندارد برای بیان آن

ــ درک مفاهیم سانتی متر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی و موارد به   
کارگیری آن

ــ کسب مهارت در تبدیل واحدهای اندازه گیری حجم و گنجایش   

113-121

ــ محاسبه گنجایش ظروف و حجم اشکال هندسی )مکعب و مکعب   
مستطیل( ساده و ترکیبی

گنجایش  و  حجم  اندازه گیری  استاندارد  واحدهای  از  استفاده  ــ   
)سانتی متر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی( و تبدیل آنها به یکدیگر

ــ بیان موارد استفاده سانتی متر مکعب، مترمکعب، لیتر، سی سی در   
زندگی روزمره

خیلی خوب
ش ظروف و حجم اشکال هندسی )مکعب و مکعب مستطیل(ساده و ترکیبی را محاسبه کرده و از واحدهای 

گنجای
ش استفاده می کند. واحدها را به یکدیگر تبدیل کرده و کاربرد آنها 

استاندارد مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجای
را در زندگی روزمره بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
کرده و از واحدهای استاندارد  ش ظروف و حجم اشکال هندسی ساده و ترکیبی را محاسبه 

در بیشتر موارد گنجای
ش استفاده می کند. واحدها را به یکدیگر تبدیل کرده و کاربرد برخی از آنها 

مناسب برای اندازه گیری حجم و گنجای
را در زندگی روزمره بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
از واحدهای استاندارد مناسب برای  ش ظروف و حجم اشکال هندسی ساده را محاسبه کرده و 

در بیشتر موارد گنجای
را به یکدیگر تبدیل می کند. مسائل ساده کتاب  ش استفاده می کند. در برخی موارد واحدها 

حجم و گنجای اندازه گیری 
درسی را حل می کند.

ش
ازمند آموز نی

ش ظروف و حجم اشکال هندسی 
ش را نام می برد. برای محاسبٔه گنجای

برخی از واحدهای اندازه گیری حجم و گنجای
ک و راهنمایی 

واحد استاندارد مناسب برای اندازه گیری آنها و تبدیل واحدها به یکدیگر به کم ساده و به کارگیری 
معلم نیاز دارد.

آمار و احتمال

جمع آوری داده ها و رسم نمودار

ــ درک مفهوم داده و جدول داده ها  
ــ آشنایی با روش های مختلف جمع آوری داده ها  

ــ کسب مهارت در رسم نمودار متناسب با داده ها و تفسیر    
آنها

ــ آشنایی با کاربرد نمودارها  

126-129

ــ بیان روش های مختلف جمع آوری داده ها  
ــ رسم نمودار با توجه به جدول داده ها و برعکس و تفسیر   

داده ها
دایره ای و خط  ) ستونی،  نمودارها  انواع  کاربرد   بیان  ــ   

شکسته(
ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ک مثال ذکر می کند. با توجه به جدول داده ها و 

ش  های مختلف  جمع آوری داده ها را  بیان کرده و برای هر کدام ی
رو

کند  س. داده ها را تفسیر می کند. انواع نمودارها را با یکدیگر مقایسه می 
مسئله، نمودار مناسب رسم می کند و بالعک

ک را بیان می کند. مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.
و کاربرد هر ی

خوب
ک مثال ذکر می کند. با توجه به جدول داده ها و 

ش  های جمع آوری داده ها را بیان کرده و برای هر کدام ی
اغلب  رو

ای و خط شکسته را بیان  مسئله، نمودار مناسب رسم می کند و داده ها را تفسیر می کند. کاربرد نمودار ستونی، دایره 
می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی را حل می کند.

قابل قبول
ش  های جمع آوری داده ها را با ذکر مثال بیان می کند. با راهنمایی معلم نمودار مناسب با جدول داده ها و 

برخی از رو
مسئله را رسم و داده ها را تفسیر می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

کند. برای رسم نمودار مناسب با جدول داده ها و مسئله و تفسیر  ش برای جمع آوری داده ها را بیان می 
ک رو

حداقل ی
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

داده ها، به کم

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ٴ جدول اهدا ادامه
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آمار و احتمال

میانگین

ــ درک مفهوم میانگین  
ــ کسب مهارت در محاسبه میانگین  

133ــ130

ــ محاسبه میانگین با استفاده از  نمودار یا   
بدون استفاده از نمودار

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
ک نمودار یا بدون استفاده از نمودار محاسبه می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

میانگین داده ها را به کم
مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بدون استفاده از نمودار محاسبه  ش( یا 

ک رو
ک نمودار )با استفاده از حداقل ی

میانگین داده ها را به کم
می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
استفاده از نمودار ، با  میانگین داده ها را بدون استفاده از نمودار محاسبه می کند. میانگین داده ها را با 

راهنمایی معلم محاسبه می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
نیازمند 
ش

آموز
مسائل سادٔه کتاب درسی به  برای محاسبٔه میانگین با استفاده از نمودار یا بدون استفاده از نمودار و حل 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کم

احتمال

ــ درک مفهوم احتمال  
ــ کسب مهارت در پیش بینی حاالت ممکن یک پیشامد و استفاده   

از عبارات مناسب برای بیان آن
ــ کسب مهارت در تعیین عادالنه یا ناعادالنه بودن بازی های شانسی  

137ــ134

ــ پیش بینی حاالت ممکن یک اتفاق و بیان آن با جمالت مناسب  
ــ تعیین عادالنه یا ناعادالنه بودن بازی های شانسی  

ــ حل مسائل مربوطه  

خیلی خوب
افتد، به احتمال بیشتر،  بینی کرده و با جملٔه مناسب )به طور حتم اتفاق می  ش 

ک پیشامد را پی
احتمال وقوع ی

به احتمال برابر، به احتمال کمتر، به طور حتم اتفاق نمی افتد( بیان کرده و دلیل می آورد. عادالنه یا  ناعادالنه 
ص می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

بودن بازی های شانسی را مشخ

خوب

بینی کرده و با جملٔه مناسب )به طور حتم اتفاق می افتد، به  ش 
ک پیشامد را پی

بیشتر مواقع احتمال وقوع ی
کند. عادالنه یا ناعادالنه  احتمال بیشتر، به احتمال برابر، به احتمال کمتر، به طور حتم اتفاق نمی افتد( بیان می 
کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل  ص می 

بودن بیشتر بازی های شانسی را مشخ
می کند.

قابل قبول
ش بینی کرده و با جملٔه مناسب )به طور حتم اتفاق 

ک پیشامد را پی
برخی مواقع )حداقل دو مورد( وقوع ی

کند. عادالنه  افتد، به احتمال بیشتر، به احتمال برابر، به احتمال کمتر، به طور حتم اتفاق نمی افتد( بیان می  می 
ص می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

ک بازی شانسی را مشخ
یا ناعادالنه بودن حداقل ی

نیازمند 
ش

آموز
ک پیشامد و بیان آن با جملٔه مناسب و تعیین عادالنه یا ناعادالنه بودن 

ش بینی احتمال وقوع ی
برای پی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
های شانسی به کم بازی 

س »ریاضی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ٴ جدول اهدا ادامه
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س »فارسی « پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن

ــ کسب مهارت گوش دادن و درک شنیداری  

ــ پاسخ به پرسش های مربوط به درک اطاّلعات آشکار و استنباطی 
متن شنیداری

 ــ تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن شنیداری
به  توجه  با  متن  شنیداری  مطالب  مورد  در  وگو  گفت  و  بحث  ــ   

نمودار تعیین شده
ــ بیان ارتباط و تناسب محتوایی متن شنیداری با ضرب المثل های 

تعیین شده

خیلی خوب
ش های آشکار و استنباطی متن شنیداری پاسخ کامل می دهد. دربارٔه متن شنیداری با توجه به نمودار تعیین 

به پرس
ش ها پاسخ می دهد. اطالعات متن شنیداری را تلفیق و تفسیر می کند و ارتباط 

شده، بحث و گفت وگو کرده و به پرس
آن با ضرب المثل های تعیین شده را بیان می کند.

خوب
ش های استنباطی متن شنیداری پاسخ  کامل می دهد، دربارٔه متن 

ش های آشکار و در بیشتر موارد به پرس
به پرس

ش ها پاسخ می دهد. اطالعات متن شنیداری را 
شنیداری با توجه به نمودار تعیین شده بحث و گفتگو کرده و به پرس

تلفیق و تفسیر می کند و ارتباط آن با ضرب المثل های تعیین شده را بیان می کند. 

قابل قبول
ش های استنباطی متن شنیداری پاسخ می دهد، دربارهٔ متن شنیداری 

ش های آشکار و در برخی موارد به پرس
به پرس

ش ها پاسخ می دهد. در تلفیق و تفسیر اطالعات متن 
با توجه به نمودار تعیین شده بحث و گفتگو کرده و به برخی پرس

شنیداری و بیان ارتباط و تناسب محتوایی با ضرب المثل های تعیین شده، به راهنمایی معلم نیازمند است. 

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم 

ش های آشکار، بحث و گفت وگو دربارٔه متن شنیداری و بازگو کردن آن به کم
در پاسخ به پرس

نیاز دارد.

سخن گفتن

ــ کسب مهارت سخن گفتن

ــ به کارگیری زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران  
ــ شرکت فعال در بحث و گفتگو  
ــ نظم و انسجام در رساندن پیام  

ــ سخن گفتن در مقابل جمع  
ــ درک و نقد سخن دیگران  

با  متناسب  رسمی(  غیر  )رسمی  و  زبان   مختلف   به کارگیری گونه های   ــ   
موقعیت و مخاطب

 ، نقش  انتخاب   ، پردازی  مراحل  )صحنه  رعایت  با  نمایش  اجرای  ــ   
اجرای نقش ، نقد و بررسی(

خیلی خوب
با رعایت زبان فارسی معیار درگفت وگو با دیگران، مشارکت فعال دارد. پیام خود را به صورت منسجم بیان 
ک و نقد می کند. متناسب با موقعیت و مخاطب، 

می کند. در مقابل جمع با تسلط سخن می گوید و سخن آنان را در
ش را با رعایت کامل مراحل آن اجرا می کند . 

گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد.نمای

خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت دارد. پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. 
ک و نقد می کند و متناسب با موقعیت و مخاطب، 

در مقابل جمع سخن می گوید و در اکثر موارد سخن آنان را در
ش را با رعایت مراحل آن اجرا می کند . 

گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد.در بیشتر موارد نمای

قابل قبول

در اکثر موارد با رعایت زبان فارسی معیار درگفت وگو با دیگران مشارکت دارد. پیام خود را به صورت منسجم 
ک و نقد می کند و متناسب با موقعیت 

را در در مقابل جمع سخن می گوید. در برخی موارد، سخن آنان  بیان می کند، 
به راهنمایی معلم  ش با رعایت مراحل آن نیاز 

زبان را به کار می گیرد. در اجرای نمای و مخاطب، گونه های مختلف 
دارد.

نیازمند 
ش

آموز
در برخی موارد درگفت وگو با دیگران مشارکت دارد ولیکن در رساندن پیام به صورت منسجم، سخن گفتن در 

ک معلم نیازمند است.
ش به راهنمایی و کم

مقابل جمع، اجرای نمای
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س »فارسی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ٴ جدول اهدا       ادامه

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

مهارت های خواندن
خواندن

ــ کسب مهارت روخوانی و درک خوانداری

ــ خواندن صحیح متن)  نثر، شعر( به صورت روان با رعایت لحن    
و آهنگ  و سرعت  مناسب 

ــ حفظ شعر های تعیین شده 
ــ بیان اطالعات آشکار متن خوانداری  

ــ بیان ترتیب رویدادهای متن خوانداری  
ــ پاسخ به پرسش های  استنباطی خوانداری  

ــ تلفیق و تفسیر اّطالعات متن خوانداری  

خیلی خوب
گ و سرعت مناسب می خواند و شعرهای تعیین شده در کتاب را  حفظ 

متن )نثر، شعر( را درست و روان، با لحن و آهن
می کند. اّطالعات آشکار و ترتیب رویداد های متن را بیان می کند؛ به سؤاالت استنباطی و روابط محتوایی با ضرب المثل 

پاسخ داده، اطالعات متن را تلفیق و تفسیر می کند.

خوب
گ و سرعت مناسب را رعایت  می کند و شعرهای 

خواند و در اکثر موارد لحن، آهن متن )نثر، شعر( را درست و روان می 
کند. اّطالعات آشکار و ترتیب رویدادهای متن خوانداری را بیان کرده، در بیشتر موارد  تعیین شده در کتاب را حفظ می 

به سؤاالت استنباطی و روابط محتوایی با ضرب المثل و تلفیق و تفسیر اطالعات متن پاسخ می دهد.

قابل قبول
در اکثر موارد، متن )نثر، شعر( را درست و روان می خواند. در برخی موارد، شعرهای تعیین شده در کتاب را حفظ 
می کند و اّطالعات آشکار و ترتیب رویدادهای متن دیداری و خوانداری را بیان کرده و در برخی موارد به سؤاالت 

استنباطی پاسخ می دهد.

نیازمند 
ش

آموز
در خواندن متن )نثر، شعر( و حفظ شعر به صورت درست و روان و بیان ترتیب رویدادهای متن، توانایی الزم را ندارد 

ک و راهنمایی معلم نیازمند است.
و در پاسخ به سؤاالت آشکار و استنباطی  به کم
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س »فارسی«  پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ٴ جدول اهدا ادامه

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

مهارت های نوشتن
درست نویسی وامال

ــ کسب مهارت درست نویسی و زیبانویسی  

ــ تشخیص و کاربرد امالی صحیح واژه ها  
ــ رعایت خوانانویسی و زیبا نویسی  

ــ پاسخ به پرسش های امالیی  

خیلی خوب
های امالیی به  ش 

دهد و آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و به پرس ص می 
شکل صحیح امالی واژه های کتاب را تشخی

طور کامل پاسخ می دهد.

خوب
ص می دهد و در اکثر موارد آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و به 

صحیح امالی واژه های کتاب را تشخی
شکل 

ش های امالیی پاسخ می دهد.
پرس

قابل قبول 
نویسد و  دهد و در برخی موارد آنها را خوانا، درست می  ص می 

در اکثر موارد شکل صحیح امالی واژه های کتاب را تشخی
ش های امالیی، پاسخ می دهد.

به پرس

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد .

های امالیی به کم ش 
ص و نوشتن امالی صحیح واژه های کتاب و پاسخ به پرس

در تشخی

نگارش و انشا

ــ کسب مهارت نگارش و انشا نویسی

ــ نوشتن بند منسجم در قالب های مختلف )خاطره، شرح حال، زندگینامه،   
گزارش و خالصه، ادامه متن ناتمام و...( با رعایت معیارهای ارائه شده 

و نشانه های نگارشی
ــ انتخاب عنوان برای متن نوشته  

ــ پاسخ گویی به پرسش های نگارشی.  

خیلی خوب
ش های 

در هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف، معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به پرس
نگارشی پاسخ صحیح می دهد. برای متن عنوان مناسب انتخاب می کند.

خوب
در بیشتر موارد، هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف، معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می دهد. برای متن عنوان انتخاب می کند.
پرس

قابل قبول 
در برخی موارد، هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف، معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی را رعایت می کند و به 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می دهد. برای متن عنوان انتخاب می کند.
پرس

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 

در نوشتن متن در قالب های مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده و نشانه های نگارشی به کم
ش های نگارشی پاسخ می دهد. برای متن عنوان انتخاب می کند.

به ندرت به پرس
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س »علوم تجربی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

                                   جدول اهدا

عناوین کارنامه
س

در
سطح 1 )قابل قبول( 

سطح 2 )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

مهارت های فرایندی و 
روش علمی

زنگ علوم

1

ش آموز با انجام بازی ارائه شده در کتاب، با مسئله مواجه 
دان

ص کردن 
شده و از طریق تعیین برخی از عوامل اثرگذار)مشخ

ک فرضیه برای حل مسئله بیان 
عوامل متغیر، ثابت و...( ی

ش کرده و درستی و نادرستی آن را بررسی 
نموده و آن را آزمای

دهد. کرده و نتیجه گیری خود را کتبی ارائه می 

آموز با انجام بازی، با مسئله مواجه شده و از طریق تعیین  ش 
دان

ص کردن عوامل متغیر، ثابت و...( دو 
عوامل اثرگذار)مشخ

ش، درستی 
فرضیه برای حل مسئله بیان نموده و با انجام آزمای

گیری  و نادرستی فرضیه های خود را بررسی کرده و نتیجه 
خود را کتبی ارائه می دهد.

ش آموز با انجام بازی، با مسئله مواجه شده و از طریق تعیین 
دان

ص کردن عوامل متغیر، ثابت و...( 
عوامل اثرگذار)مشخ

ش، 
فرضیه هایی برای حل مسئله بیان نموده و با انجام آزمای

خود را بررسی کرده و 
های  درستی و نادرستی فرضیه 

دهد. گیری خود را کتبی ارائه می  نتیجه 

مواد و تغییرات آن

ماده تغییر می کند

2

فهرست مختصری از تغییرات پیرامون خود تهیه، نوع تغییرات 
ص کرده، 

گ، بو و...( را مشخ
س، شکل، اندازه، رن

آنها )جن
با انجام فعالیت های کتاب، تغییرات را طبقه بندی، نامگذاری و 
در مورد دخالت انسان در تغییرات طبیعت و مفید یا مضر بودن 
ش 

س گزار
آنها، اطالعات مختصری جمع آوری می کند و به کال

می دهد.

خود تهیه، نوع تغییرات آنها  فهرستی از تغییرات پیرامون 
ص کرده، با 

گ، بو و...( را مشخ
س، شکل، اندازه، رن

)جن
ش هایی، تغییرات را طبقه بندی و نامگذاری و در 

انجام آزمای
مورد دخالت انسان در تغییرات طبیعت و مفید یا مضر بودن 
آنها و سرعت تغییرات برخی از مواد، اطالعات جمع آوری 

ش می دهد.
س گزار

می کند و به کال

فهرست کاملی از تغییرات پیرامون خود تهیه، نوع تغییرات آنها 
ص کرده، با 

گ، بو و...( را مشخ
س، شکل، اندازه، رن

)جن
ش های متنوع، تغییرات را طبقه بندی و نامگذاری 

انجام آزمای
و مفید یا مضر  و در مورد دخالت انسان در تغییرات طبیعت 
بودن آنها و سرعت تغییرات برخی از مواد، اطالعات کاملی 

ش می دهد.
س گزار

جمع آوری می کند و به کال

حرکت و انرژی

رنگین کمان

3

ک 
ک ابزار نور را تجزیه می کند و به کم

با استفاده از حداقل ی
ذره بین تصاویری از اجسام را تشکیل می دهد.به نمونه هایی از 

کاربرد عدسی در زندگی )در حد کتاب درسی ( اشاره می کند.

ک 
با استفاده از حداقل دو ابزار نور را تجزیه می کند و به کم

ذره بین تصاویری از اجسام را تشکیل می دهد. به نمونه هایی 
از کاربرد عدسی در زندگی اشاره می کند. 

ک 
متنوع، نور را تجزیه می کند و با کم با استفاده از ابزارهای 

ذره بین، تصاویر مختلف را تشکیل می دهد. به نمونه هایی 
از کاربردهای عدسی در زندگی اشاره نموده و دربارٔه آنها 

ش می دهد. 
س گزار

اطالعاتی جمع آوری می کند و به کال

کارها آسان می شود)1(

8

با انجام فعالیت های کتاب، رابطٔه بین قسمت های مختلف اهرم 
را در جدولی نشان می دهد. نمونه ای از ابزار و وسایلی که 
در زندگی روزمره مانند اهرم عمل کرده، به کار برده و آنها را 

کند. س محل تکیه گاه، طبقه بندی می 
براسا

با انجام فعالیت های کتاب، رابطٔه بین قسمت های مختلف اهرم 
را کشف و در جدول مقایسه ای نشان می دهد و نتیجه گیری 
می کند. چند نمونه از ابزار و وسایلی که در زندگی روزمره مانند 
گاه،  س محل تکیه 

اهرم عمل کرده، به کار برده و آنها را براسا
کند. طبقه بندی می 

با انجام فعالیت های کتاب، رابطٔه بین قسمت های مختلف اهرم 
را کشف و در جدول مقایسه ای نشان می دهد و به طور صحیح 
نتیجه گیری می کند. نمونه های متنوعی از ابزار و وسایلی که 
در زندگی روزمره مانند اهرم عمل کرده، به کار برده و آنها را 

کند. س محل تکیه گاه، طبقه بندی می 
براسا
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عناوین کارنامه
س

در
سطح 1 )قابل قبول(

سطح 2 )خوب(
سطح 3 )خیلی خوب(

حرکت و انرژی

کارها آسان می شود)2(

9

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد برخی از ماشین های ساده 
ک 

و کاربرد آنها در زندگی به طور مختصر توضیح می دهد. ی
ماشین مرکب با استفاده از ماشین های ساده   ) حداقل 3 ماشین( 

می سازد و به کار می گیرد.

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد اغلب ماشین های ساده 
ک ماشین مرکب 

و کاربرد آنها در زندگی توضیح می دهد. ی
) حداقل 4 ماشین( می سازد  با استفاده از ماشین های ساده 

و به کار می گیرد.

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد ماشین های ساده )سطح 
و کاربرد آنها  شیب دار، گوه، قرقره، پیچ، چرخ محور و اهرم ( 
ک ماشین مرکب با استفاده از 

در زندگی توضیح می دهد. ی
ماشین های ساده ) هر 6 ماشین( می سازد و به کار می گیرد.

زمین و پیرامون آن

برگی از تاریخ زمین

٤

از طریق مشاهدٔه اثر بدن جانداران، به برخی از ویژگی های آن 
اشاره می کند. با انجام فعالیت  کتاب، نحؤه تشکیل فسیل و فایدٔه 

مطالعٔه فسیل ها را بیان می کند. 

از طریق مشاهدٔه اثر بدن جانداران، به برخی از ویژگی های 
آن اشاره می کند. با انجام فعالیت  کتاب، نحؤه تشکیل فسیل 
دربارٔه برخی از  و فایدٔه مطالعٔه فسیل ها را توضیح داده و 
کند و  کاربردهای فسیل در زندگی، اطالعات جمع آوری می 

ش می دهد.
س گزار

به کال

از طریق مشاهدٔه اثر بدن جانداران، به چند مورد از ویژگی های 
آنها اشاره می کند. با انجام فعالیت  کتاب، نحؤه تشکیل فسیل 
و فایدٔه مطالعٔه فسیل ها را به درستی توضیح داده، دربارٔه 
کاربردهای فسیل در زندگی، اطالعات جمع آوری می کند و 

ش می دهد.
س گزار

به کال

خاک با ارزش

10

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد برخی از عوامل مؤثر در 
جانوران، آب 

گ ها، گیاهان، 
سن

شدن 
ک)خرد 

خا
تشکیل 

ش مختصری 
ک ، گزار

و هوا، ..( و نفوذپذیری آب در خا
ک 

ش خا
ارائه می دهد. درباره برخی از عواملی که بر فرسای

اثر می گذارد، اطالعات جمع آوری کرده و برای جلوگیری از 
دهد. ک پیشنهادی ارائه می 

ش خا
فرسای

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد اغلب عوامل مؤثر در 
گ ها، گیاهان، جانوران، آب و 

ک)خرد شدن سن
تشکیل خا

ک ، گزارشی ارائه می دهد. 
هوا، ...( و نفوذپذیری آب در خا

ک اثر می گذارد، 
خا

ش 
دربارٔه اکثر عواملی که بر فرسای

ک 
ش خا

اطالعات جمع آوری کرده و برای جلوگیری از فرسای
دهد. پیشنهادهایی ارائه می 

با انجام فعالیت های کتاب، در مورد عوامل مؤثر در تشکیل 
آب و هوا،...(  گ ها، گیاهان، جانوران، 

ک )خرد شدن سن
خا

ش کاملی ارائه می دهد. 
ک، گزار

و نفوذپذیری آب در خا
ک اثر می گذارد، اطالعات 

ش خا
دربارٔه عواملی که بر فرسای

ک 
خا

ش 
جلوگیری از فرسای

جمع آوری کرده و برای 
پیشنهادهای متنوعی  ارائه    می دهد.

س »علوم تجربی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ٴ جدول اهدا ادامه
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س »علوم تجربی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ٴ جدول اهدا                                 ادامه

عناوین 
کارنامه

س
در

سطح 1 )قابل قبول(
سطح 2 )خوب(

سطح 3 )خیلی خوب(

دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

حرکت بدن

5

مدل دست را ساخته و با آن کار ماهیچه و استخوان را بیان 
می کند. برخی از راه های حفظ سالمت اسکلت و ماهیچه ها را 

گیرد. در فعالیت های مختلف بیان می کند و به کار می 

مدل دست را ساخته و با آن کار ماهیچه، استخوان و مفصل را 
های حفظ سالمت  به طور مختصر توضیح می دهد. اغلب راه 
اسکلت و ماهیچه ها را در فعالیت های مختلف بیان می کند و به 

کار می گیرد.

مدل دست را به درستی می سازد و با آن کار ماهیچه، 
استخوان و مفصل را توضیح می دهد. راه های حفظ 
سالمت اسکلت و ماهیچه ها را در فعالیت های مختلف بیان 

گیرد. می کند و به کار می 

چه خبر؟ )1(

6

ش و کارکرد 
با انجام فعالیت های کتاب، ساختمان چشم و گو

کند. دربارٔه حفظ سالمت چشم  اجزای مختلف آنها را بیان می 
کند و  ک منبع، اطالعات جمع آوری می 

ش با استفاده از ی
و گو

گیرد. دهد و در برخی موارد به کار می  ش مختصری ارائه می 
گزار

ش و کارکرد 
های کتاب، ساختمان چشم و گو با انجام فعالیت 

اجزای مختلف آنها را توضیح می دهد. دربارٔه حفظ سالمت 
ش با استفاده از چند منبع اطالعات جمع آوری می کند 

چشم و گو
و گزارشی ارائه می دهد و در اکثر موارد به کار می گیرد.

ش و 
با انجام فعالیت های کتاب، ساختمان چشم و گو

کارکرد اجزای مختلف آنها را به طور کامل توضیح 
ش با استفاده از 

دهد. دربارٔه حفظ سالمت چشم و گو می 
منابع مختلف)کتاب، مجله و...(، اطالعات جمع آوری 
دهد و همواره به کار  ش کاملی ارائه می 

کند و گزار می 
می گیرد.

چه خبر؟ )2(

7

س چشایی، بویایی، المسه 
با انجام فعالیت های کتاب، دربارٔه ح

و کارکرد اجزای مختلف آنها توضیح مختصر می دهد. دربارٔه 
ک منبع، اطالعات 

راه های حفظ سالمت آنها با استفاده از ی
ش مختصری ارائه می دهد و در برخی 

جمع آوری کرده و گزار
موارد به کار می گیرد.

س چشایی، بویایی، المسه 
دربارهٔ ح با انجام فعالیت های کتاب، 

و کارکرد اجزای مختلف آنها توضیح می دهد و دربارٔه راه های 
حفظ سالمت آنها با استفاده از چند منبع، اطالعات جمع آوری 

کرده و گزارشی ارائه می دهد و در اکثر موارد به کار می گیرد.

س چشایی، بویایی، 
با انجام فعالیت های کتاب، دربارٔه ح

المسه و کارکرد اجزای مختلف آنها به طور کامل توضیح 
می دهد و دربارٔه راه های حفظ سالمت آنها با استفاده از 
منابع مختلف)کتاب، مجله و...(، اطالعات جمع آوری 
ش کاملی ارائه می دهد و همواره به کار می گیرد.

کرده و گزار
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س »علوم تجربی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ٴ جدول اهدا                                   ادامه

عناوین 
کارنامه

س
در

سطح 1 )قابل قبول(
سطح 2 )خوب(

سطح 3 )خیلی خوب(

دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

بکارید و بخورید 

11

با انجام فعالیت های کتاب، درباره برخی از عوامل مؤثر 
ک( اطالعات جمع آوری 

بر رشد گیاه)نور، هوا، آب، خا
کند و در زندگی روزمره  کند و مشاهدات خود را بیان می  می 
بندد. در مورد کاشتن گیاه و رشد آن در برخی از  به کار می 

مناطق، پیشنهادی ارائه می دهد.

های کتاب، دربارٔه اغلب عوامل مؤثر بر رشد  با انجام فعالیت 
کند و  ک( اطالعات جمع آوری می 

گیاه)نور، هوا، آب، خا
مشاهدات خود را در قالب جدولی ارائه می دهد و در زندگی 
روزمره به کار می بندد. در مورد کاشتن گیاه و رشد آن در اغلب 

مناطق پیشنهادهایی ارائه می دهد.

با انجام فعالیت های کتاب، دربارٔه عوامل مؤثر بر رشد 
ک( اطالعات جمع آوری می کند و 

گیاه)نور، هوا، آب، خا
مشاهدات خود را در قالب جدول و نمودار ارائه می دهد 
و در زندگی روزمره به کار می بندد. در مورد کاشتن گیاه 
و رشد آن در مناطق مختلف پیشنهادهای متنوعی ارائه 

دهد. می 

از ریشه تا برگ

12

گ و روزنه 
با انجام فعالیت های کتاب، تار کشنده، آوند، رگبر

ص داده و به کارکرد آنها اشاره 
را با راهنمایی معلم تشخی

می کند و از طریق کاوشگری، نحؤه انتقال مواد و آب از ریشه 
به سایر قسمت های گیاه و تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید از 
ک 

روزنه در گیاه را تا حدودی بیان می کند ولی برای نوشتن ی
گ« به راهنمایی 

داستان علمی تخیلی با عنوان »از ریشه تا بر
معلم نیاز دارد.

گ و روزنه 
های کتاب، تار کشنده، آوند، رگبر با انجام فعالیت 

ص داده و در مورد کارکرد آنها توضیح می دهد. 
را تشخی

از طریق کاوشگری، نحؤه انتقال مواد و آب از ریشه به 
سایر قسمت های گیاه و تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید از 
ک داستان 

روزنه در گیاه را به طور مختصر بیان می کند و ی
گ« می نویسد.

علمی تخیلی به عنوان »از ریشه تا بر

گ و 
رگبر فعالیت های کتاب، تار کشنده، آوند،  با انجام 

ص داده و در مورد کارکرد آنها توضیح کامل 
روزنه را تشخی

می دهد. از طریق کاوشگری، نحؤه انتقال مواد و آب از ریشه 
به سایر قسمت های گیاه و تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید از 
ک داستان 

روزنه در گیاه را به طور کامل بیان می کند و ی
گ«  )همراه با شکل( 

علمی تخیلی به عنوان »از ریشه تا بر
می نویسد.
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س »هنر« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آفرینش هنری

پرورش ایده 

به کارگیری قوه تخیل و خالقیت در 
آفرینش هنری

ــ مشاهده طبیعت و میراث فرهنگی ـ هنری 
ایران

ــ به کارگیری قوه تخیل و خالقیت خود در 
آفرینش هنری

خیلی خوب
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه و متنوع به کار می گیرد.

در آفرین

خوب
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه به کار می گیرد.

در آفرین

 قابل قبول
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه به کار می گیرد.

در بیشتر آفرین

ش
نیازمند آموز

ش های هنری به راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای به کار گرفتن مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی در آفرین

بیان ایده

به کارگیری قواعد زیبایی شناسی

ــ به کارگیری عناصر بصری )نقطه، خط، سطح، 
حجم، رنگ و ...( به اقتضای آفرینش اثر هنری

ــ به کارگیری قواعد زیبایی شناسی )نظم، تناسب، 
تقارن، تنوع شکل ها و ...( در آفرینش اثر  هنری
محیط  در  زیبایی شناسی  قواعد  کارگیری  به  ــ 

اطراف خود

خیلی خوب
ش های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی رابه شکل مناسبی به کار می گیرد.

در آفرین

خوب
ش های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی رابه شکل مناسبی به کار می گیرد.

در بیشتر  آفرین

قابل قبول
ش های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی رابه شکل مناسبی به کار می گیرد.

در برخی از آفرین

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیاز دارد.
ش های هنری خود ودر زیباسازی محیط پیرامون به کم

شناسی در  آفرین در به کارگیری عناصر بصری و قواعد زیبایی 

بیان افکار و احساسات در قالب آثار مختلف 
هنری

آثار  قالب  در  معنا  انتقال  و  احساسات  بیان  ــ 
هنری مختلف

ــ انتخاب وسایل و مواد مناسب برای آفرینش 
هنری و به کارگیری صحیح آنها

ــ نگهداری از ابزار و وسایل و رعایت نظم و 
پاکیزگی

خیلی خوب
ک اثر هنری بیان می کند. در استفاده و نگهداری از ابزار  و 

احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب در قالب ی
وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می کند.

خوب
ک اثر هنری بیان می کند. در استفاده و 

در بیشتر موارد، احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب در قالب ی
نگهداری از ابزار و وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می کند.

قابل قبول
کند. در استفاده و  ک اثر هنری بیان می 

در برخی موارد، احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب در قالب ی
نگهداری از ابزار و وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

به راهنمایی معلم نیاز دارد. برای بیان احساسات و معنای مورد نظر خود، با استفاده از مواد و ابزار مناسب 
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

درک هنری

زیبایی شناسی

درک زیبایی های 
طبیعت و 

توجه به خالق آن

در  بصری  عناصر  شناسایی  ـ  ـ
طبیعت

ـ شناسایی قواعد زیبایی شناسی در  ـ
طبیعت 

ـ شناسایی طبیعت به عنوان بخشی  ـ
از خلقت پروردگار و تالش برای 

نگهداری از آن

خیلی خوب
ش می کند. 

ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت تال
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی

خوب
ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از 

در طبیعت را تشخی عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی  در بیشتر موارد، 
ش می کند.

خلقت تال

قابل قبول
ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت 

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی
ش می کند.

تال

ش
نیازمند تال

ص می دهد. 
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را با راهنمایی معلم تشخی

درک زیبایی ها در آثار 
هنری

ــ شناسایی عناصر بصری 
زیبایی شناسی  قواعد  و 
محیط  و  هنری  آثار  در 

پیرامون 

خیلی خوب
ص می دهد.

عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

خوب
ص می دهد.

در بیشتر موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

قابل قبول
دهد. ص می 

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

ش
نیازمند تال

ص می دهد.
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون با راهنمایی معلم تشخی

تاریخ و میراث فرهنگی ایران

درک اهمیت توجه به تاریخ و میراث 
فرهنگی ایران و حفظ آن

میراث  و  تاریخ  به  توجه  اهمیت  بیان  ــ 
فرهنگی  ــ هنری ایران

ــ شناسایی قواعد زیبایی شناسی آثار هنری 
ایران 

ــ ارائه پیشنهادهایی برای حفظ و نگهداری 
میراث فرهنگی ایران

خیلی خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. قواعد زیبایی شناسی را در میراث فرهنگی 

ش می کند. 
ص می دهد و در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

ایران تشخی

خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگیـ ـ هنری ایران را با ذکر چند نمونه  بیان می کند. در بیشتر موارد، قواعد زیبایی شناسی را در میراث 

ش می کند.
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

فرهنگی ایران تشخی

قابل قبول
در برخی موارد، قواعد زیبایی شناسی را  ذکر دست کم دو نمونه  بیان می کند.  اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با 

ش می کند.
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

در میراث فرهنگی ایران تشخی

ش
نیازمند تال

با راهنمایی معلم اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را بیان می کند و قواعد زیبایی شناسی را در میراث فرهنگی ایران 
ص می دهد. 

تشخی

نقد هنری

توصیف و اظهارنظر درباره آثار هنری 
خود و دیگران

اثر  یک  عاطفی  ــ  احساسی  توصیف  ــ 
هنری 

درون  زیبایی شناسی  قواعد  توصیف  ــ 
یک اثر هنری

دیگران  و  خود  هنری  اثر  بررسی  ــ 
براساس قواعد زیبایی شناسی

خیلی خوب
ک اثر هنری را 

ک اثر هنری را برخود توصیف می کند. چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند. 
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

توصیف می کند. اثر هنری خود و دیگران را بر اسا

خوب
ک اثر هنری را بیان می کند. 

شناسی در ی ک اثر هنری را برخود بیان می کند. چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی 
تأثیر احساسیـ ـ عاطفی ی

کند. ش می 
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

در بیشتر موارد، اثر هنری خود و دیگران را بر اسا

قابل قبول
ک اثر هنری را بیان 

شناسی در ی ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی 
در بیشتر موارد، تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

کند. ش می 
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

می کند. در برخی موارد، اثر هنری خود و دیگران را بر اسا

ش
نیازمند آموز

س قواعد زیبایی شناسی به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
ک اثر هنری بر خود و بررسی اثر هنری خود و دیگران بر اسا

برای بیان تأثیر احساسیـ ـ عاطفی ی

س »هنر« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس ریاضی
اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس مطالعات اجتماعی
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س »مطالعات اجتماعی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

جدول اهدا

عناوین
 کارنامه

ف کلی
اهدا

س
در

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

نظام اجتماعی

ــ شناخت و رعایت اصول برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و تعامل مناسب در گروه 	

1، 2و3

ــ ذکر و رعایت نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران )گوش دادن، سخن گفتن، 
حریم شخصی، ارتباط غیر کالمی( و ارزیابی گفتگوی همکالسان

ــ بیان احساسات خود  	
ــ بیان راه های مناسب همدلی با دیگران  	

ــ شناسایی برخی تکالیف و مسئولیت ها نسبت به خود و دیگران و رعایت آنها 	
ــ رعایت نکات مربوط به کار گروهی 	

خیلی خوب

نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران را ذکر و رعایت کرده، با توجه به معیارها، گفت وگوی دیگران را ارزیابی 
س های نابجا، به وجود آوردن شادی برای خود و دیگران و همدلی با 

می کند. احساسات خود و راه های غلبه بر غم و تر
آنها را در موقعیت های مختلف بررسی و بیان می کند. گروه را تعریف کرده و نکات مهم برای عضو مؤثر بودن در گروه 

را برمی شمرد و می تواند کار گروهی را به بهترین وجه انجام دهد.

خوب

را ذکر و رعایت می کند، برای ارزیابی گفت وگوی دیگران به اغلب معیارها  نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران 
س های نابجا، به وجود آوردن شادی برای خود و دیگران و 

توجه می کند. احساسات خود و راه های غلبه بر غم و تر
همدلی با آنها را در اغلب موقعیت ها بررسی و بیان می کند. گروه را تعریف کرده و اغلب نکات مهم برای عضو مؤثر 

بودن در گروه را برمی شمرد و می تواند کار گروهی را به بهترین وجه انجام دهد.

قابل قبول

و آنها را رعایت می کند. راه های غلبه بر احساسات  به برخی از نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران اشاره کرده 
س های نابجا، به وجود آوردن شادی برای خود و دیگران و همدلی با آنها را 

خود و برخی از راه های غلبه بر غم و تر
در برخی از موقعیت ها بررسی و بیان می کند. به تعریف گروه اشاره کرده و برخی نکات مهم برای عضو مؤثر بودن در 

گروه را برمی شمرد. تاحدودی نکات الزم همکاری در گروه را رعایت می کند.

ش
نیازمند آموز

س های 
نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران را شناسایی کرده و برای بیان احساسات خود و راه های غلبه بر غم و تر

نابجا، به وجود آوردن شادی برای خود و همدلی با دیگران و همچنین تعریف گروه و ویژگی های آن، رعایت نکات مهم 
ک معلم دارد.

برای عضو مؤثر بودن و انجام کار گروهی نیاز به راهنمایی و کم

ــ شناخت نقش و وظایف نهاد حکومت و برخی گروه ها و  	
مؤسسات اجتماعی )شوراها، هالل احمر و سازمان انتقال 

خون(

3، 4 و 10

ـ بیان نقش و وظایف مؤسسات اجتماعی)شوراها، هالل احمر  ـ 	
و سازمان انتقال خون( با موضوع همدلی

ــ بیان ویژگی های ارکان حکومت جمهوری اسالمی 	
ــ تکمیل نمودار ارکان حکومت جمهوری اسالمی 	

ــ تشخیص رابطٔه وظایف قوای سه گانه با امور زندگی روزمره 	
یک  مدیریت  با  اردو  یک  مدیریت  شباهت های  کشف  ــ  	

کشور

خیلی خوب
کند و  کند. نمودار ارکان حکومت جمهوری اسالمی را تکمیل می  ش و وظایف مؤسسات اجتماعی را بیان می 

نق
ک کشور را کشف کند. رابطٔه اغلب امور زندگی روزمره را با وظایف 

ک اردو و ادارٔه ی
های مدیریت ی می تواند شباهت 

ص می دهد.
قوای سه گانه تشخی

خوب
ش و وظایف اغلب مؤسسات اجتماعی را بیان می کند. نمودار ارکان حکومت جمهوری اسالمی را تکمیل می کند و 

نق
ص دهد.

گانه را تشخی می تواند حداقل سه مورد از رابطٔه امور زندگی روزمره با وظایف قوای سه 

قابل قبول
کند. نمودار ارکان حکومت جمهوری اسالمی را تکمیل می کند  ش و وظایف برخی از مؤسسات اجتماعی را بیان می 

نق
دهد. ص می 

ک مورد از امور زندگی روزمره را با وظایف قوای سه گانه تشخی
و حداقل ی

ش
نیازمند آموز

ش و وظایف مؤسسات اجتماعی، ارکان حکومت جمهوری اسالمی و وظایف قوای سه گانه به راهنمایی و 
در بیان نق

ک معلم نیاز دارد.
کم
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س »مطالعات اجتماعی« پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی در

ادامه جدول اهدا

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
در

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فرهنگ و هویت

ــ آشنایی با فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی در دوره ورود اسالم به ایران تا 
پایان دوره تیموری

19 و20

ــ برشمردن اقدامات وزیران ایرانی
ــ بیان نام برخی شعرا، دانشمندان و آثار آنها 

ــ نام بردن آثار تاریخی دورٔه ورود اسالم به ایران تا پایان دورٔه تیموری
ــ نوشتن متن کوتاه در مورد شخصیت های این دوره

ــ بیان علل رونق هنر و زبان فارسی در دوره های حکومت های ایرانی

خیلی خوب
دانشمندان و وزیران دوره »ورود اسالم به ایران تا پایان دوره تیموری« را نام برده و دربارٔه اقدامات آنها توضیح کافی 
می دهد. شعرا و آثار آنها و آثار تاریخی به جامانده از آن دوره و علل رونق هنر و زبان فارسی را بیان می کند و می تواند 

با استفاده از واژه های داده شده متن کاملی دربارٔه شخصیت های مهم این دوره بنویسد.

خوب
دانشمندان و وزیران دوره »ورود اسالم به ایران تا پایان دوره تیموری« را نام برده و دربارٔه اقدامات آنها به طور مختصر 
توضیح می دهد. اغلب شعرا و آثار آنها و همچنین آثار تاریخی به جامانده از آن دوره و برخی از علل رونق هنر و زبان 

فارسی را بیان می کند و می تواند با استفاده از اغلب واژه های داده شده، متنی دربارٔه یکی از شخصیت ها بنویسد.

قابل قبول
برخی از دانشمندان و وزیران »دوره ورود اسالم به ایران تا پایان دوره تیموری« را نام برده و نمونه هایی از اقدامات 
آنها را بیان می کند. برخی از شعرا و آثار آنها و همچنین آثار تاریخی به جامانده از آن دوره را ذکر می کند و می تواند با 

استفاده از برخی از واژه های داده شده، عبارتی دربارٔه یکی از شخصیت ها بنویسد.

ش
نیازمند آموز

برخی از دانشمندان و وزیران دوره »ورود اسالم به ایران تا پایان دوره تیموری« را نام برده  و برای بیان مطالبی دربارٔه 
ک معلم نیاز دارد.

ک متن، به راهنمایی و کم
اقدامات آنها و ذکر نام شعرا و آثار به جامانده از آن دوره و نوشتن ی

زمان، تداوم وتغییر 

قیام  تا  پیامبر)ص(  بعثت  از  تاریخ صدر اسالم  مهم  رویدادهای  شناخت  ــ 
عاشورا

15، 16 و 18

ــ بیان علت و چگونگی رویدادهای مهم تاریخ صدر اسالم )بعثت، محاصره 
اقتصادی، هجرت، فتح مکه، جنگ صفین، قیام عاشورا( 

نمودار خط  بر روی  ترتیب  به  تاریخ اسالم  نشان دادن رویداد های مهم  ــ 
زمان

ــ تکمیل عبارات مرتبط با اقدامات مهم شخصیت های تاریخ صدر اسالم
ــ بیان مبدأ تاریخ مسلمانان و انجام محاسبٔه مربوط به سال شمسی

خیلی خوب
رویدادهای مهم تاریخ اسالم، علل و عوامل آنها را شرح داده و به ترتیب روی نمودار خط زمان نشان می دهد. عبارات 
های تاریخ اسالم را تکمیل می کند. مبدأ تاریخ مسلمانان را توضیح داده و محاسبات  مرتبط با اقدامات مهم شخصیت 

مرتبط با آن را انجام می دهد.

خوب
اغلب رویدادهای مهم تاریخ اسالم، علل و عوامل آنها را شرح داده، اغلب آنها را به ترتیب روی نمودار خط زمان 
نشان می دهد. اغلب عبارات مرتبط با اقدامات مهم شخصیت های تاریخ اسالم را تکمیل می کند. مبدأ تاریخ مسلمانان 

را توضیح داده و محاسبات مرتبط با آن را انجام می دهد.

قابل قبول
ترتیب روی نمودار خط  برخی از رویدادهای مهم تاریخ اسالم، علل و عوامل آنها را شرح داده، برخی از آنها را به 
های تاریخ اسالم را تکمیل می کند. مبدأ تاریخ  دهد. برخی عبارات مرتبط با اقدامات مهم شخصیت  زمان نشان می 

دهد. مسلمانان را توضیح داده و محاسبات مرتبط با آن را انجام می 

ش
نیازمند آموز

برای بیان رویدادهای مهم تاریخ اسالم، علل و عوامل آنها، نشان دادن آنها به ترتیب روی نمودار خط زمان، تکمیل 
های تاریخ اسالم، توضیح مبدأ تاریخ مسلمانان و برای محاسبات مرتبط با آن  عبارات مرتبط با اقدامات مهم شخصیت 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
به کم
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زمان،  تداوم و تغییر 

به  اسالم  ورود  از  پس  و سلسله های  رویدادهای سیاسی  با  آشنایی  ــ 
ایران تا پایان دورٔه تیموری 

19، 20، 21 و 22

ــ مقایسٔه وسعت قلمرو سلسله ها و حکومت های ایرانی پس از ورود 
اسالم به ایران تا پایان دورٔه تیموری بر روی نقشه

تشکیل  )از  آنها  پیامدهای  و  ایران  تاریخ  سیاسی،  رویدادهای  بیان  ــ 
حکومت ترکان تا پایان دورٔه تیموری(

ــ جانمایی سلسله های حکومت ها روی نمودار خط زمان

خیلی خوب
س از ورود اسالم به ایران تا دوره تیموری و پیامدهای آنها 

رویدادهای مهم سیاسی حکومت ها و سلسله های پ
را بیان می کند و این سلسله ها را روی نمودار خط زمان نشان داده و به وسیلٔه نقشه، قلمرو آنها را با یکدیگر 

مقایسه می کند. 

خوب
س از ورود اسالم به ایران تا دورٔه تیموری و برخی از 

اغلب رویدادهای مهم سیاسی حکومت ها و سلسله های پ
پیامدهای آنها را توضیح می دهد و این سلسله ها را بر روی نمودار خط زمان نشان داده و به وسیلٔه نقشه، قلمرو 

آنها را با یکدیگر مقایسه می کند.

قابل قبول
س از ورود اسالم به ایران تا دوره تیموری را بیان و 

برخی از رویدادهای مهم سیاسی حکومت ها و سلسله های پ
بر روی نمودار خط زمان نشان داده و به وسیلٔه نقشه، قلمرو آنها را با یکدیگر مقایسه می کند.

نیازمند 
ش

آموز

س از ورود اسالم به ایران تا دورٔه تیموری و رویدادهای سیاسی مهم و 
برای نام بردن حکومت ها و سلسله های پ

پیامدهای آنها و نشان دادن آنها بر روی نمودار خط زمان و مقایسه کردن قلمرو آنها با یکدیگر به وسیلٔه نقشه، به 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

کم

فضا و مکان

ــ شناخت حرکات زمین و موقعیت مکانی پدیده ها
ــ قبله یابی

13، 14 و 15

ــ تعریف حرکات وضعی و انتقالی زمین و بیان نتایج آنها
ــ نشان دادن موقعیت مکانی پدیده ها و خطوط فرضی)استوا، 
یا  جغرافیا  کره  روی  بر  نیمکره(  مبدأ،  نصف النهار  مدارها، 

تصویر
ــ بیان جهت قبله در ایران و نشان دادن آن بر روی نقشه

خیلی خوب
حرکت وضعی و انتقالی زمین را تعریف کرده و نتایج آن را بیان می کند. خطوط فرضی را روی کره جغرافیا یا 
دهد. جهت قبله در ایران را به طور کامل )جنوب غربی( بیان می کند و قبلٔه شهرهای تعیین شده  تصویر نشان می 

را روی نقشه نشان می دهد.

خوب
را روی کره جغرافیا یا  حرکت وضعی و انتقالی زمین را تعریف و نتایج آن را بیان می کند. اغلب خطوط فرضی 

تصویر نشان می دهد. جهت قبله در ایران را به طور کامل )جنوب غربی(بیان می کند.

قابل قبول
حرکت وضعی و انتقالی زمین را تعریف و نتایج آن را بیان می کند. برخی از خطوط فرضی را روی کره جغرافیا 

یا تصویر نشان می دهد. جهت قبله در ایران را تاحدودی )جنوب( بیان می کند.

نیازمند 
ش

آموز
 برای تعریف حرکت وضعی و انتقالی زمین و نتایج آن و نشان دادن خطوط فرضی روی کره جغرافیا و پیدا کردن 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
جهت قبله در ایران به کم
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فضا و مکان

ــ آشنایی با ویژگی های طبیعی و انسانی برخی از کشورهای همسایٔه ایران، شناخت وجود قاره ها 
و اقیانوس ها و برخی ویژگی های قارٔه آسیا

11، 12، 14 و 17

آذربایجان،  )جمهوری  ایران  همسایه  کشورهای  انسانی  و  طبیعی  ویژگی های  استخراج  ــ 
ارمنستان، پاکستان و عراق( با استفاده از نقشه و کتاب

ــ بیان اشتراکات ایران با کشورهای همسایه  
ــ بیان و جانمایی اقیانوس ها و قاره ها روی نقشٔه جهان  

ــ مقایسٔه شیوه های متنوع زندگی در قارٔه آسیا )قطبی، سیبری، بیابانی( در ابعاد مختلف )آب و   
هوا، پوشش گیاهی، زندگی جانوری، مسکن، تغذیه، نوع فعالیت(

خیلی خوب

نقشه و متن کتاب، ویژگی های طبیعی و انسانی کشورهای همسایه ایران را استخراج  با استفاده از 
س ها و قاره ها را روی کرٔه جغرافیایی نشان 

را با ایران بیان می کند. اقیانو و اشتراکات این کشورها 
می دهد و روی نقشٔه جهان جانمایی می کند. شیوه های متنوع زندگی در نواحی مختلف قاره آسیا را از 

ابعاد مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند.

خوب

با استفاده از نقشه و متن کتاب، اغلب ویژگی های طبیعی و انسانی کشورهای همسایه ایران را استخراج 
س ها و قاره ها را روی کرٔه جغرافیایی نشان 

و اشتراکات این کشورها را با ایران بیان می کند. اقیانو
روی نقشٔه جهان جانمایی می کند. شیوه های متنوع زندگی در نواحی مختلف قاره آسیا را از  می دهد و 

ابعاد مختلف در اغلب موارد بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند. 

قابل قبول

انسانی کشورهای همسایه ایران را  متن کتاب، برخی از ویژگی های طبیعی و  با استفاده از نقشه و 
س ها و قاره ها را روی کرٔه 

را با ایران بیان می کند. اقیانو استخراج و برخی اشتراکات این کشورها 
جغرافیایی نشان می دهد و روی نقشٔه جهان جانمایی می کند و شیوه های متنوع زندگی در نواحی 

مختلف قاره آسیا را از ابعاد مختلف در برخی موارد بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

بیان اشتراکات این کشورها و  و متن کتاب، توضیح ویژگی های طبیعی و انسانی و  در استفاده از نقشه 
س های جهان روی 

ص قاره ها و اقیانو
مختلف آسیا و تشخی مقایسٔه شیوه های متنوع زندگی در مناطق 

ک معلم نیاز دارد.
نقشه و نام بردن آنها به راهنمایی و کم
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منابع و فعالیت های اقتصادی

ــ آشنایی با ویژگی ها و اهمیت برخی منابع ایران )جمعیت و منابع آب(

5 و 6

ــ نشان دادن پراکندگی جمعیت و منابع آب )رودها( روی نقشه
ــ بیان علل و عوامل رشد جمعیت، پراکندگی جمعیت و مهاجرت

ــ کاوشگری دربارٔه جمعیت مدرسٔه خود
ــ کاوشگری دربارهٔ مصارف آب در محیط زندگی خود و ارائٔه پیشنهاد

ــ خواندن نمودار جمعیت ایران)توصیف و تحلیل نمودار( 

خیلی خوب

پراکندگی جمعیت ایران و منابع آب ایران را روی نقشه نشان می دهد. علل و عوامل رشد جمعیت، پراکندگی جمعیت، مهاجرت را روی 
مدل و نمودار نشان داده و به طور کامل بیان می کند. می تواند در بارهٔ جمعیت مدرسه خود اطالعاتی جمع آوری کرده و نمودار مربوط به آن 
را ترسیم   و تحلیل کند. دربارهٔ مصارف آب در محیط زندگی خود بررسی نموده و در مورد نحوهٔ درست مصارف آب پیشنهادهای متنوعی 

)در قالب جدول، پوستر و...( ارائه می کند.

خوب
پراکندگی جمعیت ایران و منابع آب ایران را روی نقشه نشان می دهد. اغلب علل و عوامل رشد جمعیت، پراکندگی جمعیت، مهاجرت را روی 
ک 

مدل و نمودار نشان داده و بیان می کند و می تواند در بارهٔ جمعیت مدرسه خود اطالعاتی جمع آوری کرده و نمودار مربوط به آن را به کم
معلم ترسیم  کند. دربارهٔ مصارف آب در محیط زندگی خود بررسی نموده و پیشنهادهایی در مورد نحوهٔ درست مصارف آب ارائه می کند.

قابل قبول
پراکندگی جمعیت ایران و منابع آب ایران را روی نقشه نشان می دهد. برخی از علل و عوامل رشد جمعیت، پراکندگی جمعیت، مهاجرت 
را روی مدل و نمودار نشان می دهد و بیان می کند و می تواند در بارهٔ جمعیت مدرسه خود اطالعاتی جمع آوری کرده و نمودار مربوط به 

آن را ترسیم  کند. دربارهٔ مصارف آب در محیط زندگی خود بررسی نموده و پیشنهادی در مورد نحوهٔ درست مصرف آب ارائه می کند.

ش
نیازمند آموز

ش دربارهٔ جمعیت مدرسٔه خود و بررسی و پیشنهاد در 
برای بیان پراکندگی جمعیت و منابع آب ایران و علل و عوامل رشد جمعیت و کاو

ک معلم نیاز دارد.
مورد مصارف آب در محیط زندگی، به راهنمایی و کم

ــ آشنایی با صنعت و پراکندگی نواحی مهم صنعتی ایران

7

ــ بیان مفهوم صنعت 
ــ بیان تفاوت صنایع مادر و مصرفی و نشان دادن پراکندگی آنها روی نقشه

ــ مربوط کردن مواد اولیه تعیین شده به کاالهای مشخص شده
ــ کاوشگری دربارهٔ عوامل تولید در یک کارخانه

خیلی خوب
دهد و پراکندگی صنایع  کند و تفاوت میان صنایع مادر و مصرفی را با ذکر مصادیق مختلف آنها توضیح می  مفهوم صنعت را بیان می 
ک معلم دربارٔه 

ص می کند و با کم
مادر و مصرفی را روی نقشه و نمودار نشان می دهد و مواد اولیه کاالهای تعیین شده را مشخ

کند. س وجو( جمع آوری می 
ک محل زندگی اطالعاتی )از طریق بازدید یا پر

ک کارخانه نزدی
عوامل تولید در ی

خوب

دهد و پراکندگی اغلب  مفهوم صنعت را بیان می کند و تفاوت میان صنایع مادر و مصرفی را با ذکر مصادیقی از آنها توضیح می 
دهد و مواد اولیه اغلب کاالهای تعیین شده را به کاالهای مرتبط با آن  صنایع مادر و مصرفی را روی نقشه و نمودار نشان می 
ک محل زندگی اطالعاتی )از طریق بازدید یا 

ک کارخانه نزدی
ک معلم دربارٔه اغلب عوامل تولید در ی

ص می کند و با کم
مشخ

س وجو( جمع آوری می کند.
پر

قابل قبول

ک مثال بیان می کند و پراکندگی برخی 
مفهوم صنعت را به طور مختصر بیان می کند و تفاوت میان صنایع مادر و مصرفی را با ذکر ی

ص می کند و با 
از صنایع مادر و مصرفی را روی نقشه و نمودار نشان می دهد و مواد اولیه برخی از کاالهای تعیین شده را مشخ

س وجو( جمع آوری 
ک محل زندگی اطالعاتی )از طریق بازدید یا پر

ک کارخانه نزدی
ک معلم دربارٔه یکی از عوامل تولید در ی

کم
می کند.

ش
نیازمند آموز

ص مواد اولیه 
برای بیان مفهوم صنعت، تفاوت میان صنایع مادر و مصرفی، پراکندگی برخی از صنایع مادر و مصرفی و تشخی

ک معلم نیاز دارد.
ک محل زندگی خود به راهنمایی و کم

ک کارخانه نزدی
آوری اطالعات از ی برخی از کاالهای تعیین شده و جمع 
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منابع و فعالیت های اقتصادی

ــ آشنایی با انواع راه ها و وسایل حمل و نقل و نقش آنها در اقتصاد و بازرگانی

8 و 9

ــ بیان ضرورت وجود راه در زندگی انسان
ــ مقایسه وسایل حمل و نقل و انواع راه ها

ــ کاوشگری)میدانی( دربارٔه آمد و شد به مدرسه
ــ بیان مفهوم صادرات و واردات با ذکر مثال

ــ بیان نکات ایمنی در سفرهای جاده ای
ــ معین کردن بنادر و راه های مهم روی نقشه

خیلی خوب

ش آموزان 
ضرورت راه ها و وسایل حمل و نقل را در زندگی انسان بیان می کند و دربارهٔ نحوهٔ آمد و شد دان

دهد )تکمیل پرسشنامه و رسم نمودار و  ک تحقیق میدانی را به طور کامل انجام می 
و کارکنان به مدرسه ی

ش 
ها و وسایل حمل و نقل را با یکدیگر به طور کامل مقایسه کرده و نق توضیح در مورد آن به طور کامل(. راه 

آنها را در بازرگانی )صادرات و واردات( با مثال های متنوع بیان می کند و بنادر و راه های مهم را روی نقشه 
نشان می دهد و نکات ایمنی را در سفرهای جاده ای توضیح می دهد.

خوب

آموزان  ش 
کند و دربارهٔ نحوهٔ آمد و شد دان ها و وسایل حمل و نقل را در زندگی انسان بیان می  ضرورت راه 

ک تحقیق میدانی را انجام می دهد)تکمیل پرسشنامه و رسم نمودار و توضیح در مورد 
و کارکنان به مدرسه ی

ش آنها را در بازرگانی 
آن(. راه ها و وسایل حمل و نقل را در اغلب جنبه ها با یکدیگر مقایسه کرده و نق

)صادرات و واردات( با چند مثال بیان می کند. اغلب بنادر و راه های مهم را روی نقشه نشان می دهد و بیشتر 
ای توضیح می دهد. موارد نکات ایمنی را در سفرهای جاده 

قابل قبول

کند و دربارهٔ نحوهٔ آمد و شد  ضرورت راه ها و وسایل حمل و نقل را در زندگی انسان به طور مختصر بیان می 
آوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه انجام  ک تحقیق میدانی در حد جمع 

آموزان و کارکنان به مدرسه ی ش 
دان

ش آنها را در بازرگانی 
می دهد. راه ها و وسایل حمل و نقل را از برخی جنبه ها با یکدیگر مقایسه کرده و نق

ک مثال بیان می کند. برخی بنادر و راه های مهم را روی نقشه نشان داده و برخی 
)صادرات و واردات( با ی

از نکات ایمنی را در سفرهای جاده ای توضیح می دهد.

نیازمند 
ش

آموز

ک تحقیق میدانی دربارهٔ نحؤه 
در بیان ضرورت راه و وسایل حمل و نقل در زندگی انسان، انجام ی

ش آنها در 
ش آموزان و کارکنان به مدرسه، مقایسٔه راه ها و وسایل حمل و نقل و بیان نق

آمد      و شد دان
ک 

های مهم بر روی نقشه، نیاز به راهنمایی و کم بازرگانی با ذکر مثال و نشان دادن برخی بنادر و راه 
معلم دارد.
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بخش ششم

34/3

تعليم و تربيت اسالمى شابک    ۹ - ۲۰۴۹ - ٠٥ - ٩٦٤ - ٩۷۸

بهای فروش در سراسر کشور  ۶۵۰۰  ريال ـ ۱۳۹۲

آب هاى گوارا، روان كردىو از دل سنگ هاى سخت،تبديل ساختى.تاريكى هاى شب را به روشنايِى روزو با بزرگى ات،سپيده ى صبح را نشان دادىبا مهربانى ات، خداوندا
و دعايم را اجابت فرما.نوايم را بشنوچراِغ درخشان قرار دادى.و خورشيد و ماه را آبى فراوان فرو فرستادى.و از ابرها،
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بهای فروش در سراسر کشور         ريال ـ ۱۳۹۲

شابک    ۷ - ۲۰۵۶ - ٠٥ - ٩٦٤ - ٩۷۸
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سر کشور ۶۰۰۰  ريال ـ ١٣٩۱
بهای فروش در سرا
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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ ششم جهت درج در کارنامۀ توصیفی 97ـ 96

قرآن 
ــ خواندن )روخوانی، قرائت(

ــ آموزه های قرآنی )ترجمٔه کلمات و عبارات قرآنی، پیام قرآنی و داستان های قرآنی(

هدیه های آسمان 

دانش آموزان اقلیت های دینی دانش آموزان اهل سنت
ــ خداشناسی

ــ پیامبری
ــ امامت

ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ آداب و اخالق اسالمی  
ــ احکام اسالمی 
ــ مراسم اسالمی  

ــ شخصیت های دینی

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ آداب و اخالق اسالمی 
ــ احکام اسالمی 
ــ مراسم اسالمی  

ــ شخصیت های دینی
ــ تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ آداب و اخالق 

ــ تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

تربیت بدنی
ــ آمادگی جسمانی

ــ مهارت های ورزشی پایه )دو و میدانی(
ــ ایمنی، بهداشت و تغذیه در فعالیت های جسمانی 

ــ بازی های ورزشی و بومی  ـ محلی 

فارسی
ــ مهارت های خواندن )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( 
ــ مهارت های نوشتن )درست نویسی و امال، نگارش و انشا(

ریاضی 
ــ اعداد و عملیات )الگوها، عدد نویسی تا سیزده رقم، عدد صحیح، عدد اعشاری، کسر/ عدد مخلوط، جمع و تفریق کسرها/ 
اعداد مخلوط، ضرب کسرها/ اعداد مخلوط، تقسیم کسرها/ اعداد مخلوط، جمع و تفریق اعداد اعشاری، ضرب اعداد اعشاری، 
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تقسیم اعداد اعشاری، نسبت، تناسب، درصد، محاسبات تقریبی و ترتیب عملیات و بخش پذیری(
ــ هندسه )مرکز تقارن و تقارن مرکزی، دوران، محورهای مختصات، تقارن و مختصات(

ــ اندازه گیری )طول و سطح، جرم و حجم، خط و زاویه(

علوم تجربی 
ــ مهارت های فرایندی و روش علمی  )زنگ علوم، طراحی کنیم و بسازیم، از گذشته تا آینده(

ــ مواد و تغییرات آن )سرگذشت دفتر من، کارخانٔه کاغذسازی(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )خیلی کوچک، خیلی بزرگ، شگفتی های برگ، جنگل برای کیست؟، سالم بمانیم(

ــ حرکت و انرژی )ورزش و نیرو )1(، ورزش و نیرو )2(، سفر انرژی(
ــ زمین و پیرامون آن )سفر به اعماق زمین، زمین پویا(

هنر 
ــ آفرینش هنری )پرورش ایده، بیان ایده(

ــ درک هنری )زیبایی شناسی، تاریخ و میراث فرهنگی ایران، نقد هنری(

مطالعات اجتماعی 
ــ نظام اجتماعی

ــ فضا و مکان
ــ زمان، تداوم و تغییر

ــ فرهنگ و هویت
ــ منابع و فعالیت های اقتصادی

تفکر و پژوهش
ــ انتخاب و تصمیم گیری

ــ پروژه پژوهشی
ــ نظام مندی

ــ هویت و ارزش
ــ مهارت های مشترک

کار وفناوری
ــ فناوری اطالعات )رایانه و ارگونومی  کار با آن، کار با رایانه، نقاشی با رایانه، تایپ در رایانه، نوشتن با رایانه، الگوریتم و 

روندنما(
ــ طراحی و ساخت پروژه ها )فرایند اجرای پروژه، ایمنی و بهداشت(
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شایستگی های عمومی 
ــ شایستگی های فردی )رعایت بهداشت و ایمنی، رعایت آموخته های اخالقی(

ــ شایستگی های فرهنگی ــ اجتماعی )مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی(
ــ شایستگی های یادگیری )توجه به مطالعه و کتاب خوانی، تالش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف(



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس آموزش قرآن

بهای فروش در سراسر كشور ۱۲۰۰۰ ريال ـ ۱۳۹۲
34/4شابک    ۳ - ١٩۸۱ - ٠٥  - ٩٦٤- ٩٧٨
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
جلسه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

کسب مهارت روخوانی 
آیات قرآنی

آیات جلسٔه سوم کتاب
و مصحف آموزشی

خواندن صحیح و 
شمرده آیات 

خیلی خوب
آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می  خواند.

خوب
آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و بیشتر آیات مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می  خواند.

قابل قبول
بیشتر آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و برخی از آیات مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می  خواند.

ش
نیازمند آموز

برخی از آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی و مصحف آموزشی را به صورت صحیح و شمرده می  خواند.

قرائت

کسب مهارت 
روان خوانی1

آیات جلسٔه اول

آیات جلسٔه اول 
تمام دروس

خواندن آیات جلسه 
اول هر درس به صورت 

روان و معمولی

خیلی خوب
س را روان و آهنگین2 می  خواند.

آیات جلسه اول هر در
خوب

س را روان و تقریبًا آهنگین می  خواند.
آیات جلسه اول هر در

قابل قبول
خواند. س را روان و معمولی می  

آیات جلسه اول هر در
ش

نیازمند آموز
ک معلم نیاز دارد. 

برای روان و معمولی خواندن آیات جلسه اول به کم

آموزه  های قرآنی

ترجمه کلمات و 
عبارات قرآنی

آشنایی با کلمات و
عبارات ساده و
پرکاربرد قرآنی

جلسه دوم
تمام دروس

بیان معنای
کلمات و عبارات قرآنی 

کتاب درسی

خیلی خوب
ترجمه کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می  کند.

خوب
کند. ترجمه بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می  

قابل قبول
ترجمه برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

کند. ترجمه تعدادکمی  از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلم بیان می  

پیام قرآنی

درک مفهوم
 پیام های قرآنی

جلسه اول
دروس 1، 2، 3، 5، 6، 
 15 ،13 ،11 ،10،9،7

خواندن متن و ترجمه 
پیام قرآنی و بیان 

مصادیق آن 

خیلی خوب
در بیشتر موارد، متن و ترجمه پیام قرآنی را از حفظ می  خواند و مفاهیم و مصادیق آن را با ذکر مثال های متنوع بیان می  کند.

خوب
در برخی موارد، متن و ترجمه پیام قرآنی را از حفظ می  خواند و مفاهیم ومصادیق آن را با ذکر چند مثال بیان می  کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می  خواند و با ذکر مثال، مفهوم و مصداق آن را بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم برخی از مفاهیم و مصادیق آن را بیان می  کند.
متن وترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می  خواند و به کم

داستان های قرآنی

آشنایی با داستان های 
قرآنی

جلسه اول دروس
12 ،8 ،4 

بیان داستان های 
کتاب درسی

خیلی خوب
ش بازگو می  کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود
خوب

ش بازگو می  کند.
داستان های کتاب درسی را به صورت کّلی به زبان خود

قابل قبول
ش بازگو می  کند.

ک تصاویر و به صورت کّلی به زبان خود
داستان های کتاب درسی را با کم

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب درسی به کم

س »قرآن« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
 جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

1ــ روان خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن و به صورت معمولی و روان
تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.

2ــ خواندن آهنگین یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده و نوار صوتی(



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس هدیه های آسمان

34/3 تعليم و تربيت اسالمى
شابک    ۹ - ۲۰۴۹ - ٠٥ - ٩٦٤ - ٩۷۸

بهای فروش در سراسر کشور  ۶۵۰۰  ريال ـ ۱۳۹۲

خداوندا
با مهربانى ات، 

سپيده ى صبح را نشان دادى
و با بزرگى ات،

تاريكى هاى شب را به روشنايِى روز
تبديل ساختى.

و از دل سنگ هاى سخت،
آب هاى گوارا، روان كردى

و از ابرها،
آبى فراوان فرو فرستادى.

و خورشيد و ماه را 
چراِغ درخشان قرار دادى.

نوايم را بشنو
و دعايم را اجابت فرما.
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

درک مفهوم ساده اصل توحید 
و ستایش یگانگی خداوند 

1

توحید  اصل  مفهوم  بیان  ــ 
مهربانی،  در  خداوند  )یگانگی 

بخشندگی، دانایی و توانایی( 
ــ ستایش خداوند در قالب متنی 

کوتاه 

خیلی خوب
به مفهوم اصل توحید و  نمونه های متنوعی از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب متنی کوتاه خداوند را ستایش می  کند. 

خوب
ش می  کند. 

به مفهوم اصل توحید و  نمونه هایی از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب متنی کوتاه خداوند را ستای

قابل قبول
ش می  کند. 

ش به مفهوم اصل توحید و  دو نمونه از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب چند جمله خداوند را ستای
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار به مفهوم اصل توحید و  صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب چند جمله خداوند را 
ش می  کند. 

ستای

پیامبری

درک مفهوم ساده اصل نبوت و آشنایی با 
ویژگی ها، وظایف 
و سیره پیامبران 

2، 10 و 11

ــ بیان مفهوم اصل نبوت
ــ بیان ویژگی ها و صفات پیامبران 

ــ بیان مأموریت ها و وظایف پیامبران بر اساس 
آیات مربوط 

رفتار  و  زندگی  از  متنوعی  نمونه های  بیان  ــ 
پیامبران 

در  پیامبران  سیره  با  منطبق  رفتار  تشخیص  ــ 
موقعیت های مختلف

خیلی خوب
ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان  مفهوم اصل نبوت و  نمونه های متنوعی از ویژگی های پیامبران و مأموریت 

ص می  دهد.
را بیان می  کند. در موقعیت های مختلف، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

خوب
مفهوم اصل نبوت و  چند نمونه از ویژگی های پیامبران و مأموریت ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان را بیان 

ص می  دهد.
می  کند. در بیشتر موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

قابل قبول
ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان را  مفهوم اصل نبوت و  حداقل دو نمونه  از ویژگی های پیامبران و مأموریت 

ص می  دهد.
بیان می  کند. در برخی موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

ش
نیازمند آموز

ها و وظایف ایشان و نیز زندگی  با راهنمایی آموزگار مفهوم اصل نبوت و نمونه هایی از ویژگی های پیامبران و مأموریت 
دهد. ص می  

و رفتارشان را بیان می  کند و در موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

امامت

درک مفهوم ساده اصل امامت و تالش برای الگوگرفتن از 
سیره ائمه اطهار )ع(

6

ــ بیان مفهوم اصل امامت
ــ بیان اسامی  ائمه اطهار)ع( به ترتیب

ــ بیان نمونه هایی از رفتار و ویژگی های ائمه اطهار )ع( 
ــ بیان وظایف ما نسبت به ائمه اطهار )ع( 

در  )ع(  اطهار  ائمه  سیره  بر  منطبق  رفتار  تشخیص  ــ 
موقعیت های مختلف

خیلی خوب
ها، احادیث و رفتارهای ائمه  های متنوعی از ویژگی  کند. نمونه  مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  
های متعدد مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه اطهار )ع(  اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند. در موقعیت 

ص می  دهد.
را تشخی

خوب
مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. چند نمونه از ویژگی ها، احادیث و رفتارهای 
کند. در چند موقعیت مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه  ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  

ص می  دهد.
اطهار )ع( را تشخی

قابل قبول
مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. چند نمونه از ویژگی ها، احادیث و رفتارهای 
ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند. در چند موقعیت مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه 

ص می  دهد )در حد کتاب درسی(.
اطهار  )ع( را تشخی

ش
نیازمند آموز

اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. با راهنمایی آموزگار، مفهوم اصل امامت و نمونه هایی از ویژگی ها، 
احادیث و رفتارهای ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 جدول اهدا
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امامت

درک مفهوم تولی و تبری و تالش برای 
الگوگرفتن از رفتار پیشوایان دین در 

این زمینه 

3 و 5

ــ بیان معنای تولی و تبری با ذکر مصادیق 
رفتارهای  از  نمونه هایی  و  امروزی 
پیشوایان دین )مانند قیام امام حسین)ع(، 
حماسه حضرت قاسم در روز عاشورا و 
انقالب اسالمی ( و تالش برای الگوگرفتن 

از آنها

خیلی خوب
مفهوم تولی و تبری را با استفاده از نمونه های متنوع و وظایف خود را در این زمینه بیان می  کند. نمونه های متنوعی از 

ش می  کند. 
ویژگی های رفتاری پیشوایان دین را در دفاع از دین بیان و برای الگوگرفتن از ایشان تال

خوب
مفهوم تولی و تبری را با استفاده از چند نمونه و وظایف خود را در این زمینه بیان می  کند. چند نمونه از ویژگی های 

کند. ش می  
رفتاری پیشوایان دین را در دفاع از دین بیان و برای الگوگرفتن از ایشان تال

قابل قبول
مفهوم تولی و تبری را با استفاده از چند نمونه و وظایف خود را در این زمینه)در حد کتاب درسی( بیان می  کند. چند 

ش می  کند.
نمونه از ویژگی های رفتاری پیشوایان دین را در دفاع از دین بیان و برای الگوگرفتن از ایشان تال

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار مفهوم تولی و تبری را با استفاده از چند نمونه )در حد کتاب درسی( بیان می  کند و چند نمونه از 
کند. ش می  

ویژگی های رفتاری پیشوایان دین را در دفاع از دین بیان و برای الگوگرفتن از ایشان تال

درک مفهوم مهربانی و توجه امام زمان  )ع( 
نسبت به شیعیان و وظایف ما نسبت به ایشان 

برای بهره مندی از توجه ایشان

7 و 8

و  )ع(  زمان  امام  به  نسبت  ما  وظایف  بیان  ــ 
نحوه بهره مندی از دعا و توجه ایشان 

دورٔه  در  )ع(  زمان  امام  نائبان  شناسایی  ــ 
غیبت و وظایف ما نسبت به ایشان 

خیلی خوب
بیان می  کند. نائبان امام  حوه بهره مندی از دعا و توجه ایشان را  نمونه های متنوعی از وظایف ما نسبت به امام زمان )ع( و ن

د.  زمان )ع( در دورهٔ غیبت را معرفی و ویژگی های ایشان را بیان می  کند و وظایف ما نسبت به ایشان را توضیح می  ده

خوب
چند نمونه از وظایف ما نسبت به امام زمان )ع( و نحوه بهره مندی از دعا و توجه ایشان را بیان می  کند. نائبان امام 

زمان  )ع( در دورٔه غیبت را معرفی و ویژگی های ایشان و وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند.

قابل قبول
کند. نائبان امام  چند نمونه از وظایف ما نسبت به امام زمان )ع( و نحوه بهره مندی از دعا و توجه ایشان را بیان می  
زمان  )ع( در دورٔه غیبت را معرفی و ویژگی های ایشان و وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند )در حد کتاب 

درسی( .

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از وظایف ما نسبت به امام زمان )ع( و نحوه بهره مندی از دعا و توجه ایشان را بیان می  کند. 
نائبان امام زمان )ع( در دورهٔ غیبت را معرفی و ویژگی های ایشان و وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند.

آداب و اخالق اسالمی 

درک اهمیت آداب معاشرت اسالمی  و حفظ 
سالمت و تالش برای رعایت آن

10 و 11

ــ بیان نمونه هایی از آداب معاشرت اسالمی  و 
فواید رعایت آنها 

با عوامل و فواید حفظ سالمتی و  ــ آشنایی 
تالش برای رعایت آنها 

ــ تشخیص رفتار مناسب مطابق با آموزه های 
درس در موقعیت های مختلف

خیلی خوب
نمونه های متنوعی از آداب معاشرت اسالمی  و عوامل و شیوه های حفظ سالمتی و فواید آنها را بیان می  کند و نسبت به رعایت 

ص می  دهد. 
آنها توجه دارد. نحوهٔ عمل به آداب معاشرت و راه های حفظ سالمت را در موقعیت های مختلف تشخی

خوب
چند نمونه  از آداب معاشرت اسالمی  و عوامل و شیوه های حفظ سالمتی و فواید آنها را بیان می  کند و نسبت به رعایت آنها توجه 

ص می  دهد. 
دارد. در بیشتر موارد نحوهٔ عمل به آداب معاشرت و راه های حفظ سالمت را در موقعیت های مختلف تشخی

قابل قبول
کند )در حد کتاب  های حفظ سالمتی و فواید آنها را بیان می   چند نمونه  از آداب معاشرت اسالمی  و عوامل و شیوه 
درسی( و نسبت به رعایت آنها توجه دارد. در برخی موارد نحؤه عمل به آداب معاشرت و راه های حفظ سالمت را 

ص می  دهد.
در موقعیت های مختلف تشخی

ش 
نیازمند آموز

های حفظ سالمتی و فواید آنها را بیان  با راهنمایی آموزگار چند نمونه  از آداب معاشرت اسالمی  و عوامل و شیوه 
ص می  دهد.

می  کند و نحؤه عمل به آداب معاشرت و راه های حفظ سالمت در موقعیت های مختلف را تشخی

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

درک مفهوم ساده اصل توحید 
و ستایش یگانگی خداوند 

1

توحید  اصل  مفهوم  بیان  ــ 
مهربانی،  در  خداوند  )یگانگی 

بخشندگی، دانایی و توانایی( 
ــ ستایش خداوند در قالب متنی 

کوتاه 

خیلی خوب
به مفهوم اصل توحید و  نمونه های متنوعی از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب متنی کوتاه خداوند را ستایش می  کند. 

خوب
ش می  کند. 

به مفهوم اصل توحید و  نمونه هایی از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب متنی کوتاه خداوند را ستای

قابل قبول
ش می  کند. 

ش به مفهوم اصل توحید و  دو نمونه از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب چند جمله خداوند را ستای
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار به مفهوم اصل توحید و  صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحید اشاره و در قالب چند جمله خداوند را 
ش می  کند. 

ستای

پیامبری

درک مفهوم ساده اصل نبوت و آشنایی با 
ویژگی ها، وظایف 
و سیره پیامبران 

2، 10 و 11

ــ بیان مفهوم اصل نبوت
ــ بیان ویژگی ها و صفات پیامبران 

ــ بیان مأموریت ها و وظایف پیامبران بر اساس 
آیات مربوط 

رفتار  و  زندگی  از  متنوعی  نمونه های  بیان  ــ 
پیامبران 

در  پیامبران  سیره  با  منطبق  رفتار  تشخیص  ــ 
موقعیت های مختلف

خیلی خوب
مفهوم اصل نبوت و  نمونه های متنوعی از ویژگی های پیامبران و مأموریت ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان 

ص می  دهد.
را بیان می  کند. در موقعیت های مختلف، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

خوب
مفهوم اصل نبوت و  چند نمونه از ویژگی های پیامبران و مأموریت ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان را بیان 

ص می  دهد.
می  کند. در بیشتر موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

قابل قبول
مفهوم اصل نبوت و  حداقل دو نمونه  از ویژگی های پیامبران و مأموریت ها و وظایف ایشان و نیز زندگی و رفتارشان را 

ص می  دهد.
بیان می  کند. در برخی موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار مفهوم اصل نبوت و نمونه هایی از ویژگی های پیامبران و مأموریت ها و وظایف ایشان و نیز زندگی 
ص می  دهد.

و رفتارشان را بیان می  کند و در موقعیت ها، رفتارهای منطبق با سیرٔه پیامبران را تشخی

امامت

درک مفهوم ساده اصل امامت و تالش برای الگوگرفتن از 
سیره ائمه اطهار )ع(

6

ــ بیان مفهوم اصل امامت
ــ بیان اسامی  ائمه اطهار)ع( به ترتیب

ــ بیان نمونه هایی از رفتار و ویژگی های ائمه اطهار )ع( 
ــ بیان وظایف ما نسبت به ائمه اطهار )ع( 

در  )ع(  اطهار  ائمه  سیره  بر  منطبق  رفتار  تشخیص  ــ 
موقعیت های مختلف

خیلی خوب
مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. نمونه های متنوعی از ویژگی ها، احادیث و رفتارهای ائمه 
اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند. در موقعیت های متعدد مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه اطهار )ع( 

ص می  دهد.
را تشخی

خوب
مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. چند نمونه از ویژگی ها، احادیث و رفتارهای 
ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند. در چند موقعیت مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه 

ص می  دهد.
اطهار )ع( را تشخی

قابل قبول
مفهوم اصل امامت و اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. چند نمونه از ویژگی ها، احادیث و رفتارهای 
ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند. در چند موقعیت مطرح شده، رفتار منطبق با سیره ائمه 

ص می  دهد )در حد کتاب درسی(.
اطهار  )ع( را تشخی

ش
نیازمند آموز

اسامی  ائمه اطهار)ع( را به ترتیب بیان می  کند. با راهنمایی آموزگار، مفهوم اصل امامت و نمونه هایی از ویژگی ها، 
احادیث و رفتارهای ائمه اطهار )ع( و نیز وظایف ما نسبت به ایشان را بیان می  کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 جدول اهدا
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آداب و اخالق اسالمی 

درک اهمیت و نقش تالش و کوشش در 
موفقیت انسان

14

در  کوشش  و  تالش  نقش  و  اهمیت  بیان  ــ 
موفقیت انسان و مصادیق آن 

ــ تشخیص رفتار مناسب مطابق با آموزه های 
درس در موقعیت های مختلف

خیلی خوب
ش و سایر عوامل مؤثر در رسیدن به موفقیت را با ذکر مثال های متنوع مناسب بیان می  کند. در 

ش و کوش
ش تال

نق
ص می  دهد.

موقعیت های مختلف، رفتار مناسب برای کسب موفقیت را تشخی

خوب
ش و سایر عوامل مؤثر در رسیدن به موفقیت را با ذکر چند مثال  مناسب بیان می  کند. در بیشتر 

ش و کوش
ش تال

نق
دهد. ص می  

موقعیت ها، رفتار مناسب برای کسب موفقیت را تشخی

قابل قبول
ش و سایر عوامل مؤثر در رسیدن به موفقیت را با ذکر چند مثال مناسب )در حد کتاب درسی( بیان 

ش و کوش
ش تال

نق
دهد. ص می  

می  کند. در برخی موقعیت ها، رفتار مناسب برای کسب موفقیت را تشخی

ش
نیازمند آموز

ش و سایر عوامل مؤثر در رسیدن به موفقیت را با ذکر مثال  بیان می  کند و در 
ش و کوش

ش تال
با راهنمایی آموزگار نق

دهد. ص می  
موقعیت ها، رفتار مناسب برای کسب موفقیت را تشخی

آشنایی با آداب علم جویی و دانش آموزی  و 
تالش برای رعایت آنها

17

ــ بیان آداب علم جویی و دانش آموزی و توجه 
به رعایت آنها

ــ تشخیص رفتار منطبق با آداب علم جویی در 
موقعیت های مختلف

خیلی خوب
ش آموزی و حق معلم را بیان و به رعایت آنها توجه می  کند. رفتار مناسب 

نمونه های متنوعی از آداب علم جویی و دان
ص می  دهد.

با آداب علم جویی را در موقعیت های مختلف تشخی

خوب
به رعایت آنها توجه می  کند. در بیشتر موارد رفتار  ش آموزی و حق معلم را بیان و 

چند نمونه از آداب علم جویی و دان
دهد. ص می  

مناسب با آداب علم جویی را در موقعیت های مختلف تشخی

قابل قبول
به رعایت آنها توجه می  کند )در حد کتاب درسی(.  ش آموزی و حق معلم را بیان و 

چند نمونه  از آداب علم جویی و دان
دهد. ص می  

در برخی موارد رفتار مناسب با آداب علم جویی را در موقعیت های مختلف تشخی

ش
نیازمند آموز

به رعایت آنها توجه می  کند و  ش آموزی و حق معلم را بیان و 
با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از آداب علم جویی و دان

دهد. ص می  
رفتار مناسب با آداب علم جویی را در موقعیت های مختلف تشخی

جهان آخرت

درک مفهوم ساده اصل 
معاد و تالش برای انجام 

کارهای نیک

9

معاد  اصل  مفهوم  بیان  ــ 
و  دنیا  در  زندگی  رابطٔه  و 

آخرت 
ــ بیان تأثیر اعتقاد به معاد 

در زندگی و مصادیق آن 

خیلی خوب
مفهوم اصل معاد و رابطٔه زندگی در دنیا و آخرت و تأثیر اعتقاد به معاد در زندگی را با ذکر نمونه های متنوع توضیح می  دهد. 

خوب
مفهوم اصل معاد و رابطٔه زندگی در دنیا و آخرت و تأثیر اعتقاد به معاد در زندگی را با ذکر چند نمونه توضیح می  دهد.

قابل قبول
مفهوم اصل معاد و رابطٔه زندگی در دنیا و آخرت و تأثیر اعتقاد به معاد در زندگی را با ذکر چند نمونه )در حد کتاب درسی( توضیح می  دهد.

ش 
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار مفهوم اصل معاد و رابطٔه دنیا و آخرت و تأثیر اعتقاد به معاد در زندگی را با ذکر چند نمونه توضیح می  دهد.
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قرآن کریم

درک مفهوم پیام های 
قرآنی

همٔه دروس

قرآنی  پیام  مفهوم  بیان  ــ 
با  آن  ارتباط  و  درس 

موضوع درس

خیلی خوب
س بیان می  کند.

س را با ذکر مثال هایی توضیح می  دهد و ارتباط آن را با موضوع در
مفهوم پیام قرآنی در

خوب
س بیان می  کند.

س را با ذکر مثالی توضیح می  دهد و ارتباط آن را با موضوع در
مفهوم پیام قرآنی در

قابل قبول
س بیان می  کند.

س را بیان می  کند و ارتباط آن را با موضوع در
ش مفهوم پیام قرآنی در

نیازمند آموز
س بیان می  کند.

س و ارتباط آن را با موضوع در
با راهنمایی آموزگار مفهوم پیام قرآنی در

احکام اسالمی

درک مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و 
تالش برای عمل به آن

4

و  معروف  به  امر  ضرورت  و  اهمیت  بیان  ــ 
شیوه ها  و  مصادیق  از  برخی  و  منکر  از  نهی 

و احکام آن 
نهی  و  معروف  به  امر  نحوه  تشخیص  ــ 

از  منکر در موقعیت های مختلف 

خیلی خوب
نمونه های متنوعی از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق و شیوه های آن را بیان می  کند و نحوه عمل به 

ص می  دهد. 
احکام آن را در موقعیت های مختلف تشخی

خوب
کند و نحوه عمل به احکام آن  چند نمونه از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق و شیوه های آن را بیان می  

دهد.  ص می  
را در چند موقعیت  تشخی

قابل قبول
کند و نحوه عمل به احکام آن  چند نمونه از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق و شیوه های آن را بیان می  

دهد )در حد کتاب درسی(. ص می  
را در چند موقعیت  تشخی

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی اموزگار چند نمونه از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق و شیوه های آن را بیان می  کند و نحوه 
دهد. ص می  

عمل به احکام آن را در چند موقعیت  تشخی

آشنایی با احکام نماز و روزٔه مسافر
و تالش برای رعایت آنها

12

ــ بیان احکام عمدٔه نماز و روزٔه مسافر و توجه 
نسبت به رعایت آنها

ــ تشخیص حکم نماز و روزه کامل یا شکسته 
در موقعیت های مختلف 

خیلی خوب
ص 

های مختلف تشخی کند و حکم نماز و روزه کامل یا شکسته را در موقعیت  احکام نماز و روزٔه مسافر را بیان می  
کند. می  دهد و به آن عمل می  

خوب
ص می  دهد 

احکام نماز و روزٔه مسافر را بیان می  کند و حکم نماز و روزه کامل یا شکسته را در بیشتر موقعیت ها تشخی
و به آن عمل می  کند.

قابل قبول
ص 

ها تشخی احکام نماز و روزٔه مسافر را بیان می  کند و حکم نماز و روزه کامل یا شکسته را در برخی از موقعیت 
می  دهد و به آن عمل می  کند.

ش
نیازمند آموز

های  کند و حکم نماز و روزه کامل یا شکسته را در موقعیت  با راهنمایی آموزگار احکام نماز و روزٔه مسافر را بیان می  
کند. ص می  دهد و به آن عمل می  

مختلف تشخی
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مراسم اسالمی

آشنایی با مراسم و اعمال 
حج و برخی از آداب 

عیدهای بزرگ مسلمانان 
و زیارت 

13 و 16 

و  اعمال  از  برخی  بیان  ــ 
و  فطر  عید  حج،  مراسم 
و  فواید  و  زیارت  قربان، 

ویژگی های آنها

خیلی خوب
اعمال و مراسم حج، عید فطر، قربان و زیارت و فواید و ویژگی های آنها را بیان می  کند. 

خوب
چند نمونه از اعمال و مراسم حج، عید فطر، قربان و زیارت و برخی از فواید و ویژگی های آنها را بیان می  کند.

قابل قبول
برخی از اعمال و مراسم حج، عید فطر، قربان و زیارت و نمونه ای از فواید و ویژگی های آنها را بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

بیان می  کند. د و ویژگی های آنها را  و نمونه ای از فوای با راهنمایی آموزگار اعمال و مراسم حج، عید فطر، قربان و زیارت 

آشنایی با مقام شهید و 
شهادت و دفاع مقدس

15

ــ بیان مقام شهید و شهادت 
و دفاع مقدس و درس هایی 

که از شهدا می  گیریم

خیلی خوب
س هایی که از آنها می  گیریم، با نمونه های متنوع بیان می  کند.

س و در
مقام شهید و شهادت و دفاع مقد

خوب
کند. س هایی که از آنها می  گیریم، با چند نمونه بیان می  

س و در
مقام شهید و شهادت و دفاع مقد

قابل قبول
س هایی که از آنها می  گیریم، با چند نمونه )در حد کتاب درسی( بیان می  کند.

س و در
مقام شهید و شهادت و دفاع مقد

ش
نیازمند آموز

س هایی که از آنها می  گیریم، با چند نمونه بیان می  کند.
س و در

با راهنمایی آموزگار مقام شهید و شهادت و دفاع مقد

شخصیت های دینی

آشنایی با برخی از شخصیت های دینی

3، 9 و 16

ــ معرفی برخی از فرزندان ائمه و شخصیت های 
دینی ]حضرت معصومه)س(، احمد بن موسی و 
حضرت عبدالعظیم)ع( و حضرت قاسم )ع([ از 

طریق بیان ویژگی های ایشان
ــ بیان درس هایی که از زندگی آنها می  توان گرفت

خیلی خوب
کند. حضرت  موسی و حضرت عبدالعظیم )ع(، ایشان را معرفی می  س(، احمدبن 

با بیان چند ویژگی حضرت معصومه )
کند. س هایی را که از آن می  توان گرفت، بیان می  

قاسم )ع( را معرفی و ماجرای شهادت او و در

خوب
س(، احمدبن موسی و حضرت عبدالعظیم )ع(، ایشان را معرفی می  کند. حضرت 

با بیان دو ویژگی حضرت معصومه )
کند. س هایی را که از آن می  توان گرفت، بیان می  

قاسم )ع( را معرفی و ماجرای شهادت او و در

قابل قبول
موسی و حضرت عبدالعظیم )ع(، ایشان را معرفی می  کند. حضرت  س(، احمدبن 

ک ویژگی حضرت معصومه )
با بیان ی

کند. توان گرفت، بیان می   هایی را که از آن می   س 
ک نمونه از در

ش قاسم )ع( را معرفی و ماجرای شهادت او و ی
نیازمند آموز

کند. حضرت  موسی و حضرت عبدالعظیم )ع( را معرفی می   س(، احمدبن 
با راهنمایی آموزگار حضرت معصومه )

کند. س هایی را که از آن می  توان گرفت، بیان می  
قاسم  )ع( را معرفی و ماجرای شهادت او و در
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آمادگی جسمانی

بهبود استقامت قلبی ــ تنفسی

فصل سوم راهنمای معلم 
)صفحه 60ــ39(

فعالیت های  انواع  در  شرکت  ــ 
هوازی )دویدن، دوچرخه سواری 

و...(
ـ  اجرای فعالیت های هوازی در  ـ

زمان نسبتاً  طوالنی 
ــ ارتقاء عملکرد در آزمون های 

قلبی ــ تنفسی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

بهبود انعطاف پذیری

ـ شرکت در انواع تمرینات  ـ
کششی

اجرای فعالیت های بدنی  ـ  ـ
حرکتی  دامنٔه  در  مختلف 

وسیع تر
در  عملکرد  ارتقاء  ـ  ـ

آزمون های انعطاف پذیری

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

بهبود قدرت و استقامت 
عضالنی

ــ شرکت در انواع تمرینات 
مقاومتی

ــ اجرای فعالیت های بدنی 
مختلف با قدرت و استقامت 

عضالنی بیشتر
در  عملکرد  ارتقاء  ــ 
آزمون های قدرت و استقامتی 

عضالنی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت های ورزشی پایه )دو و میدانی(

کسب مهارت پایه
دو سرعت با مانع

فصل چهارم )صفحه 80ــ62(

به  موانع  روی  از  دویدن  ــ 
جای پریدن از روی آنها

از  دویدن  افزایش سرعت  ــ 
روی موانع

ــ ارتقاء عملکرد در اجرای 
بازی های دو سرعت با مانع

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

کسب مهارت پایه
دو سرعت مارپیچ امدادی

بدون  موانع  بین  از  ــ دویدن 
برخورد با آنها

از  دویدن  افزایش سرعت  ــ 
بین موانع

ــ تعویض صحیح و به موقع 
حلقه یا چوب امدادی

ــ ارتقاء عملکرد در اجرای 
مارپیچ  سرعت  دو  بازی های 

امدادی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

س »تربیت بدنی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97ـ  96
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مهارت های ورزشی پایه )دو و میدانی(

کسب مهارت پایه
پرش

فصل چهارم )صفحه 80   ــ62(

صحیح  الگوی  اجرای  ــ 
انواع پرش

در  افقی  مسافت  افزایش  ـ  ـ
انواع پرش

ــ ارتقاء عملکرد در اجرای 
انواع بازی های پرشی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

کسب مهارت پایه
پرتاب

صحیح  الگوی  اجرای  ــ 
انواع پرتاب

در  افقی  مسافت  افزایش  ــ 
انواع پرتاب

ــ ارتقاء عملکرد در اجرای 
انواع بازی های پرتابی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

ایمنی، بهداشت و 
تغذیه در فعالیت 

جسمانی

درک و به کارگیری
ایمنی، بهداشت و تغذیه در 

فعالیت جسمانی

فصل دوم )صفحه  37ــ32(

ارائٔه  و  اجرا  در  مشارکت  ــ 
پروژه  در مورد موضوعات تغذیه، 
ایمنی و بهداشت در فعالیت های 

جسمانی
ایمنی و  تغذیه،  ــ رعایت اصول 
بهداشت در فعالیت های جسمانی 

و انتخاب رفتارهای سالم

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

بازی های ورزشی و 
بومی  ــ محلی

مشارکت فعال در انواع 
بازی های ورزشی و 

ـ    محلی بومی    ـ

فصل پنجم 
)صفحه 116ــ82(

ــ اجرای انواع بازی با به کارگیری 
مهارت های  از  ساده ای  ترکیب 
پایه  مهارت های ورزشی  و  بنیادی 
بسکتبال  توپ  کردن  دریبل  )مانند 

در جریان بازی(
و  حمله  ساده  مفاهیم  شناخت  ــ 

دفاع و به کارگیری آنها در بازی
ـ حرکتی و  ــ درک مفاهیم ادراکیـ 

به کارگیری آنها در بازی
و  فردی  رفتارهای  به کارگیری  ــ 

اجتماعی مطلوب در بازی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
 در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

س »تربیت بدنی« پایۀ ششم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 97ـ  96
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس فارسی
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عناوین 
کارنامه

ف 
اهدا

کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن 

کسب مهارت گوش دادن
و درک شنیداری

متن  استنباطی  و  آشکار  اطالعات  بیان  ــ 
شنیداری 

متن  اّطالعات  نقد  و  تفسیر  تلفیق،  ــ 
شنیداری

ــ تشخیص و بیان عناصر داستان در متن 
شنیداری

خیلی خوب
ص 

ش های آشکار و استنباطی متن شنیداری پاسخ می  دهد. اّطالعات متن شنیداری را تلفیق، تفسیر و نقد می  کند و عناصر داستان متن شنیداری را تشخی
به پرس

ش می  دهد. 
و گزار

خوب
ش های آشکار و استنباطی متن شنیداری پاسخ می  دهد. در بیشتر موارد اّطالعات متن شنیداری را تلفیق، تفسیر و نقد می  کند و عناصر داستان متن 

به پرس
ش می  دهد.

ص و گزار
شنیداری را تشخی

قابل قبول
ش های استنباطی آن پاسخ می  دهد. در برخی موارد اّطالعات متن شنیداری را تلفیق، تفسیر و 

ش های آشکار متن شنیداری و در بیشتر موارد به پرس
به پرس

ش می  دهد. 
ص و گزار

نقد می  کند و عناصر داستان متن شنیداری را تشخی

ش
نیازمند آموز

ش های استنباطی آن پاسخ می  دهد. در تفسیر، نقد متن شنیداری و بیان عناصر داستان به 
ش های آشکار متن شنیداری و در برخی موارد به پرس

به پرس
ک معلم نیاز دارد . 

راهنمایی و کم

سخن گفتن

کسب مهارت 
سخن گفتن

در  معیار  فارسی  زبان  به کارگیری  ــ 
گفت وگو با دیگران

ــ شرکت فعاالنه در بحث و گفت وگو
ــ نظم و انسجام در رساندن پیام

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ــ نقد سخن دیگران

زبان  مختلف  گونه های  به کارگیری  ــ 
)رسمی  و غیررسمی ( متناسب با موقعیت 

خیلی خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران، مشارکت فعال دارد. پیام خود را به صورت منسجم بیان می  کند. در مقابل جمع با تسلط سخن می  گوید 

و سخن آنها را نقد می  کند و گونه های مختلف زبان را متناسب با موقعیت و مخاطب، به کار می  گیرد. 

خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران، مشارکت و پیام خود را به صورت منسجم بیان می  کند. در مقابل جمع سخن می  گوید. در بیشتر موارد، 

سخن دیگران را نقد می  کند و گونه های مختلف زبان را متناسب با موقعیت ومخاطب، به کار می  گیرد.

قابل قبول
در بیشتر موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت و پیام خود را به صورت منسجم بیان می  کند. در مقابل جمع سخن می  گوید. 

در برخی موارد، سخن دیگران را نقد می  کند و گونه های مختلف زبان را متناسب با موقعیت و مخاطب، به کار می  گیرد. 

ش
نیازمند آموز

در برخی موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت می  کند. در رساندن پیام به صورت منسجم، سخن گفتن در مقابل جمع، نقد 
ک معلم نیاز دارد. 

های مختلف زبانی به راهنمایی و کم سخن دیگران و به کارگیری گونه 

خواندن

کسب مهارت روخوانی 
و درک خوانداری

با  به صورت درست و روان  )نثر و شعر(  ــ خواندن صحیح متن 
رعایت مکث، لحن  و آهنگ  و سرعت مناسب

ــ حفظ شعر های تعیین شده
ــ بیان اطالعات آشکار متن 

ــ پاسخ به پرسش های  استنباطی 
ــ تلفیق، تفسیر و نقد اّطالعات متن

ــ بیان ترتیب وقوع رویدادهای متن 
ــ انتخاب داستان با توجه به موضوع و بیان آن 

ــ تشخیص و بیان عناصر داستان در متن خوانده شده

خیلی خوب
خواند. اّطالعات  خواند و شعرهای تعیین شده در کتاب را از حفظ، روان می   گ و سرعت مناسب، درست و روان می  

متن )نثر و شعر( را با رعایت مکث، لحن و آهن
کند. با توجه  کند. ترتیب وقوع رویدادهای متن را بیان می   دهد و اطالعات متن را تلفیق، تفسیر و نقد می   های استنباطی پاسخ می   ش 

کند؛ به پرس آشکار متن را بیان می  
دهد.  ش می  

ص و گزار
کند. عناصر داستان را در متن خوانده شده تشخی به موضوع، داستانی را انتخاب و ماجرای آن را با رعایت سیر منطقی و ذکر جزییات بیان می  

خوب
گ و سرعت مناسب را رعایت می  کند. شعرهای تعیین شده در کتاب را از حفظ می  خواند. اّطالعات 

متن )نثر و شعر( را درست و روان می  خواند و در بیشتر موارد، مکث، لحن، آهن
آشکار متن را بیان می  کند. در بیشتر موارد به پرسش های استنباطی پاسخ می  دهد و اطالعات متن را تلفیق، تفسیر و نقد می  کند. ترتیب وقوع رویدادهای متن را بیان می  کند. با توجه 

ص و گزارش می  دهد.
به موضوع، داستانی را انتخاب و ماجرای آن را بارعایت سیر منطقی بیان می  کند. در بیشتر موارد عناصر داستان را در متن خوانده شده تشخی

قابل قبول

گ مناسب را رعایت می  کند. برخی از شعرهای تعیین 
آهن را درست و روان می  خواند و در برخی موارد مکث، لحن و   در بیشتر موارد، متن )نثر و شعر( 

ش های استنباطی را پاسخ می  دهد و اطالعات متن را تلفیق و تفسیر 
شده در کتاب را از حفظ می  خواند. اّطالعات آشکار متن را بیان می  کند و برخی از پرس

و ماجرای آن را به طور کلی بیان می  کند. در برخی  ش بیان می  کند. با توجه به موضوع، داستانی را انتخاب 
و بی می  کند. ترتیب وقوع رویدادهای متن را کم 

ش می  دهد.
ص و گزار

موارد عناصر داستان را در متن خوانده شده تشخی

ش
نیازمند آموز

متن، ترتیب وقوع رویدادهای متن،  ش های استنباطی و تفسیر اطالعات 
حفظ شعر، پاسخ به پرس متن )نثر و شعر( به صورت درست وروان،  در خواندن 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 
ص عناصر آن به کم

انتخاب و بیان داستان و تشخی

دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96 س »فارسی« پایۀ ششم 
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 جدول اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های نوشتن

درست نویسی وامال

کسب مهارت درست نویسی و زیبانویسی

ــ تشخیص و کاربرد امالی صحیح واژه ها
ــ رعایت خوانانویسی و زیبانویسی

ــ پاسخ به پرسش های امالیی

خیلی خوب
های  ش 

دهد و امالی آنها را خوانا، درست و زیبا و با سرعت مناسب می  نویسد و به پرس ص می  
شکل صحیح واژه های کتاب را تشخی

امالیی به طور کامل پاسخ می  دهد.

خوب
ص می  دهد و در بیشتر موارد امالی آنها را خوانا، درست و زیبا و با سرعت مناسب می  نویسد 

شکل صحیح واژه های کتاب را تشخی
ش های امالیی پاسخ می  دهد.

و به پرس

قابل قبول
دهد و در برخی موارد امالی آنها را خوانا، درست و زیبا و با سرعت  ص می  

در بیشتر موارد شکل صحیح واژه های کتاب را تشخی
دهد. ش های امالیی پاسخ می  

مناسب می  نویسد و به پرس

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ش های امالیی به کم

ص و نوشتن امالی صحیح واژه های کتاب و پاسخ به پرس
در تشخی

نگارش و انشا

کسب مهارت
نگارش و انشانویسی

)خاطره،  مختلف  قالب های  در  متن  نوشتن  ــ 
شرح حال، زندگی نامه، گزارش و خالصه نویسی، 
متن  ناتمام،  متن  ادامه  بازنویسی،  ساده نویسی، 
رعایت  با   )... و  توصیفی  بند  نوشتن  خالق، 

نکات نگارشی و معیارهای تعیین شده
ــ انتخاب عنوان برای متن نوشته

ــ پاسخ  به پرسش های نگارشی 

خیلی خوب
هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف معیار های تعیین شده را رعایت می  کند. برای متن، عنوان مناسب انتخاب می  کند. در 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می  هد.
نوشتن، نکات نگارشی را رعایت می  کند. به پرس

خوب
در بیشتر موارد هنگام نوشتن متن در قالب های مختلف، معیار های تعیین شده را رعایت و برای متن، عنوان مناسب انتخاب 

ش های نگارشی پاسخ صحیح می  دهد.
می  کند. نکات نگارشی را رعایت می  کند و به پرس

قابل قبول
های مختلف، معیارهای تعیین شده را رعایت و برای متن، عنوان انتخاب می  کند.  نکات  در برخی موارد هنگام نوشتن متن در قالب 

دهد. ش های نگارشی پاسخ می  
نگارشی را رعایت می  کند و به پرس

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. برای متن عنوان انتخاب می  کند 
در نوشتن متن در قالب های مختلف، با معیارهای تعیین شده به کم

ش های نگارشی پاسخ می  دهد.
ش نکات نگارشی را رعایت می  کند و به پرس

کم و بی

س »فارسی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس ریاضی
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عدد و عملیات روی آن

الگوها 

ــ کشف و بیان رابطه الگوهای خطی1 به صورت کالمی  و نمادین
ــ درک اعداد زوج و فرد

ــ درک مفهوم مضرب

6ــ2

به صورت کالمی   آن  بیان  و  الگوهای خطی  در  روابط موجود  ــ کشف 
و نمادین

ــ کاربرد مضرب و ویژگی های اعداد زوج و فرد در حل مسائل 
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

رابطه موجود در الگوهای خطی را کشف و به صورت کالمی  و نمادین بیان می  کند. برای روابط خطی داده شده الگوی مناسب 
تولید می  کند. اعداد زوج و فرد و مضرب های اعداد را با ابزارهای مختلف بازنمایی می  کند؛ ویژگی و رابطٔه آنها را به صورت نمادین 
بیان و مصادیقی از اعداد مذکور و نحؤه کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را 

حل می  کند . 

خوب

ک 
رابطه موجود در الگوهای خطی را کشف و به صورت کالمی  بیان می  کند ولی در بیان نمادین آنها نیاز به راهنمایی و کم

س رابطه خطی داده شده را تولید می   کند. در بیشتر موارد اعداد زوج و فرد و 
معلم دارد. در بیشتر موارد الگوی مناسب بر اسا

مضرب های اعداد را با ابزارهای مختلف بازنمایی می   کند و ویژگی و رابطٔه آنها را بیان می   کند. مصادیقی از اعداد مذکور و نحؤه 
کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان می   کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می   کند. 

 قابل قبول
در برخی موارد روابط موجود در الگوهای خطی را کشف و آنها را به صورت کالمی   بیان می   کند ولی در بیان نمادین آنها نیاز به 
راهنمایی معلم دارد. برخی اعداد زوج و فرد و مضرب های اعداد را با حداقل دو ابزار بازنمایی می   کند؛ ویژگی آنها را بیان و برخی 

مسائل کتاب درسی را حل می   کند. 

ش
نیازمند آموز

در کشف رابطه موجود در الگوهای خطی و بیان کالمی  و نمادین آنها، شناسایی اعداد زوج و فرد و مضرب های اعداد و بازنمایی های 
ک معلم نیاز دارد.

آنها و بیان ویژگی هایشان و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی و کم

عددنویسی تا سیزده رقم

ــ درک مفهوم عدد
ــ کسب مهارت تقریب زدن

10ــ7

ــ خواندن و بازنمایی اعداد)تا طبقه میلیارد( و تعیین ارزش مکانی ارقام آنها با ابزارها 
و روش های مختلف)جدول ارزش مکانی، گسترده نویسی، رقم، حروف و..(

ــ بیان اعداد طبق شرایط داده شده و درک روابط موجود بین ارزش مکانی 
ارقام یک عدد

ــ مقایسٔه اعداد )تا طبقه میلیارد(
ــ نمایش تقریبی اعداد داده شده روی محور )تا طبقه میلیارد(

ــ تقریب اعداد با مرتبٔه خواسته شده )تا طبقه میلیارد(
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش های مختلف بازنمایی می  کند، می  خواند و آنها را مقایسه می  کند. با توجه به شرایط داده شده، اعداد را بیان 
عددها را با ابزار و رو

ص می  کند و بیشتر مواقع دربارهٔ چگونگی انجام کار توضیح می  دهد. محل تقریبی اعداد داده 
ش رقم ها را مشخ

می  کند. روابط بین ارز
زند. مصادیقی از عددهای مذکور و نحوهٔ کاربرد آنها در زندگی  دهد و اعداد را بامرتبٔه خواسته شده تقریب می   شده را روی محور نشان می  

کند.  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می   روزمره را بیان می  

خوب

کند و با توجه به شرایط داده شده، اعداد  در بیشتر موارد عددها را با ابزار و روش های مختلف بازنمایی می  کند، می  خواند و آنها را مقایسه می  
ص می  کند و دربارهٔ چگونگی انجام کار توضیح می  دهد. محل تقریبی اعداد 

ش رقم ها را مشخ
را بیان می  کند. در بیشتر مواقع رابطٔه بین ارز

داده شده را روی محور نشان می  دهد و اعداد را با مرتبٔه خواسته شده تقریب می  زند. مصادیقی از عددهای مذکور و نحوهٔ کاربرد آنها در 
زندگی روزمره را بیان می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند. 

قابل قبول
ش مختلف بازنمایی می  کند، می  خواند و آنها را مقایسه می  کند. در برخی موارد با توجه به شرایط داده 

اعداد را با حداقل دو رو
شده، اعداد را بیان می  کند و محل تقریبی اعداد را روی محور نشان می  دهد و اعداد را با مرتبٔه خواسته شده تقریب می  زند. برخی 

از مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ش تقریبی اعداد روی محور و تقریب اعداد با مرتبٔه 
ش مختلف و مقایسٔه آنها و نمای

در خواندن و بازنمایی اعداد با حداقل دو رو
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

خواسته شده و حل مسئله های سادهٔ کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا

1ــ الگوهای خطی، الگوهایی هستند که در هر مرحله مقدار ثابتی به مرحله قبل اضافه می شود.
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عدد صحیح

ــ درک اعداد صحیح و توانایی مقایسه آنها

19ــ16

ــ خواندن و نوشتن اعداد صحیح و بازنمایی  آن به 
صورت های مختلف )شکل، محور(

ــ مقایسٔه اعداد صحیح
تعیین  با  عالمت دار  اعداد  نوشتن  و  خواندن  ــ 

قرارداد
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
اعداد صحیح را با استفاده از شکل یا محور بازنمایی می  کند، می  خواند، می  نویسد و مقایسه می  کند. همچنین اعداد عالمت دار را با تعیین 

قرارداد می  خواند، می  نویسد و مقایسه می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
در بیشتر موارد اعداد صحیح را با استفاده از شکل یا محور بازنمایی می  کند، می  خواند، می  نویسد و مقایسه می  کند. بیشتر موارد اعداد 

عالمت دار را با توجه به قرارداد می  خواند و می  نویسد و بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

 قابل قبول
در برخی موارد اعداد صحیح را به درستی روی محور اعداد نشان می  دهد، می  خواند، می  نویسد و مقایسه می  کند. در برخی موارد، اعداد عالمت   دار 

را با توجه به قرارداد، می  خواند، می  نویسد و مقایسه می  کند و برخی از مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
در نشان دادن اعداد صحیح روی محور اعداد و نوشتن و خواندن اعداد عالمت دار با توجه به قرارداد و مقایسٔه آنها به راهنمایی و کم

معلم نیاز دارد.

عدد اعشاری

ــ درک و تعمیم مفهوم عدد اعشاری
ــ تقویت مهارت خواندن و نوشتن اعداد 

اعشاری
ــ مقایسٔه اعداد اعشاری

47ــ44

عدد  و  اعشاری  کسر  نمایش  و  خواندن  ــ 
حروف،  )رقم،  مختلف  حالت های  در  اعشاری 
گسترده نویسی، جدول ارزش مکانی، الگویابی، 

محور و رسم شکل(
ــ تبدیل کسر اعشاری و عدد اعشاری به یکدیگر

ــ مقایسٔه اعداد اعشاری
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
س را انجام می  دهد و حاصل را ساده می  کند. 

اعداد اعشاری را با بازنمایی های مختلف نشان می  دهد. تبدیل کسر اعشاری به عدد اعشاری و بالعک
در مورد فرایند تبدیل آنها به یکدیگر توضیح می  دهد. عددهای اعشاری را مقایسه می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
دهد و  س را انجام می  

اعداد اعشاری را با بازنمایی های  مختلف می  خواند و می  نویسد. در بیشتر موارد تبدیل کسر اعشاری به عدد اعشاری و بالعک
حاصل را ساده می  کند، فرایند تبدیل آنها را به یکدیگر توضیح می  دهد و عددهای اعشاری را مقایسه می  کند. مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

قابل قبول
س را انجام 

اعداد اعشاری را با بازنمایی  های مختلف می  خواند و می  نویسد. در برخی موارد تبدیل کسر اعشاری به عدد اعشاری و بالعک
ش مکانی قرار می  دهد. برخی از مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

می  دهد و حاصل را ساده می  کند. عدد های اعشاری را در جدول ارز

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیاز دارد.
س و مقایسه عدد اعشاری به راهنمایی و کم

در بیشتر موارد برای خواندن و نوشتن اعداد اعشاری و تبدیل آن به کسر و بالعک

کسر/ عدد مخلوط

ــ توسعه درک مفهوم کسر/ عدد مخلوط

37

ــ بازنمایی کسر/ عدد مخلوط 
ــ مقایسٔه کسرها  /  عددهای مخلوط با کسرها/  عدهای 
مخلوط یا با اعداد دیگر )عدد طبیعی، عدد اعشاری(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
صورت های مختلف بازنمایی می  کند، آنها را با کسرها  /  عددهای مخلوط یا با اعداد دیگر با استفاده از 

کسرها  /  عددهای مخلوط را به 
ک عدد صحیح و ...( مقایسه و از نمادهای )<، = و >( برای بیان ریاضی آن 

ش های مختلف )شکل، محور، هم مخرج کردن، مقایسه با ی
رو

استفاده می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
در بیشتر موارد کسرها  / عددهای مخلوط را به صورت های مختلف بازنمایی می  کند، آنها را با کسرها/  عددهای مخلوط یا با اعداد دیگر با 
ش ها )شکل، محور، هم مخرج کردن( مقایسه کرده و از نمادهای )<، = و >( برای بیان ریاضی آن استفاده می  کند. بیشتر 

استفاده از برخی رو
مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

قابل قبول
عددهای مخلوط یا با اعداد دیگر با  در برخی موارد کسرها  /  عددهای مخلوط را به صورت های مختلف بازنمایی می  کند، آنها را با کسرها/  
کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می  کند. ش مقایسه و از نمادهای )<، = و >( برای بیان ریاضی آن استفاده می  

ک رو
استفاده از حداقل ی

ش
نیازمند آموز

ش و بیان آن 
ک رو

عددهای مخلوط یا با اعداد دیگر با استفاده از حداقل ی برای بازنمایی کسرها  /  عددهای مخلوط و مقایسٔه آنها با کسرها/  
ک معلم نیاز دارد.

با نمادهای ریاضی و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به راهنمایی و کم

س »ریاضی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 ادامۀ جدول اهدا
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بخش پذیری

ــ درک مفهوم بخش پذیری
ــ تشخیص اعداد بخش پذیر بر 2، 3، 5، 6، 

9 و 10

15ــ11

 ،6  ،5  ،3  ،2 بر  اعداد  بخش پذیری  تعیین  ــ 
9، 10 با ارائٔه دلیل 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش پذیر بر 2، 3، 5، 6، 9، 10 را تعیین می  کند و دالیل خود را بیان می  نماید. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسئله های 

اعداد بخ
جدید را حل می  کند.

خوب
به صورت خالصه بیان می  کند. بیشتر مسائل کتاب  9، 10 را تعیین می  کند و دالیل خود را  ش پذیر بر 2، 3، 5، 6، 

اعداد بخ
درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

 قابل قبول
ش پذیر باشند و 

بر 3 و 9 بخ گ تر از 20 مثال می  زند که 
و حداقل دو عدد بزر و 10 را تعیین می  کند  ش پذیری اعداد بر 2، 5 

بخ
دالیل خود را بیان می  کند. مسائل سادهٔ کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ش پذیری اعداد بر 2، 3، 5، 9 و 10و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

برای تعیین بخ

جمع و تفریق کسر/ عدد مخلوط

تفریق  و  جمع  انجام  در  مهارت  کسب  ــ 
کسر/  عدد مخلوط

27ــ24

با  مخلوط  عددهای   / کسرها  تفریق  و  ــ جمع 
کسرها/ عددهای مخلوط یا با اعداد دیگر )عدد 

طبیعی و عدد اعشاری( و ساده کردن پاسخ
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
جمع و تفریق کسرها یا عددهای مخلوط را در حالت های مختلف انجام می  دهد و در صورت لزوم، پاسخ را ساده یا تبدیل 

می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
در بیشتر موارد جمع و تفریق کسرها یا عددهای مخلوط را در حالت های مختلف انجام می  دهد و در صورت لزوم پاسخ را ساده 

یا تبدیل می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

قابل قبول
صورت لزوم پاسخ را ساده  در برخی موارد جمع و تفریق کسرها یا عددهای مخلوط را در حالت های مختلف انجام می  دهد و در 

کند. یا تبدیل می  کند. برخی از مسائل کتاب درسی را حل می  

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای جمع و تفریق کسرها یا عددهای مخلوط در حالت های مختلف و حل مسائل کتاب درسی به کم

ضرب کسر/ عدد مخلوط

کسرها  /  عددهای  ضرب  مفهوم  درک  ــ 
مخلوط و کسب مهارت در آن
ــ درک مفهوم معکوس عدد

31ــ 28

یا  کسر  با  مخلوط  اعداد   / کسرها  ضرب  ــ 
عدد مخلوط و یا با عدد طبیعی با بازنمایی های 
ساده  و  ریاضی(  عبارت  شکل،  )با  مختلف 

کردن پاسخ
ــ به دست آوردن معکوس اعداد

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ضرب کسر یا عدد مخلوط را با کسر یا عدد مخلوط و یا با عدد طبیعی با بازنمایی های مختلف انجام می  دهد و پاسخ را ساده و تبدیل 

س اعداد را به دست می  آورد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.
می  کند و دربارهٔ آن توضیح می  دهد. معکو

خوب
دهد  در بیشتر موارد ضرب کسر یا عدد مخلوط را با کسر یا عدد مخلوط و یا با عدد طبیعی با بازنمایی های مختلف انجام می  

س اعداد را به دست می  آورد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.
و پاسخ را ساده می  کند. معکو

قابل قبول
از عبارت ریاضی انجام می  دهد  در برخی موارد ضرب کسر یا عدد مخلوط را با کسر یا عدد مخلوط و یا با عدد طبیعی با استفاده 

س اعداد را به دست می  آورد و مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می  کند.
و ساده می  کند. معکو

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
س کردن اعداد، به کم

در ضرب کسرها یا عدد مخلوط و معکو

س »ریاضی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 ادامۀ جدول اهدا
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تقسیم کسر/ عدد مخلوط

عددهای  و  کسرها  تقسیم  مفهوم  درک  ــ 
مخلوط بر یکدیگر و کسب مهارت در انجام 

آنها

37ــ32

عدد  یا  کسر  بر  مخلوط  عدد  کسر/  تقسیم  ــ 
مختلف  بازنمایی های  با  طبیعی  عدد  یا  مخلوط 

)شکل، محور و عبارت ریاضی(
ــ حل مسائل مربوط

 

خیلی خوب
تقسیم کسر یا عدد مخلوط بر کسر یا عدد مخلوط یا عدد طبیعی را با استفاده از بازنمایی های مختلف انجام داده و دربارٔه آن توضیح 

می  دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
در بیشتر موارد تقسیم کسر یا عدد مخلوط بر کسر یا عدد مخلوط یا عدد طبیعی را با استفاده از حداقل دو بازنمایی انجام و دربارٔه آن 

توضیح می  دهد. مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

 قابل قبول
در برخی موارد تقسیم کسر یا عدد مخلوط بر کسر یا عدد مخلوط یا عدد طبیعی را با استفاده از عبارت ریاضی انجام می  دهد. برخی 

مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای تقسیم کسر یا عدد مخلوط بر کسر یا عدد مخلوط یا عدد طبیعی و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

جمع و تفریق اعداد اعشاری

ــ کسب مهارت جمع و تفریق اعداد اعشاری

47ــ46

ــ جمع و تفریق اعداد اعشاری با یکدیگر/ با عدد 
طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از روش های 

مختلف )استفاده از شکل، محور، دستورالعمل(
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش های مختلف انجام می  دهد، مسائل کتاب 

جمع و تفریق اعداد اعشاری را با یکدیگر/ با عدد طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از رو
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند و در مورد آن توضیح می  دهد.

خوب
ش ها انجام می  دهد، 

در بیشتر موارد جمع و تفریق اعداد اعشاری را با یکدیگر/ با عدد طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از برخی رو
بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند و در مورد آن توضیح مختصر می  دهد.

قابل قبول
ش انجام 

ک رو
در برخی موارد جمع و تفریق اعداد اعشاری را با یکدیگر/ با عدد طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از حداقل ی

کند. می  دهد و برخی مسائل کتاب درسی را حل می  

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی 
ش به کم

ک رو
برای جمع و تفریق اعداد اعشاری با یکدیگر/ با عدد طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از حداقل ی

معلم نیاز دارد.

ضرب اعداد اعشاری

در  اعشاری  اعداد  ضرب  مهارت  کسب  ــ 
یکدیگر و در عدد طبیعی

51 ــ 48

ــ ضرب اعداد اعشاری در یکدیگر با استفاده از 
روش های مختلف )تبدیل به کسر اعشار، مساحتی، 

با استفاده از شکل، با استفاده از دستورالعمل(
ــ ضرب اعداد اعشاری در عدد طبیعی 

ــ ضرب عدد اعشار در ده، صد، هزار، ... به 
صورت ذهنی

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش های مختلف انجام 

ضرب اعداد اعشاری را در یکدیگر یا در عدد طبیعی به صورت ذهنی)در حد کتاب درسی( یا با استفاده از رو
داده، مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند و در مورد آن توضیح می  دهد.

خوب
در بیشتر موارد ضرب اعداد اعشاری را در یکدیگر یا در عدد طبیعی به صورت ذهنی )در حد کتاب درسی( یا با استفاده از حداقل دو 

ش انجام داده، بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند و در مورد آن توضیح مختصر می  دهد.
رو

قابل قبول
در برخی موارد ضرب اعداد اعشاری را در یکدیگر یا در عدد طبیعی به صورت ذهنی )در حد کتاب درسی( یا با استفاده از حداقل 

ش انجام می  دهد و برخی مسائل کتاب درسی را حل می  کند.
ک رو

ی

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ش به کم

ک رو
برای ضرب اعداد اعشاری در یکدیگر یا در عدد طبیعی به صورت ذهنی یا با استفاده از حداقل ی
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تقسیم اعداد اعشاری

ــ کسب مهارت در تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد 
طبیعی و بالعکس

59 ــ 49

ــ تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد طبیعی و بالعکس 
با استفاده از روش های مختلف )با شکل، دستورالعمل، با کمک 

ماشین حساب( با باقی مانده، بدون باقی مانده یا به صورت ذهنی
ــ تقسیم عدد اعشاری بر 10، 100، 1000 به صورت ذهنی

خیلی خوب
س را به صورت ذهنی )در حد کتاب درسی( و با استفاده از 

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد طبیعی و بالعک
ص می  کند و دربارٔه آن توضیح می  دهد. مسائل 

ش های مختلف انجام می  دهد و خارج قسمت و باقی مانده را مشخ
رو

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
س را به صورت ذهنی )در حد کتاب درسی( و با 

در بیشتر موارد تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد طبیعی و بالعک
کند و دربارهٔ آن توضیح مختصر می  دهد.  ص می  

دهد و خارج قسمت و باقی مانده را مشخ ها انجام می   ش  
استفاده از برخی رو

بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

 قابل قبول
س را به صورت ذهنی )در حد کتاب درسی( 

در برخی موارد تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد طبیعی و بالعک
ص می  کند. برخی مسائل کتاب 

دهد و خارج قسمت و باقی مانده را مشخ ش  انجام می  
ک رو

و با استفاده از حداقل ی
درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ش  و حل مسائل 
ک رو

در تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری یا عدد طبیعی به صورت ذهنی و با استفاده از حداقل ی
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

سادهٔ کتاب درسی به کم

 نسبت، تناسب و درصد

ــ درک مفهوم نسبت، تناسب و درصد
ــ کسب مهارت در به کارگیری نسبت، تناسب و درصد در آمار و احتمال و 

زندگی روزمره

127ــ110

ــ بیان نسبت بین دو یا چند کمیت
ــ تعیین نسبت های متناسب و نامتناسب

ــ تکمیل و بسط جدول تناسب
ــ کسب مهارت در مقایسه نسبت ها

ــ محاسبه درصدکمیت ها )کمتر و بیشتر از 100% ( با توجه به نسبت آنها
ــ استفاده از تناسب و درصد در حل مسائل روزمره و ریاضیات مالی 

ــ استفاده از درصد در آمار و احتمال و رسم نمودار دایره ای

خیلی خوب

کند.  های مختلف )کسری/ مخلوط/ اعشاری( بازنمایی می   ص و به صورت 
نسبت بین دو یا چند کمیت یا درصد آنها را مشخ

جدول تناسب را تکمیل و نسبت ها را مقایسه می  کند. برای حل مسائل روزمره و ریاضیات مالی، تعیین و تفسیر احتمال وقوع 
کند. مسائل  س اطالعات، نمودار دایره ای مناسب رسم می  

ک واقعه، از تناسب و درصد یا نمودار استفاده می  کند. بر اسا
ی

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب

های مختلف )کسری/ مخلوط / اعشاری(  ص و به صورت 
نسبت بین دو یا چند کمیت را تعیین و یا درصد آنها را مشخ

کند. در بیشتر موارد برای حل مسائل  بازنمایی می  کند. جدول تناسب را تکمیل و در بیشتر موارد نسبت ها را مقایسه می  
ص نمودار دایره ای( 

ک واقعه، از  تناسب، درصد یا نمودار ) باالخ
روزمره و ریاضیات مالی، تعیین و تفسیر احتمال وقوع ی

کند. استفاده می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  

قابل قبول
ص می  کند. در برخی موارد جدول تناسب را 

در برخی موارد نسبت بین دو یا چند کمیت را تعیین و درصد آنها را مشخ
تکمیل و نسبت ها را مقایسه می  کند. در برخی موارد برای حل مسائل روزمره و ریاضیات مالی، تعیین و تفسیر احتمال 

ک واقعه، از  تناسب و درصد استفاده می  کند. برخی از مسائل کتاب درسی را حل می  کند.
وقوع ی

ش
نیازمند آموز

ص کردن درصد آنها و تعیین نسبت های متناسب، تکمیل جدول تناسب، 
برای تعیین نسبت بین دو یا چند کمیت و مشخ

ک 
ک حادثه و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

ها، تعیین سود یا تخفیف، تعیین درصد احتمال وقوع ی مقایسه نسبت 
و راهنمایی معلم نیاز دارد.
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محاسبات تقریبی و ترتیب عملیات

ــ درک مفهوم تقریب و کاربرد آن در محاسبات
ــ کسب مهارت در رعایت ترتیب در انجام محاسبات

141ــ132

ــ بیان ضرورت تقریب زدن اعداد در موقعیت های مختلف و چگونگی انجام 
آن )ابتدا محاسبه، سپس تقریب و بالعکس(

ــ انجام محاسبات با تقریب های موردنظر و با استفاده از روش های قطع کردن 
و گرد کردن و مقایسه پاسخ ها

ــ رعایت ترتیب عملیات در انجام محاسبات
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ضرورت تقریب زدن اعداد و چگونگی انجام آن را در موقعیت های مختلف همراه با مثال بیان می  کند )حداقل سه مورد(. 
ش های مختلف )قطع کردن، گرد کردن( تقریب می  زند و پاسخ ها را مقایسه می  کند و میزان اختالف 

اعداد یا کسرها را با رو
ص می  کند. در انجام محاسبات، ترتیب عملیات را رعایت می  کند. مسائل کتاب درسی و 

بین پاسخ تقریبی و واقعی را مشخ
بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.

خوب

ضرورت تقریب زدن اعداد و چگونگی انجام آن را در موقعیت های مختلف همراه با مثال بیان می  کند )حداقل دو مورد(. در 
ش های مختلف )قطع کردن، گرد کردن( تقریب می  زند و پاسخ  ها را مقایسه می  کند و میزان 

بیشتر مواقع اعداد یا کسرها را با رو
ص می  کند و در انجام محاسبات، ترتیب عملیات را رعایت می  کند. بیشتر مسائل 

اختالف بین پاسخ تقریبی و واقعی را مشخ
کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کند.

قابل قبول
ک موقعیت  همراه با مثال بیان می  کند. در برخی مواقع اعداد 

ضرورت تقریب زدن اعداد و چگونگی انجام آن را در حداقل ی
های مختلف )قطع کردن، گرد کردن( تقریب می  زند و پاسخ ها را مقایسه می  کند و در انجام محاسبات،  ش 

یا کسرها را با رو
ترتیب عملیات را رعایت می  کند. برخی مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

ش قطع کردن، گرد کردن و رعایت 
ک موقعیت و تقریب زدن اعداد یا کسرها با رو

برای بیان ضرورت تقریب زدن اعداد در ی
ک معلم نیاز دارد.

ترتیب عملیات و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به راهنمایی و کم
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هندسه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی

ــ درک مفهوم مرکز تقارن 
ــ درک مفهوم تقارن مرکزی

ــ کسب مهارت در رسم قرینه یک شکل 
نسبت به مرکز تقارن

 69 ــ64

روی شکل  نقاط  یا  قرینه یک شکل  رسم  ــ 
مختلف  حالت های  در  تقارن  مرکز  به  نسبت 
تقارن  مرکز  شکل،  از  خارج  تقارن  )مرکز 
روش های  با  شکل(  روی  شکل،  داخل 
تقارن،  محورهای  از  استفاده  )با  مختلف 

خط کش، صفحٔه شطرنجی و کاغذ شفاف(
ــ بیان خواص مرکز تقارن یک شکل

ــ شناسایی شکل های دارای مرکز تقارن/ تقارن 
مرکزی

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش های مختلف رسم می  کند. 

و با استفاده از رو به مرکز تقارن در حالت های مختلف  ک شکل یا نقاط روی شکل را نسبت 
قرینه ی

ص آنها را بیان می  کند. مسائل کتاب درسی را حل می  کند.
ص و خوا

شکل هایی را که مرکز تقارن یا تقارن مرکزی دارند، مشخ

خوب
ش  رسم می  کند. شکل هایی 

ک شکل یا نقاط روی شکل را نسبت به مرکز تقارن در بعضی از حالت  ها و با استفاده از حداقل دو رو
قرینه ی

ص آنها را بیان می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی را حل می  کند.
ص و خوا

را که مرکز تقارن یا تقارن مرکزی دارند، مشخ

 قابل قبول
ک روش  رسم می  کند. برخی از شکل هایی که مرکز 

ک حالت و با استفاده از حداقل ی
ک شکل یا نقاط روی شکل را نسبت به مرکز تقارن در حداقل ی

قرینه ی
گ آمیزی می  کند که تقارن مرکزی داشته باشند. برخی مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ص می  کند. برخی شکل ها را به گونه ای رن
تقارن دارند را مشخ

ش
نیازمند آموز

ص 
ش  و مشخ

ک رو
استفاده از حداقل ی ک حالت و با 

ک شکل یا نقاط روی شکل نسبت به مرکز تقارن در حداقل ی
برای رسم قرینه ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 
گ آمیزی شکل هایی که تقارن مرکزی دارند به کم

کردن شکل هایی که مرکز تقارن دارند و یا رن

دوران

ــ درک مفهوم دوران و مرکز دوران
ــ کسب مهارت در رسم دوران یک شکل 

حول مرکز دوران با زاویه مشخص
ــ درک مفهوم تقارن چرخشی

73ــ70

شکل  یک  یافته  دوران  شناسایی  یا  رسم  ــ 
چرخش  زاویه  با  دوران  مرکز  به  نسبت 

مشخص شده )◦ 90 یا ◦ 180(
تقارن  دارای  شکل های  کردن  مشخص  ــ 

چرخشی
ــ تعیین زاویه چرخش

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص یا رسم می  کند. شکل هایی 

شطرنجی مشخ ش ◦ 90 یا ◦ 180 را نسبت به مرکز دوران بر روی صفحه 
ک شکل با زاویٔه چرخ

دوران یافتٔه ی
ش آنها را تعیین می  کند. مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ص و زاویه چرخ
که تقارن چرخشی دارند را مشخ

خوب
هایی را که  ص یا رسم می  کند. بیشتر شکل 

90 نسبت به مرکز دوران را بر روی صفحه شطرنجی مشخ دوران یافته بیشتر شکل ها با زاویه ◦ 
ش آنها را تعیین می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ص و زاویه چرخ
تقارن چرخشی دارند، مشخ

قابل قبول
ص یا رسم می  کند. برخی از شکل هایی که تقارن چرخشی دارند و 

دوران یافته برخی از شکل ها با زاویه ◦ 90را نسبت به مرکز دوران مشخ
ص می  کند. برخی از مسائل کتاب درسی را حل می  کند.

ش آنها ◦ 90 است را بر روی صفحه شطرنجی مشخ
زاویه چرخ

ش
نیازمند آموز

برای شناسایی یا رسم دوران یافته بیشتر شکل ها نسبت به مرکز دوران و تعیین شکل هایی که بر روی صفحه شطرنجی تقارن چرخشی دارند 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

ش آنها و حل مسائل کتاب درسی به کم
و تعیین زاویه چرخ

محورهای مختصات، تقارن و مختصات

و  مختصات  محورهای  مختصات،  مفهوم صفحه  درک  ــ 
مختصات یک نقطه

ـــ کسب مهارت در تعیین مختصات یک نقطه
ــ درک رابطه بین مختصات یک نقطه و قرینه آن

ــ رسم یک شکل با توجه به مختصات آن

81 ــ74

ــ تعیین یک نقطه یا رسم یک شکل در صفحه مختصات با 
توجه به مختصات داده شده

ــ تعیین مختصات یک نقطه یا یک شکل با توجه به محل آن 
در صفحه مختصات

محورهای  به  توجه  با  نقطه  یک  قرینه  مختصات  تعیین  ــ 
تقارن

ــ بیان رابطه بین مختصات یک نقطه و قرینه آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک شکل را در صفحه مختصات رسم یا با توجه به نقاط روی 

محورهای مختصات را رسم و آنها را درجه بندی می  کند. نقاط مورد نظر یا ی
ک نقطه را نسبت به محور تقارن، تعیین و مختصات آن را 

ص می  کند. با توجه به محورهای تقارن، قرینه ی
صفحه، مختصات آنها را مشخ

ص می  کند و دربارٔه رابطٔه بین مختصات آنها توضیح می  دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند.
مشخ

خوب
ک شکل را در صفحه مختصات رسم یا با توجه به نقاط روی صفحه، 

با توجه به محورهای مختصات موجود و درجه بندی آنها، نقاط مورد نظر یا ی
ک نقطه را نسبت به محور تقارن، تعیین و مختصات آن را 

ص می  کند. در بیشتر موارد با توجه به محورهای تقارن، قرینه ی
مختصات آنها را مشخ

ا حل می  کند. ضیح مختصر می  دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید ر ص می  کند و دربارهٔ رابطٔه بین مختصات آنها تو
مشخ

قابل قبول
با توجه به محورهای مختصات موجود و درجه بندی آن، برخی از نقاط مورد نظر یا شکل را در صفحه مختصات رسم یا با توجه به نقاط 
ک نقطه را نسبت به محور تقارن، 

ص می  کند. در برخی موارد با توجه به محورهای تقارن، قرینه ی
روی صفحه، مختصات آنها را مشخ

ص می  کند. برخی مسائل کتاب درسی را حل می  کند.
تعیین و مختصات آن را مشخ

ش
نیازمند آموز

ک نقطه نسبت به محور تقارن به 
ک نقطه یا محل نقطه ای که مختصات آن داده شده است و یا پیدا کردن قرینه ی

برای تعیین مختصات ی
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

کم
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اندازه گیری

طول و سطح

ــ درک مفهوم اندازه گیری
ــ کسب مهارت اندازه گیری طول، سطح 

ــ کسب مهارت تخمین زدن اندازهٔٔ  طول و سطح 
ــ کسب مهارت در تبدیل واحدهای اندازه گیری طول وسطح 

94ــ 88 و 108ــ 98

ــ تشخیص کمیت های اندازه گیری و شناخت واحدهای آنها
ــ اندازه گیری طول اشیاء و مساحت اشکال )به ویژه دایره، گسترده مکعب و 

مکعب مستطیل( با استفاده از واحد و ابزار مناسب 
ــ بیان مصداق های مناسب برای واحدهای اندازه گیری

ــ تخمین اندازهٔ  طول و سطح اشیا 
ــ  تبدیل واحدهای اندازه گیری )طول، سطح( به یکدیگر

ــ  بیان چگونگی به دست آوردن مساحت دایره
ــ  حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با استفاده از واحدها و به کارگیری ابزار مناسب، طول اشیا و مساحت شکل ها را اندازه می  گیرد و اندازه ها را تخمین 
گ تر تبدیل و برای واحدهای مختلف، مصادیق مناسب 

تر یا بزر ک 
زند و در صورت لزوم، آنها را به واحدهای کوچ می  

بیان می  کند. چگونگی به دست آوردن مساحت دایره را بیان می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را 
حل می  کند و فرایند حل مسئله را توضیح می  دهد.

خوب

در بیشتر موارد با استفاده از واحدها و به کارگیری ابزار مناسب، طول اشیا و مساحت شکل ها را اندازه می  گیرد و 
گ تر تبدیل و برای اغلب واحد ها، 

ک تر یا بزر
اندازه ها را تخمین می  زند و در صورت لزوم آنها را به واحدهای کوچ

مصادیق مناسب بیان می کند و چگونگی به دست آوردن مساحت دایره را بیان می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و 
برخی مسائل جدید را حل می  کند.

 قابل قبول
گیرد و  کارگیری ابزار مناسب، طول اشیا و مساحت اشکال را اندازه می   در برخی موارد با استفاده از واحدها و به 
گ تر تبدیل می کند، برای برخی از 

ک تر یا بزر
اندازه ها را تخمین می  زند و در صورت لزوم آنها را به واحدهای کوچ

واحدها، مصادیق مناسب بیان می  کند و برخی مسائل ساده ی کتاب درسی را حل می  کند.

ش
نیازمند آموز

در بیشتر موارد برای اندازه گیری و انتخاب واحد و به کارگیری ابزار مناسب اندازه گیری طول، مساحت و تخمین 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

اندازه ها و تبدیل واحدهای اندازه گیری به یکدیگر به کم

جرم و حجم

ــ کسب مهارت اندازه گیری جرم و حجم 
ــ کسب مهارت تخمین اندازهٔ  جرم و حجم 

ــ کسب مهارت تبدیل واحدهای اندازه گیری جرم و حجم 

97ــ94

ــ اندازه گیری جرم و حجم اشیاء )مکعب و مکعب مستطیل(  با استفاده 
از واحد و ابزار مناسب 

ــ درک صحیح از واحدها و بیان مصادیق
ــ تخمین اندازٔه جرم و حجم اشیاء 

ــ تبدیل واحدهای اندازه گیری در کمیت جرم و حجم
ــ  ساخت مکعب و مکعب مستطیل و هرم

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

اندازه جرم و حجم اشیاء را تخمین می زند و با استفاده از واحد و به کارگیری ابزار مناسب، آنها را اندازه گیری یا 
کند. برای واحدهای مختلف مصادیق  گ تر تبدیل می  

ک تر یا بزر
محاسبه می کند و در صورت لزوم، به واحدهای کوچ

مکعب مستطیل می  سازد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل  هرم، مکعب  و  مناسب بیان می  کند. 
می  کند.

خوب

در بیشتر موارد اندازه جرم و حجم اشیاء را تخمین می زند و با استفاده از واحد و به کارگیری ابزار مناسب، آنها را 
کند. برای بیشتر  گ تر تبدیل می  

ک تر یا بزر
اندازه  گیری یا محاسبه می کند و در صورت لزوم، به واحدهای کوچ

مسائل کتاب درسی و برخی  واحدها مصادیق مناسب بیان می  کند. هرم، مکعب  و مکعب مستطیل می  سازد. بیشتر 
مسائل جدید را حل می  کند.

قابل قبول
اسب،آنها  در برخی موارد اندازه جرم و حجم اشیاء را تخمین می زند و با استفاده از واحد و به کارگیری ابزار من
گ تر تبدیل می  کند. برای برخی از 

ک تر یا بزر
رااندازه گیری یا محاسبه می کند و در صورت لزوم به واحدهای کوچ

ا حل می  کند. مکعب مستطیل می  سازد. برخی مسائل کتاب درسی ر واحد  ها مصادیق مناسب بیان می  کند و مکعب و 

ش
نیازمند آموز

استفاده از واحدها و به کارگیری ابزار مناسب و تبدیل واحدهای  برای اندازه گیری و محاسبه جرم و حجم اشیاء و 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

گ تر و ساخت مکعب و مکعب مستطیل به کم
ک تر یا بزر

کوچ
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اندازه گیری

خط و زاویه

ــ درک مفهوم فاصله یک نقطه از خط
ــ درک مفهوم عمودمنصف یک پاره خط

ــ کسب مهارت در اندازه گیری فاصله نقطه از خط، رسم عمودمنصف پاره خط
ــ درک زوایای متمم، مکمل، متقابل به رأس

ــ کسب مهارت در اندازه گیری متمم/ مکمل یک زاویه

105ــ102

ــ محاسبه  اندازه  فاصلٔه یک نقطه از یک خط
ــ رسم عمودمنصف یک پاره خط و بیان خواص آن

ــ بیان خواص زوایای متمم، مکمل و متقابل به رأس و اندازه آنها 
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص 

ص آن را بیان می  کند. خوا
ک پاره خط را رسم و خوا

ک خط را محاسبه می  کند. عمودمنصف ی
ک نقطه از ی

فاصله ی
ک زاویه را محاسبه می  کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

ی س را بیان و متمم و مکمل 
زوایای متمم، مکمل و متقابل به رأ

مسائل جدید را حل می  کند.

خوب
بیان می  کند.  ص آن را 

ک پاره خط را رسم و خوا
اسبه می  کند. عمودمنصف ی ک خط را مح

ک نقطه از ی
در بیشتر موارد فاصله ی

ک زاویه را محاسبه می  کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و 
س را بیان و متمم و مکمل ی

ص زوایای متمم، مکمل و متقابل به رأ
خوا

برخی مسائل جدید را حل می  کند.

قابل قبول
ک پاره خط را رسم می  کند و حداقل دو خاصیت از آن را بیان 

ک خط را محاسبه و عمودمنصف ی
ک نقطه از ی

در برخی موارد فاصله ی
اسبه می  کند. برخی از مسائل  ک زاویه را مح

ص زوایای متمم، مکمل و متقابل به رأس را بیان و در برخی موارد متمم/ مکمل ی
می  کند. خوا

را حل می  کند. کتاب درسی 

ش
نیازمند آموز

ک 
ص آن و محاسبه متمم و مکمل ی

ک پاره خط، بیان خوا
ک خط، رسم عمودمنصف ی

ک نقطه از ی
برای محاسبه فاصله ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
زاویه به کم
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مهارت های فرایندی و روش علمی  

زنگ علوم

1

به کارگیری روش علمی 
 در حل مسئله

زندگی  از  مسئله ای  انتخاب  و  شناسایی  ــ 
روزانه 

منظور  به  آن  اجرای  و  آزمایش  طراحی،  ــ 
یافتن پاسخ مسئله

ــ ارائٔه راه حل با توجه به نتایج به دست آمده

خیلی خوب
کند.  ش می  

ش هایی را طراحی و اجرا و نتایج را گزار
برای یافتن پاسخ مسئله، آزمای

خوب
ش می  کند. 

ش ارائه شده، پاسخ مسئله را نتیجه گیری و گزار
از طریق اجرای آزمای

 قابل قبول
ص و برای حل آن فرضیه ارائه می  دهد. 

مسئله و برخی عوامل مؤثر در آن را تشخی

ش
نیازمند آموز

دهد. ص و برای حل آن فرضیه ارائه می  
با راهنمایی آموزگار مسئله و برخی عوامل مؤثر در آن را تشخی

طراحی کنیم و بسازیم

8

کسب مهارت در طراحی و 
ساخت وسایل متحرک

ــ ساخت یک وسیلٔه متحرک

خیلی خوب
ک را با استفاده از موتور الکتریکی )آرمیچر(، چرخ دنده، تسمه و ... طراحی و اجرا می  کند.

ک وسیله متحر
ساخت ی

خوب
کند. ک را طراحی و اجرا می  

ک وسیله متحر
ساخت ی

 قابل قبول
ک می  سازد.

ک وسیله ساده متحر
س طرح داده شده، ی

بر اسا

ش
نیازمند آموز

ک می  سازد.
ک وسیله ساده متحر

س طرح داده شده، ی
با راهنمایی آموزگار بر اسا

از گذشته تا آینده

14

آشنایی با روند تغییرات یک فناوری در 
طول زمان

ــ جمع آوری اطالعات در مورد روند تغییر 
نمونه ای از فناوری های معاصر و پیش بینی 

تغییرات آن در آینده

خیلی خوب
ک دوره 

آوری و تغییرات آن را در ی ک نمونه فناوری مرتبط با وسایل ارتباط جمعی را بر زندگی روزمره جمع 
تأثیر تغییرات ی

کند. ش می  
زمانی گزار

خوب
ش 

آوری و گزار ک دوره زمانی جمع 
ک نمونه فناوری وسایل ارتباط شخصی مانند تلفن را در ی

اطالعاتی درمورد تغییرات ی
می  کند.

 قابل قبول
کند. ش می  

ک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سروکار دارد، جمع آوری و گزار
اطالعاتی درمورد ی

ش
نیازمند آموز

ش می  کند.
ک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سروکار دارد، جمع آوری و گزار

با راهنمایی آموزگار اطالعاتی درمورد ی
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مواد و تغییرات آن

سرگذشت دفتر من

2

آشنایی با تبدیل مواد در فرایند تولید یک 
محصول

ــ بررسی فرایند تولید یک محصول از ماده 
اولیه تا محصول نهایی

تأثیر  چگونگی  گزارش  ارائٔه  و  بررسی  ــ 
تبدیل مواد به یکدیگر

ــ ارائه پیشنهاد برای صرفه جویی، بازیافت و 
استفاده  بهینه از مواد اولیه یا محصول

خیلی خوب
ش مصرف میزان انرژی، بازیافت و استفاده بهینه 

ص و برای کاه
ک محصول تشخی

چگونگی تبدیل مواد را در مراحل مختلف تولید ی
از مواد و وسایل راه حل هایی خالقانه ارائه می  دهد.

خوب
ش مصرف میزان انرژی، بازیافت و استفاده بهینه از مواد و وسایل راه حل هایی ارائه 

ص و برای کاه
ک محصول را تشخی

مراحل تولید ی
می  دهد.

قابل قبول
دهد. ش می  

ص و نتیجه را گزار
ک محصول را تشخی

مراحل آشکار تولید ی

ش
نیازمند آموز

ص می  دهد.
ک محصول را تشخی

با راهنمایی آموزگار مراحل آشکار تولید ی

کارخانۀ کاغذسازی

3

به کار رفته در تولید  اثرات مواد  با  آشنایی 
یک محصول روی زندگی انسان و محیط 

زیست

ــ تشخیص/شناسایی مواد و وسایل به کاررفته 
در تولید یک محصول/فراورده

ــ بیان اثرات برخی مواد بر سالمت انسان 
و محیط زیست

خیلی خوب
ش از دو مورد از آنها را بررسی و اثرات 

ص می  دهد؛ بی
ک محصول/فراورده را تشخی

اغلب مواد و وسایل به کاررفته در تولید ی
ش می  کند.

زیست محیطی آنها را گزار

خوب
ص می  دهد؛ دو مورد از آنها را بررسی و اثرات زیست محیطی 

ک محصول/فراورده را تشخی
اغلب مواد و وسایل به کاررفته در تولید ی

ش می  کند.
آنها را گزار

قابل قبول
ک مورد از آنها را بررسی و اثرات زیست محیطی 

ص می  دهد؛ ی
ک محصول/فراورده را تشخی

برخی از مواد و وسایل به کاررفته در تولید ی
ش می  کند.

آن را گزار
ش

نیازمند آموز
ص می  دهد.

ک محصول/فراورده را تشخی
با راهنمایی آموزگار برخی از مواد و وسایل به کاررفته در تولید ی

زمین و پیرامون آن

سفر به اعماق زمین

4

آشنایی با ساختمان درونی 
زمین 

درونی  ساختمان  شناسایی  ــ 
زمین

نشان  برای  مدل  ساخت  ــ 
دادن الیه های کره زمین 

خیلی خوب
س مدل ساخته شده از الیه های زمین، تفاوت و اهمیت هر الیه را توضیح می  دهد. 

بر اسا

خوب
برخی از ویژگی های الیه های زمین را از روی مدل توضیح می  دهد. 

قابل قبول
دهد.  الیه های زمین را از طریق نقاشی یا ساخت مدل و ماکت نشان می  

ش
نیازمند آموز

دهد. با راهنمایی آموزگار الیه های زمین را از طریق نقاشی یا ساخت مدل و ماکت نشان می  

زمین پویا

5

آشنایی با پیامدهای ناشی از 
حرکت ورقه های سنگ کره

پدیده های  اثرات  بررسی  ــ 
و  انسان  زندگی  بر  طبیعی 

محیط زیست

خیلی خوب
ک به دیگران و چگونه زیستن در کنار پدیده های طبیعی را بیان می  کند. 

با شناسایی مکان های امن و ناامن، نحوه مراقبت از خود، کم

خوب
ک از پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه و آتشفشان را در زندگی خود بیان می  کند. 

اثرات هر ی
قابل قبول

چگونگی به وجود آمدن پدیده های طبیعی چون زمین لرزه و آتشفشان را بیان می  کند. 

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار چگونگی به وجود آمدن زمین لرزه و آتشفشان را بیان می  کند.
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حرکت و انرژی

ورزش و نیرو )1(

6

در  نیرو  کاربرد  و  تأثیر  با  آشنایی 
زندگی روزمره

زندگی  در  نیرو  انواع  شناسایی  ــ 
روزمره 

خیلی خوب
ش 

ص و گزار
ک جسم تشخی

مصادیق هل  دادن و کشیدن را در موقعیت های گوناگون زندگی روزمره و اثر دو یا چند نیرو را بر حرکت ی
می  دهد.

خوب
ص می  دهد.

مصادیق هل دادن و کشیدن را در زندگی روزمره و اثر آنها را بر حرکت اجسام تشخی

قابل قبول
ص می  دهد.

مصادیق هل دادن و کشیدن را در مثال های ساده تشخی

ش
نیازمند آموز

ص می  دهد.
با راهنمایی آموزگار مصادیق هل دادن و کشیدن را در مثال های ساده تشخی

ورزش و نیرو )2(

7

بر  وارد  نیروهای  انواع  با  آشنایی 
جسم و تشخیص اثر آنها بر حرکت 

جسم

و  حرکت  بر  نیروها  تأثیر  بررسی  ــ 
ارائٔه گزارش

خیلی خوب
ک و مقاومت هوا( و غیرتماسی )الکتریکی، مغناطیسی و گرانشی( و تأثیر آنها را بر حرکت در مثال هایی مانند 

نیروهای تماسی )اصطکا
ش می  دهد.

ص و گزار
ک نیرو بر جسم وارد می  شود، تشخی

ش از ی
هواپیما که بی

خوب
دهد. ش می  

ص و گزار
نیروهای تماسی و غیرتماسی و تأثیر آنها را بر حرکت در موقعیت های گوناگون زندگی روزمره، تشخی

قابل قبول
ش می  دهد.

ص و گزار
نیروهای تماسی و غیرتماسی و تأثیر آنها را بر حرکت در موقعیت های آشنای زندگی روزمره، تشخی

ش
نیازمند آموز

ص می  دهد.
با راهنمایی آموزگار نیروهای تماسی و غیرتماسی و تأثیر آنها را بر حرکت در موقعیت های آشنای زندگی تشخی

سفر انرژی

9

درک ضرورت تبدیل انرژی ها به یکدیگر، نقش 
انواع آن در زندگی انسان

ــ شناسایی انواع انرژی در وسایل مختلف
ــ بررسی نقش انواع انرژی در زندگی روزمره 

خیلی خوب
ش می  دهد.

ص و گزار
ش و تأثیر تبدیل انرژی در وسایل گوناگون را در بهبود سطح زندگی در وسایل و ابزارهای گوناگون تشخی

نق

خوب
ش می  دهد.

ص و گزار
ش و تأثیر تبدیل انرژی در وسایل گوناگون را در رفع نیازهای زندگی روزمره، در موقعیت های آشنا، تشخی

نق

قابل قبول
ش می  دهد.

ص و گزار
با شناخت انرژی و اشکال آن، تبدیل انرژی را در وسایل گوناگون، در موقعیت های آشنا، تشخی

ش
نیازمند آموز

ش می  دهد.
ص و گزار

با راهنمایی آموزگار تبدیل انرژی را در وسایل گوناگون، در موقعیت های آشنا، تشخی

س »علوم« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96 
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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دنیای زنده، بدن انسان و سالمت

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

10

 آشنایی با میکروسکوپ و 
تقویت مهارت کار با آن

ــ مشاهده چند نمونه با میکروسکوپ 
و گزارش نتایج آن

خیلی خوب
ش می  دهد. 

گ نمایی های مختلف مشاهده و نتایج را گزار
س می  آورد و با استفاده از میکروسکوپ با بزر

نمونه هایی را به کال

خوب
ش 

مشاهده و نتایج را گزار گ نمایی های مختلف 
با راهنمایی آموزگار، نمونه هایی را آماده و با استفاده از میکروسکوپ، با بزر

می  کند.

قابل قبول
ش می  کند. 

نمونه های آماده را با استفاده از میکروسکوپ مشاهده و نتایج را گزار

ش
نیازمند آموز

کند. ش می  
با راهنمایی آموزگار نمونه های آماده را با استفاده از میکروسکوپ مشاهده و نتایج را گزار

شگفتی های برگ

11

بررسی نقش گیاهان 
در غذاسازی و کاهش 

آلودگی هوا

در  اطالعات  جمع آوری  ــ 
مورد غذاسازی گیاهان

خیلی خوب
ش می  دهد. 

ش گیاهان و فرایند فتوسنتز را در پاکیزه کردن هوا و تأمین غذای موجودات زنده گزار
نق

خوب
کند.  ش می  

درباره انواع غذاهایی که گیاهان تولید می  کنند، اطالعات جمع آوری و گزار

قابل قبول
ش، غذاسازی گیاهان از طریق فتوسنتز را نشان می  دهد. 

با اجرای آزمای

ش
نیازمند آموز

ش، غذاسازی گیاهان از طریق فتوسنتز را نشان می  دهد.
با راهنمایی آموزگار با اجرای آزمای

جنگل برای کیست؟

12

درک ارتباط متقابل 
جانداران و محیط زیست 

آنها 

و  زیستگاه  یک  مطالعه   ــ 
محیط  در  آن  اجزای  بررسی 
زندگی و نحؤه ارتباط متقابل 

بین اجزای آن

خیلی خوب
ش می  کند. 

تنوع ارتباط بین جانداران و تأثیر حفظ محیط های طبیعی را در این ارتباط ها گزار

خوب
ش می  کند. 

ک از جانداران گزار
ش ارتباط های ساده بین جانداران، اهمیت این ارتباط را در زندگی هر ی

ضمن گزار

قابل قبول
ش می  دهد. 

ارتباط های ساده بین جانداران پیرامون خود و اهمیت محیط های طبیعی را گزار

ش
نیازمند آموز

ش می  دهد.
با راهنمایی آموزگار ارتباط های ساده بین جانداران پیرامون خود و اهمیت محیط های طبیعی را گزار

سالم بمانیم

13

آشنایی با عوامل بیماری زا و 
به کارگیری رفتارهای سالم در 

جلوگیری و پیشگیری آنها

واگیر  بیماری های  مقایسه  ــ 
در  مؤثر  عوامل  و  غیرواگیر  و 

بروز و پیشگیری آنها

خیلی خوب
ش بیماری ها ارائه می  دهد. 

با شناخت رفتارهای سالم و ناسالم پیشنهادهایی برای جلوگیری از ابتال و گستر

خوب
ش می  کند. 

ش مقاومت بدن در برابر برخی بیماری ها را گزار
چگونگی مبارزه بدن با برخی از بیماری ها و راه های افزای

قابل قبول
ش می  کند. 

بیماری های واگیر و غیرواگیر را مقایسه و عوامل مؤثر در بروز آنها را گزار

ش
نیازمند آموز

ش می  کند.
با راهنمایی آموزگار بیماری های واگیر و غیرواگیر را مقایسه و عوامل مؤثر در بروز آنها را گزار

س »علوم« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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آفرینش هنری

پرورش ایده 

به کارگیری قوه تخیل و خالقیت در 
آفرینش هنری

ــ مشاهده طبیعت و میراث فرهنگی ـ هنری 
ایران

ــ به کارگیری قوه تخیل و خالقیت خود در 
آفرینش هنری

خیلی خوب
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه و متنوع به کار می گیرد.

در آفرین

خوب
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه به کار می گیرد.

در آفرین

 قابل قبول
ش های هنری، مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی را در ترکیبی تازه به کار می گیرد.

در بیشتر آفرین

ش
نیازمند آموز

ش های هنری به راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای به کار گرفتن مشاهدات خود از طبیعت و میراث فرهنگی در آفرین

بیان ایده

به کارگیری قواعد زیبایی شناسی

ــ به کارگیری عناصر بصری )نقطه، خط، سطح، 
حجم، رنگ و ...( به اقتضای آفرینش اثر هنری

ــ به کارگیری قواعد زیبایی شناسی )نظم، تناسب، 
تقارن، تنوع شکل ها و ...( در آفرینش اثر  هنری
محیط  در  زیبایی شناسی  قواعد  کارگیری  به  ــ 

اطراف خود

خیلی خوب
ش های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی رابه شکل مناسبی به کار می گیرد.

در آفرین

خوب
ش های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی رابه شکل مناسبی به کار می گیرد.

در بیشتر  آفرین

قابل قبول
گیرد. شناسی رابه شکل مناسبی به کار می  های هنری خود و در زیباسازی محیط پیرامون، عناصر بصری و قواعد زیبایی  ش 

در برخی از آفرین

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیاز دارد.
ش های هنری خود ودر زیباسازی محیط پیرامون به کم

شناسی در  آفرین در به کارگیری عناصر بصری و قواعد زیبایی 

بیان افکار و احساسات در قالب آثار مختلف 
هنری

آثار  قالب  در  معنا  انتقال  و  احساسات  بیان  ــ 
هنری مختلف

ــ انتخاب وسایل و مواد مناسب برای آفرینش 
هنری و به کارگیری صحیح آنها

ــ نگهداری از ابزار و وسایل و رعایت نظم و 
پاکیزگی

خیلی خوب
ک اثر هنری بیان می کند. در استفاده و نگهداری از ابزار  

احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب و در قالب ی
و وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می کند.

خوب
ک اثر هنری بیان می کند. در استفاده و 

در بیشتر موارد، احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب و در قالب ی
نگهداری از ابزار  و وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می کند.

قابل قبول
کند. در استفاده و  ک اثر هنری بیان می 

در برخی موارد، احساسات و معنای مورد نظر خود را با استفاده از مواد و ابزار مناسب و در قالب ی
کند. نگهداری از ابزار و وسایل و در محیط پیرامون خود نکات ایمنی، بهداشتی، نظم و پاکیزگی را کامالً رعایت می 

ش
نیازمند آموز

برای بیان احساسات و معنای مورد نظر خود با استفاده از مواد و ابزار مناسب به راهنمایی معلم نیاز دارد.

س »هنر« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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درک هنری

زیبایی شناسی

درک زیبایی های 
طبیعت و 

توجه به خالق آن

در  بصری  عناصر  شناسایی  ــ 
طبیعت

ـ شناسایی قواعد زیبایی شناسی در  ـ
طبیعت 

ـ شناسایی طبیعت به عنوان بخشی  ـ
برای  تالش  و  پروردگار  خلقت  از 

نگهداری از آن

خیلی خوب
ش می کند. 

ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت تال
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی

خوب
دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از  ص می 

شناسی در طبیعت را تشخی در بیشتر موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی 
کند. ش می 

خلقت تال

قابل قبول
ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت 

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی
ش می کند.

تال

ش
نیازمند تال

دهد.  ص می 
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را با راهنمایی معلم تشخی

درک زیبایی ها 
در آثار هنری

ــ شناسایی عناصر بصری 
زیبایی شناسی  قواعد  و 
محیط  و  هنری  آثار  در 

پیرامون 

خیلی خوب
ص می دهد.

عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

خوب
دهد. ص می 

در بیشتر موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

قابل قبول
ص می دهد.

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

ش
نیازمند تال

ص می دهد.
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون با راهنمایی معلم تشخی

تاریخ و میراث فرهنگی ایران

درک اهمیت توجه به تاریخ و میراث 
فرهنگی ایران و حفظ آن

ــ بیان اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی 
هنری ایران

هنری  آثار  زیبایی شناسی  قواعد  ــ شناسایی 
ایران 

ــ ارائه پیشنهادهایی برای حفظ و نگهداری 
میراث فرهنگی ایران

خیلی خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. قواعد زیبایی شناسی را در میراث فرهنگی 

ش می کند. 
ص می دهد و در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

ایران تشخی

خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگیـ ـ هنری ایران را با ذکر چند نمونه  بیان می کند. در بیشتر موارد، قواعد زیبایی شناسی را در میراث 

کند. ش می 
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

فرهنگی ایران تشخی

قابل قبول
کند. در برخی موارد، قواعد زیبایی شناسی را  اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با ذکر حداقل دو نمونه  بیان می 

کند. ش می 
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

در میراث فرهنگی ایران تشخی

ش
نیازمند تال

شناسی را در میراث فرهنگی ایران  با راهنمایی معلم اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را بیان می کند و قواعد زیبایی 
ص می دهد. 

تشخی

نقد هنری

توصیف و اظهارنظر درباره آثار هنری 
خود و دیگران

ــ توصیف احساسی ــ عاطفی یک اثر 
هنری 

ــ توصیف قواعد زیبایی شناسی درون 
یک اثر هنری

دیگران  و  خود  هنری  اثر  بررسی  ــ 
براساس قواعد زیبایی شناسی

خیلی خوب
ک اثر هنری را توصیف می کند. اثر هنری خود و 

ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند. 
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

دیگران را بر اسا

خوب
ک اثر هنری را بیان می کند. در بیشتر موارد، اثر 

ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند.
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

هنری خود و دیگران را بر اسا

قابل قبول
اثر هنری را بیان می کند. در  ک 

را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی ک اثر هنری 
در بیشتر موارد، تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند.
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

برخی موارد، اثر هنری خود و دیگران را بر اسا

ش
نیازمند آموز

به راهنمایی معلم نیاز دارد.  س قواعد زیبایی شناسی 
دیگران بر اسا ک اثر هنری بر خود و بررسی اثر هنری خود و 

برای بیان تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

س »هنر« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا



عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

درک هنری

زیبایی شناسی

درک زیبایی های 
طبیعت و 

توجه به خالق آن

در  بصری  عناصر  شناسایی  ــ 
طبیعت

ـ شناسایی قواعد زیبایی شناسی در  ـ
طبیعت 

ـ شناسایی طبیعت به عنوان بخشی  ـ
برای  تالش  و  پروردگار  خلقت  از 

نگهداری از آن

خیلی خوب
ش می کند. 

ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت تال
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی

خوب
ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از 

در بیشتر موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی
ش می کند.

خلقت تال

قابل قبول
ص می دهد و برای حفظ و نگهداری آن به عنوان بخشی از خلقت 

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را تشخی
ش می کند.

تال

ش
نیازمند تال

ص می دهد. 
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی در طبیعت را با راهنمایی معلم تشخی

درک زیبایی ها 
در آثار هنری

ــ شناسایی عناصر بصری 
زیبایی شناسی  قواعد  و 
محیط  و  هنری  آثار  در 

پیرامون 

خیلی خوب
ص می دهد.

عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

خوب
ص می دهد.

در بیشتر موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

قابل قبول
ص می دهد.

در برخی موارد، عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون تشخی

ش
نیازمند تال

ص می دهد.
عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی را در آثار هنری و در محیط پیرامون با راهنمایی معلم تشخی

تاریخ و میراث فرهنگی ایران

درک اهمیت توجه به تاریخ و میراث 
فرهنگی ایران و حفظ آن

ــ بیان اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی 
هنری ایران

هنری  آثار  زیبایی شناسی  قواعد  ــ شناسایی 
ایران 

ــ ارائه پیشنهادهایی برای حفظ و نگهداری 
میراث فرهنگی ایران

خیلی خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. قواعد زیبایی شناسی را در میراث فرهنگی 

ش می کند. 
ص می دهد و در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

ایران تشخی

خوب
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگیـ ـ هنری ایران را با ذکر چند نمونه  بیان می کند. در بیشتر موارد، قواعد زیبایی شناسی را در میراث 

ش می کند.
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

فرهنگی ایران تشخی

قابل قبول
اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را با ذکر حداقل دو نمونه  بیان می کند. در برخی موارد، قواعد زیبایی شناسی را 

ش می کند.
ص می دهد. در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تال

در میراث فرهنگی ایران تشخی

ش
نیازمند تال

با راهنمایی معلم اهمیت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی ــ هنری ایران را بیان می کند و قواعد زیبایی شناسی را در میراث فرهنگی ایران 
ص می دهد. 

تشخی

نقد هنری

توصیف و اظهارنظر درباره آثار هنری 
خود و دیگران

ــ توصیف احساسی ــ عاطفی یک اثر 
هنری 

ــ توصیف قواعد زیبایی شناسی درون 
یک اثر هنری

دیگران  و  خود  هنری  اثر  بررسی  ــ 
براساس قواعد زیبایی شناسی

خیلی خوب
ک اثر هنری را توصیف می کند. اثر هنری خود و 

ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند. 
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

دیگران را بر اسا

خوب
ک اثر هنری را بیان می کند. در بیشتر موارد، اثر 

ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند.
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

هنری خود و دیگران را بر اسا

قابل قبول
ک اثر هنری را بیان می کند. در 

ک اثر هنری را برخود و چگونگی به کارگیری قواعد زیبایی شناسی در ی
در بیشتر موارد، تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

ش می کند.
س قواعد زیبایی شناسی بررسی و نتیجه را گزار

برخی موارد، اثر هنری خود و دیگران را بر اسا

ش
نیازمند آموز

س قواعد زیبایی شناسی به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
ک اثر هنری بر خود و بررسی اثر هنری خود و دیگران بر اسا

برای بیان تأثیر احساسی ــ عاطفی ی

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس مطالعات اجتماعی
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نظام اجتماعی

کسب مهارت در تصمیم گیری

4 ،3

ــ تصمیم گیری در موقعیت های فرضی
ــ بررسی اثرات و پیامدهای انتخاب های مختلف برای 

تصمیم گیری
برای  مهم  نکات  و  تصمیم گیری  اهمیت  بیان  ــ 

تصمیم گیری

خیلی خوب
در موقعیت های فرضی با توجه به مراحل تصمیم گیری، اثرات و پیامدهای ناشی ازآن، تصمیم  درست می  گیرد. اهمیت و نکات مهم در 

تصمیم گیری را با ذکر مثال   های متنوع توضیح می  دهد.

خوب
در موقعیت های فرضی با توجه به مراحل تصمیم گیری و اثرات و پیامدهای ناشی از آن، در بیشتر موارد تصمیم  درست می  گیرد. اهمیت و 

توجه به نکات مهم در تصمیم گیری را با ذکر چند مثال توضیح می  دهد. 

 قابل قبول
آن، در برخی موارد تصمیم  درست می  گیرد. اهمیت  با توجه به مراحل تصمیم گیری و اثرات و پیامدهای ناشی از  در موقعیت های فرضی 

وتوجه به نکات مهم در تصمیم گیری را با ذکر مثال به طور مختصر بیان می  کند. 

ش
نیازمند آموز

آن و بیان اهمیت تصمیم گیری، به راهنمایی  برای تصمیم گیری در موقعیت های فرضی با توجه به مراحل آن و اثرات و پیامدهای ناشی از 
معلم نیاز دارد. 

کسب مهارت در برنامه ریزی برای زندگی روزمره 

14 ،13

ــ نقد برنامٔه روزانه زندگی خود و ارائه برنامه جدید 
در  فراغت  اوقات  گذراندن  نحوه  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  ــ 

گذشته و امکانات محلی برای گذراندن اوقات فراغت
ــ برنامه ریزی برای اوقات فراغت 

ــ بیان نکات الزم در هنگام استفاده از مکان های عمومی 

خیلی خوب
برنامٔه روزانٔه خود را روی نمودار دایره ای نشان می  دهد، آن را نقد می  کند و برنامه  مناسبی برای خود ارائه می  دهد. با جمع آوری نمونه های متنوع، 
ص می  کند. نکات الزم هنگام 

نحوه گذراندن اوقات فراغت درگذشته و حال را مقایسه و امکانات محلی برای گذراندن اوقات فراغت را مشخ
استفاده از مکان های عمومی  را به طور کامل بیان می  کند. در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود به طور مناسب برنامه ریزی می  کند.

خوب
برنامٔه روزانٔه خود را روی نمودار دایره ای نشان می  دهد، آن را با برنامه سایرین مقایسه می  کند و برنامه  مناسبی برای خود ارائه می  دهد. با جمع آوری 
کند. نکات الزم  ص می  

چند نمونه، نحوه گذراندن اوقات فراغت درگذشته و حال را مقایسه و امکانات محلی برای گذراندن اوقات فراغت را مشخ
کند. طور مناسب برنامه ریزی می   کند. در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود به  های عمومی  را بیان می   هنگام استفاده از مکان 

قابل قبول
آوری دست کم دو نمونه، نحوه گذراندن  برنامٔه روزانٔه خود را با برنامه سایرین مقایسه می  کند و برنامه  مناسبی برای خود ارائه می  دهد. با جمع 
ص می  کند. بیشتر نکات الزم هنگام استفاده 

اوقات فراغت درگذشته و حال را مقایسه و امکانات محلی برای گذراندن اوقات فراغت را مشخ
کند. از مکان های عمومی  را بیان می  کند. در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود به طور مناسب برنامه ریزی می  

ش
نیازمند آموز

ریزی برنامه روزانه و گذراندن اوقات فراغت و جمع آوری اطالعات درباره  برای نوشتن برنامٔه روزانٔه خود روی نمودار دایره ای وبرنامه 
امکانات محلی ونحوه استفاده از آن برای گذراندن اوقات فراغت به راهنمایی معلم نیاز دارد. 

کسب مهارت در دوست یابی 
و حفظ دوستی 

2 ،1

دوستی  تأثیر  و  نقش  ارزیابی  ــ 
در زندگی

ــ بیان راهکارهای حفظ دوستی
به کارگیری معیار های عقالنی  ــ 

و دینی برای انتخاب دوست

خیلی خوب
اهمیت دوستی و راهکارهای حفظ دوستی را بیان می  کند و معیارهای عقالنی و دینی را در انتخاب دوست به کار می  گیرد. 

خوب
اکثر موارد اهمیت دوستی و راهکارهای حفظ آن را بیان می  کند و اکثر معیارهای عقالنی و دینی را در انتخاب دوست به کار می  گیرد. 

قابل قبول
برخی از موارد اهمیت دوستی و راهکارهای حفظ آن را بیان می  کند و برخی از معیارهای عقالنی و دینی را در انتخاب دوست به  کار می  گیرد.

ش
نیازمند آموز

س معیارهای عقالنی و دینی به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
به اهمیت دوستی و راهکارهای حفظ آن اشاره می  کند و در انتخاب دوست بر اسا

س »مطالعات اجتماعی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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فضا و مکان

شناخت عوامل مؤثر در کشاورزی و نحوه تولید و 
مصرف محصوالت کشاورزی

6 ،5

ــ دسته بندی عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی
کشاورزی  مهم  محصوالت  کشت  محل  دادن  نشان  ــ 

روی نقشه
ــ بیان ویژگی های برخی محصوالت کشاورزی ایران و 

شیوه های کشت گلخانه ای و باغداری
مصرف  تا  تولید  فرایند  درباره  اطالعات  جمع آوری  ــ 

محصوالت کشاورزی
ــ بیان راهکارهای مصرف درست مواد غذایی

خیلی خوب
عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را دسته بندی می  کند و محل کشت محصوالت مهم کشاورزی ایران را روی نقشه نشان داده و 
ویژگی های آنها را بیان می کند. از راه های مختلف اطالعات کاملی دربارٔه فرایند تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی جمع آوری کرده و 

راهکارهای متنوعی برای مصرف درست مواد غذایی ارائه می کند. چند ویژگی کشت گلخانه ای و باغداری را بیان می کند.

خوب
اغلب عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در کشاورزی را دسته بندی می  کند و محل کشت چند محصول مهم کشاورزی ایران را روی نقشه نشان 
می دهد و ویژگی های آنها را بیان می کند. از راه های مختلف اطالعاتی دربارٔه فرایند تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی جمع آوری کرده 

و چند راهکار برای مصرف  درست مواد غذایی ارائه می دهد. دو ویژگی کشت گلخانه ای و باغداری را بیان می کند.

قابل قبول
برخی از عوامل طبیعی و انسانی را در کشاورزی دسته بندی می  کند و محل کشت دو محصول کشاورزی را روی نقشه نشان می  دهد و 
س وجو می  کند و راهکاری برای مصرف درست 

ویژگی های آنها را بیان می کند. در مورد فرایند تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی پر
ک ویژگی کشت گلخانه ای و باغداری را بیان می کند.

مواد غذایی ارائه می دهد. ی

ش
نیازمند آموز

در دسته بندی عوامل طبیعی و انسانی ونشان دادن پراکندگی محصوالت کشاورزی بر روی نقشه و بیان ویژگی های آنها و جمع آوری 
اطالعات درباره فرایند تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی و ارائه راهکار برای مصرف درست مواد غذایی به راهنمایی معلم نیاز دارد.

شناخت موقعیت جغرافیایی و 
ویژگی   های دریا   های ایران و رابطه 

انسان و دریا 

18 ،17

جغرافیایی  موقعیت   دادن  نشان  ــ 
بیان  و  نقشه  روی  ایران  دریا   های 

ویژگی های آنها 
ابعاد  در  دریا  و  انسان  روابط  بیان  ــ 
مختلف )غذا، حمل و نقل، شغل و ...(

به عنوان  دریا  از  حفاظت  لزوم  بیان  ــ 
در  پیشنهاد  ارائه  و  خداوندی  نعمت 

مورد حفاظت از آن

خیلی خوب
موقعیت جغرافیایی دریاهای ایران را روی نقشه نشان می  دهد و ویژگی   های آنها را بیان می  کند. انواع روابط انسان و دریا را تشریح می  کند با 

ارائه نمونه های متنوع، لزوم حفاظت از دریاها را بیان می کند و پیشنهادها و هشدارهایی برای حفاظت از دریاها ارائه می  دهد.

خوب
روابط انسان و دریا را  را روی نقشه نشان می  دهد و اغلب ویژگی   های آنها را بیان می  کند. چند نمونه از  موقعیت جغرافیایی دریاهای ایران 

تشریح می  کند و با ارائه چند نمونه، لزوم حفاظت از دریاها را بیان می کند. پیشنهادها و هشدارهایی برای حفاظت از دریاها ارائه می  دهد.

قابل قبول
موقعیت جغرافیایی دریاهای ایران را روی نقشه نشان می  دهد و برخی ویژگی   های آنها را بیان می  کند. حداقل دو نمونه از روابط انسان و دریا 
را تشریح می  کند و با ارائه دو نمونه، لزوم حفاظت از دریاها را بیان می کند. پیشنهادها و هشدارهایی برای حفاظت از دریاها ارائه می  دهد. 

ش
نیازمند آموز

نیاز دارد.  یان ویژگی   های آنها و رابطٔه انسان و دریا و حفاظت از دریاها به راهنمایی معلم  در نشان دادن موقعیت جغرافیایی دریاهای ایران روی نقشه و ب

آشنایی با همسایه های ایران

20 ،19

ــ بیان مفهوم مرز، انواع و مراحل تعیین آن 
کشورهای  با  ایران  کشور  رودخانه ای  مرزهای  ذکر  ــ 

همسایه و نشان دادن آنها روی نقشه 
ــ توضیح اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و روابط 

با آنها
ــ مقایسه )اشتراکات و تفاوت   های( کشورهای همسایه با 

یکدیگر از طریق مطالعه موردی

خیلی خوب
مفهوم مرز، انواع و مراحل تعیین آن را به طور کامل بیان می  کند. مرزهای رودخانه ای کشور ایران با کشور   های همسایه را نام می  برد و 
روی نقشه نشان می  دهد. درباره اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و روابط با آنها به طور کامل توضیح می  دهد. از طریق مطالعه موردی، 

کشورهای همسایه را با یکدیگر مقایسه و اشتراکات و تفاوت   های آنها را استخراج می  کند.

خوب
برد  مفهوم مرز، انواع و مراحل تعیین آن را به طور کامل بیان می  کند. برخی از مرزهای رودخانه ای کشور ایران با کشور   های همسایه را نام می  
دهد. از طریق مطالعه موردی، کشورهای  دهد. درباره اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و روابط با آنها توضیح می   و روی نقشه نشان می  

همسایه را با یکدیگر مقایسه و اغلب اشتراکات و تفاوت   های آنها را استخراج می  کند.

قابل قبول
ک مورد از مرزهای رودخانه ای کشور ایران با کشور   های همسایه را 

کند. ی مفهوم مرز، انواع و مراحل تعیین آن را به طور مختصر بیان می  
دهد. از طریق مطالعه  نام می  برد و روی نقشه نشان می  دهد. درباره اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و روابط با آنها مختصر توضیح می  

موردی، کشورهای همسایه را با یکدیگر مقایسه و برخی از اشتراکات و تفاوت   های آنها را استخراج می  کند.

ش
نیازمند آموز

در بیان مفهوم مرز وانواع وتعیین مراحل آن وذکر مرزهای رودخانه ای کشور ایران با کشور   های همسایه و نشان دادن آنها روی نقشه و 
ک معلم نیاز دارد.

جمع آوری اطالعات از طریق مطالعه موردی درمورد کشورهای همسایه به راهنمایی وکم
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زمان، تداوم، تغییر

شناخت علل و نحوه نفوذ استعمارگران در 
ایران و مبارزه مردم ایران با آنها

22 ،21

در  استعمارگران  نفوذ  علل  بیان  و  بررسی  ــ 
ایران و شیوه های آنها

علیه  بر  ایران  مردم  مبارزٔه  تحلیل  و  تجزیه  ــ 
استعمارگران

خیلی خوب
علل نفوذ استعمارگران در ایران و شیوه های آنها را بررسی و نحوه مبارزه مردم ایران با استعمارگران را تجزیه و تحلیل می  کند.

خوب
اغلب علل نفوذ استعمارگران در ایران و شیوه های آنها را بررسی می  کند و نحوه مبارزه مردم ایران با استعمارگران را توضیح 

می  دهد. 

 قابل قبول
برخی از علل نفوذ استعمارگران در ایران و شیوه های آنها را بررسی و نحوه مبارزه مردم ایران با استعمارگران را بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

دربیان نحوه نفوذ استعمارگران به ایران و راه   های مبارزه مردم بر علیه آنان نیاز به راهنمایی معلم دارد.

آشنایی با جنگ تحمیلی و پیامد   های دفاع 
مقدس

24 ،23

دفاع  و  تحمیلی  جنگ  عوامل  و  علل  بیان  ــ 
مقدس 

رزمندگان  ایثارگری   های  از  نمونه   هایی  بیان  ــ 
و شهدا

ارائه  و  شهدا  و  ایثارگران  از  قدردانی  ــ 
پیشنهاد در مورد نحوه قدردانی از آنها

خیلی خوب
و شهدا را بیان می  کند و راه هایی  س و نمونه   های متنوعی از ایثارگری   های رزمندگان 

و دفاع مقد گ تحمیلی 
علل و عوامل جن

برای قدردانی از آنها پیشنهاد می  دهد.

خوب
س و نمونه   هایی از ایثارگری   های رزمندگان و شهدا را بیان می  کند و راه هایی برای 

گ تحمیلی و دفاع مقد
علل و عوامل جن

قدردانی از آنها پیشنهاد می  دهد.

قابل قبول
و شهدا را بیان می  کند و  حداقل دو نمونه از ایثارگری   های رزمندگان  س و 

گ تحمیلی و دفاع مقد
برخی از علل و عوامل جن

راه هایی برای قدردانی از آنها بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

به راهنمایی معلم نیاز دارد.  س و ارائه نمونه   هایی از قدردانی ایثارگران و شهدا 
دفاع مقد گ تحمیلی و 

در بیان علل و عوامل جن

شناخت تغییرات پدیده   های زندگی امروز در 
گذر زمان

 16 ،15 ،14

امروز  زندگی  پدیده   های  تغییرات  مقایسه  ــ 
)پوشاک، اوقات فراغت و ...( در گذر زمان 
با استفاده از بررسی شواهد و مدارک مختلف 

خیلی خوب
ک مختلف، تغییرات پدیده   های زندگی امروز را در طی زمان از جنبه   های متنوع مقایسه و نتیجه را 

با بررسی شواهد و مدار
ش می  کند.

گزار

خوب
ک مختلف، تغییرات برخی از پدیده   های زندگی امروز را در طی زمان از چند جنبه مقایسه و نتیجه را 

با بررسی شواهد و مدار
کند. ش می  

گزار

قابل قبول
ک جنبه بیان می  کند.

ک، تغییرات پدیده   های زندگی امروز را در طی زمان از ی
با بررسی شواهد و مدار

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیازمند است.
های زندگی در طی زمان به کم ک و بیان تغییرات پدیده   

در بررسی شواهد ومدار
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فرهنگ و هویت

بررسی علل شکوفایی 
فرهنگ و هنر در دوره صفویه 

12 ،11

ــ بیان علل شکوفایی فرهنگ و هنر در 
دورٔه صفوی با استفاده از شواهد

ــ بیان نحوهٔ حفظ آثار تاریخی

خیلی خوب
های متنوعی برای حفظ آثار تاریخی  گ و هنر در دورٔه صفوی را توضیح و راه 

با استفاده از شواهد متنوع، علل شکوفایی فرهن
پیشنهاد می  دهد.

خوب
هایی برای حفظ آثار  گ و هنر در دورٔه صفوی را بیان می  کند و راه 

با استفاده از شواهد مندرج در کتاب، علل شکوفایی فرهن
تاریخی پیشنهاد می  دهد.

 قابل قبول
گ و هنر در دورهٔ صفوی و راه های حفظ آثار تاریخی را بیان می  کند. 

با استفاده از برخی شواهد مندرج در کتاب، علل شکوفایی فرهن

ش
نیازمند آموز

گ و هنر در دورهٔ صفوی و نحوه حفظ آثار تاریخی به راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای بیان علل شکوفایی فرهن

شناخت علل و عوامل 
شکوفایی علوم و فنون در 

دوره اسالمی 

10 ،9

دورٔه  مفاخر  و  آثار  بیان  ــ 
اسالمی 

ــ بیان دالیل شکوفایی علوم و 
فنون در دورٔه اسالمی 

خیلی خوب
دهد. آثار و مفاخر دورٔه اسالمی   را با ذکر نمونه   های متنوع، شرح می دهد و علل شکوفایی علوم و فنون آن دوره را توضیح می  

خوب
آثار و مفاخر دورٔه اسالمی   را با ذکر چند نمونه شرح می  دهد و علل شکوفایی علوم و فنون آن دوره را بیان می  کند.

قابل قبول
آثار و مفاخر دورٔه اسالمی   را با ذکر حداقل دو نمونه شرح می  دهد و برخی از علل شکوفایی علوم و فنون آن دوره را بیان می  کند.

ش
نیازمند آموز

 در بیان آثار و مفاخر دورٔه اسالمی   و علل شکوفایی علوم و فنون آن دوره، به راهنمایی معلم نیاز دارد. 

شناخت آداب و آموزه   های دینی در مورد مسائل 
روزمره زندگی

16 ،14 ،13 ،2 ،1

مورد  در  دینی  آموزه های  و  آداب  از  برخی  بیان  ــ 
پوشیدن،  لباس  خوب،  دوست  ویژگی های  و  دوستی 

اوقات فراغت و برنامه روزانه
و  دوستی  در  دینی  آموزه   های  و  آداب  رعایت  ــ 
اوقات  پوشیدن،  لباس  خوب،  دوست  ویژگی های 

فراغت و برنامه روزانه

خیلی خوب
س پوشیدن، اوقات فراغت و برنامه 

های دوست خوب، لبا های دینی در مورد دوستی و ویژگی  های متنوعی از آداب و آموزه  نمونه   
ش می  دهد.

س گزار
روزانه توضیح و نمونه   های متنوعی از رعایت آنها را در زندگی خود به کال

خوب
س پوشیدن، اوقات فراغت و برنامه روزانه 

 چند نمونه از آداب و آموزه های دینی در مورد دوستی و ویژگی های دوست خوب، لبا
ش می  دهد.

س گزار
توضیح و چند نمونه از رعایت آنها را در زندگی خود به کال

قابل قبول
س پوشیدن، اوقات فراغت و برنامه روزانه 

های دوست خوب، لبا های دینی در مورد دوستی و ویژگی   دو نمونه از آداب و آموزه 
دهد. ش می  

س گزار
را بیان می  کند و نمونه ای از رعایت آنها را در زندگی خود به کال

ش
نیازمند آموز

س پوشیدن، اوقات فراغت و برنامه روزانه و 
های دوست خوب، لبا های دینی در مورد دوستی و ویژگی  در بیان آداب و آموزه 

ارائه نمونه   هایی از رعایت آنها در زندگی خود، به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
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منابع و فعالیت های اقتصادی

آشنایی با مشاغل و نقش آنها 
در فعالیت   های اقتصادی 

 18 ،16 ،6

ــ  بیان نقش گروه های شغلی در 
فعالیت های مختلف اقتصادی 

)کشاورزی، پوشاک و دریا(

خیلی خوب
ک، دریا، کشاورزی( توضیح می  دهد.

ش آنها را در فعالیت های مختلف اقتصادی )پوشا
انواع گروه های شغلی و نق

خوب
کند. ک، دریا، کشاورزی( بیان می  

ش آنها را در فعالیت های مختلف اقتصادی )پوشا
چند گروه  شغلی و نق

 قابل قبول
ک، دریا، کشاورزی( بیان می  کند.

ش آنها را در فعالیت های مختلف اقتصادی )پوشا
برخی از گروه  شغلی و نق

ش
نیازمند آموز

ک، دریا، کشاورزی( به راهنمایی معلم نیاز دارد. 
ش گروه های شغلی در فعالیت های اقتصادی )پوشا

در بیان نق

آشنایی با نحوه 
تولید و مصرف کاالها

18 ،16 ،8 ،6

ــ  بیان فرایند تولید تا مصرف برخی کاالها
خرید  و  انتخاب  نحؤه  دربارٔه  توضیح  ــ  

عاقالنه کاالهای مختلف

خیلی خوب
ک های تصمیم گیری در خرید عاقالنه و مصرف 

فرایند تولید تا مصرف چند نمونه کاال را توضیح می  دهد و نمونه   هایی از مال
کاالها را بیان می  کند.

خوب
ک های تصمیم گیری در خرید عاقالنه و مصرف کاالها 

و دو نمونه از مال نمونه کاال را توضیح می  دهد  فرایند تولید تا مصرف دو 
را بیان می  کند.

قابل قبول
ک های تصمیم گیری در خرید عاقالنه و مصرف کاالها 

ک کاال را توضیح می  دهد و به نمونه ای از مال
فرایند تولید تا مصرف ی

اشاره می  کند.

ش
نیازمند آموز

نیاز دارد.   در بیان فرایند تولید از منبع تا مصرف کاالها و ارائه مالک های تصمیم گیری عاقالنه در خرید و مصرف آنها، به راهنمایی معلم 

شناخت منابع انرژی و 
توجه به مصرف بهینه آن 

8 ،7

ــ  جمع آوری اطالعات دربارٔه سوخت   های فسیلی و انرژی   های نو 
و مقایسٔه آنها با یکدیگر 

ــ  بیان نکات مربوط به مصرف بهینه سوخت   های فسیلی و برق و 
به کارگیری آنها

ــ  ارائه ایده درمورد نحوه مصرف انرژی در آینده

خیلی خوب
ش   های مختلف اطالعات جمع آوری می  کند، آنها را از 

دربارٔه انرژی   های حاصل از سوخت   های فسیلی و انرژی   های نو، به رو
آنها را در زندگی  جنبه   های مختلف با هم مقایسه و نکات مربوط به مصرف بهینه سوخت   های فسیلی و برق را بیان می  کند و بیشتر 

روزمره به کار می  گیرد. درباره نحوه مصرف انرژی درآینده، ایده یا تصور خود را بیان می  کند.

خوب
ش   های مختلف اطالعات جمع آوری می  کند، آنها را با هم 

دربارٔه انرژ ی  های حاصل از سوخت   های فسیلی و انرژی   های نو، به رو
مقایسه و بیشتر نکات مربوط به مصرف بهینه سوخت   های فسیلی و برق را بیان می  کند و برخی از آنها را در زندگی روزمره به کار 

کند. می  گیرد. درباره نحوه مصرف انرژی درآینده، ایده یا تصوری کلی بیان می  

قابل قبول
ک 

س وجو اطالعاتی جمع آوری می  کند، آنهارا از ی
طریق پر دربارٔه انرژی   های حاصل از سوخت   های فسیلی و انرژی   های نو، از 

آنهارا در زندگی روزمره  جنبه باهم مقایسه و برخی از نکات مربوط به مصرف بهینه سوخت   های فسیلی و برق را بیان می  کند و 
به کار می  گیرد. با راهنمایی معلم، درباره نحوه مصرف انرژی درآینده، ایده یا تصور خود را بیان می  کند.

نیازمند 
ش

آموز
درجمع آوری اطالعات با موضوع انرژی   های حاصل از سوخت   های فسیلی و انرژی   های نو و مقایسه آنها و بیان نکات مربوط 

ک معلم دارد.
به مصرف بهینه سوخت های فسیلی و برق، نیاز به راهنمایی وکم

س »مطالعات اجتماعی« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامه جدول اهدا
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انتخاب و تصمیم گیری

کسب مهارت انتخاب و تصمیم گیری

22ــ1

در  اولویت ها  تعیین  و  هدف  انتخاب  به  توجه  ــ 
تصمیم گیری

در  دیگران  ویژگی های  و  دیدگاه  گرفتن  نظر  در  ــ 
تصمیم گیری

ــ در نظر گرفتن پیامدهای آنی و آتی برای خود و 
دیگران در تصمیم گیری

ــ در نظر گرفتن ارزش های واالتر در تصمیم گیری

خیلی خوب
های دیگران، پیامدهای آنی و  های مختلف، شامل انتخاب هدف، تعیین اولویت ها، دیدگاه  در موقعیت های تصمیم گیری، به جنبه 

ش های واالتر توجه می  کند.
آتی برای خود و دیگران و ارز

خوب
در موقعیت های تصمیم گیری، به اغلب جنبه های آن شامل انتخاب هدف، تعیین اولویت ها، دیدگاه های دیگران، پیامدهای آنی و 

ش های واالتر توجه می  کند.
آتی برای خود و دیگران و ارز

 قابل قبول
در موقعیت های تصمیم گیری، به برخی از جنبه های آن شامل انتخاب هدف، تعیین اولویت ها، دیدگاه های دیگران، پیامدهای آنی 

ش های واالتر توجه می  کند.
و آتی برای خود و دیگران و ارز

نیازمند 
ش

آموز
های مختلف، شامل انتخاب هدف، تعیین اولویت ها، دیدگاه های  با راهنمایی آموزگار در موقعیت های تصمیم گیری، به جنبه 

ش های واالتر توجه می  کند.
دیگران، پیامدهای آنی و آتی برای خود و دیگران و ارز

پروژه پژوهشی

کسب مهارت 
طراحی و اجرای پروژه پژوهشی

50  ــ23

ــ طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله 
گردآوری  مناسب  و شیوه های  منابع  و تشخیص  ــ شناسایی 

اطالعات
ــ برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤاالت خود

و  کتبی  گزارش  ارائه  و  گزارش نویسی  معیارهای  رعایت  ــ 
شفاهی 

خیلی خوب
ص راه های یافتن پاسخ سؤال و 

ص مسئله، تشخی
ش های مناسب و تشخی

مراحل مختلف انجام پروژٔه پژوهشی شامل طرح پرس
ش کتبی و شفاهی 

منابع گردآوری اطالعات، برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤال خود و ارائٔه یافته های خود در قالب گزار
ش نویسی را به درستی انجام می  دهد.

با رعایت معیارهای گزار

خوب
ص راه های یافتن پاسخ سؤال و 

ص مسئله، تشخی
ش های مناسب و تشخی

اغلب مراحل انجام پروژٔه پژوهشی شامل طرح پرس
ش کتبی و شفاهی 

های خود در قالب گزار منابع گردآوری اطالعات، برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤال خود و ارائٔه یافته 
ش نویسی را به درستی انجام می  دهد.

با رعایت معیارهای گزار

قابل قبول
های یافتن پاسخ سؤال و  ص راه 

ص مسئله، تشخی
ش های مناسب و تشخی

برخی از مراحل انجام پروژٔه پژوهشی شامل طرح پرس
ش کتبی و شفاهی 

منابع گردآوری اطالعات، برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤال خود و ارائٔه یافته های خود در قالب گزار
ش نویسی را به درستی انجام می  دهد.

با رعایت معیارهای گزار

ش
نیازمند آموز

دهد. با راهنمایی آموزگار مراحل انجام پروژٔه پژوهشی را انجام می  

ش« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
س »تفکر و پژوه

ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
جدول اهدا
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نظام مندی

کسب مهارت های پایه تفکر 

68 ــ 51

ــ بررسی دقیق موقعیت یا موضوع
ــ ارائه دالیل و شواهد کافی برای حدس، گمان و فرضیه خود )با 

استفاده از دانسته های قبلی خود و اطالعات جدید(
بر  آن  اجزای  تأثیر  و  نظام  یک  اجزای  بین  رابطه  تشخیص  ــ 

یکدیگر و بر کل نظام
و  نظرات  بین  روابط  و  شباهت ها  تفاوت ها،  بیان  و  شناسایی  ــ 

پدیده ها، امور و وقایع

خیلی خوب
س، گمان و فرضیٔه 

در موقعیت های مختلف، به همٔه موارد شامل بررسی دقیق موقعیت یا موضوع، ارائه دالیل و شواهد کافی برای حد
ک نظام و تأثیر آنها بر یکدیگر و بر کل نظام، شناسایی و بیان تفاوت ها، شباهت ها و روابط بین نظرات 

ص رابطٔه بین اجزای ی
خود، تشخی

و پدیده ها، امور و وقایع، توجه می  کند. 

خوب
س، گمان و 

در موقعیت های مختلف، به اغلب موارد شامل بررسی دقیق موقعیت یا موضوع، ارائه دالیل و شواهد کافی برای حد
ک نظام و تأثیر آنها بر یکدیگر و بر کل نظام، شناسایی و بیان تفاوت ها، شباهت ها و روابط 

ص رابطٔه بین اجزای ی
فرضیٔه خود، تشخی

بین نظرات و پدیده ها، امور و وقایع، توجه می  کند.

قابل قبول
س، گمان و 

کافی برای حد در موقعیت های مختلف، به برخی از موارد شامل بررسی دقیق موقعیت یا موضوع، ارائه دالیل و شواهد 
نظام، شناسایی و بیان تفاوت ها، شباهت ها و روابط  ک نظام و تأثیر آنها بر یکدیگر و بر کل 

ص رابطٔه بین اجزای ی
فرضیٔه خود، تشخی

بین نظرات و پدیده ها، امور و وقایع، توجه می  کند.

نیازمند 
ش

آموز

با راهنمایی آموزگار در موقعیت های مختلف، به مواردی چون بررسی دقیق موقعیت یا موضوع، ارائه دالیل و شواهد کافی برای 
ک نظام و تأثیر آنها بر یکدیگر و بر کل نظام، شناسایی و بیان تفاوت ها، 

ص رابطٔه بین اجزای ی
س، گمان و فرضیٔه خود، تشخی

حد
شباهت ها و روابط بین نظرات و پدیده ها، امور و وقایع، توجه می  کند.

هویت و ارزش

کسب توانایی تحلیل موقعیت
و تأمل در خود 

88 ــ 69

ــ تأمل در قبول و یا رد ارزش ها
نظام های  در  خود  نقش  و  جایگاه  شناسایی  و  موقعیت  تحلیل  ــ 

مختلف
ــ تأمل در خود و خود ارزشیابی بر اساس نظام معیار

در  تفاوت  علل  و درک  واقعیت  و  دیدگاه  بین  قائل شدن  تمایز  ــ 
نظرات افراد مختلف

خیلی خوب
ش خود در نظام های مختلف را شناسایی 

ش ها تأمل می  کند، موقعیت خود را تحلیل و جایگاه و نق
در موارد مختلف در قبول یا رد ارز

س نظام معیار خود را ارزشیابی می  کند، بین دیدگاه و واقعیت تمایز قائل می  شود و علل تفاوت در نظرات 
می  کند، در خود تأمل و بر اسا

کند. ک می  
افراد مختلف را در

خوب
ش خود در نظام های مختلف را شناسایی 

ش ها تأمل می  کند، موقعیت خود را تحلیل و جایگاه و نق
در اغلب موارد در قبول یا رد ارز

شود و علل تفاوت در نظرات  س نظام معیار خود را ارزشیابی می  کند، بین دیدگاه و واقعیت تمایز قائل می  
می  کند، در خود تأمل و بر اسا

ک می  کند.
افراد مختلف را در

قابل قبول
ش خود در نظام های مختلف را شناسایی 

ش ها تأمل می  کند، موقعیت خود را تحلیل و جایگاه و نق
در برخی موارد در قبول یا رد ارز

س نظام معیار خود را ارزشیابی می  کند، بین دیدگاه و واقعیت تمایز قائل می  شود و علل تفاوت در نظرات 
می  کند، در خود تأمل و بر اسا

کند. ک می  
افراد مختلف را در

نیازمند 
ش

آموز

ش خود در نظام های مختلف را شناسایی 
و نق ش ها تأمل می  کند، موقعیت خود را تحلیل و جایگاه 

در قبول یا رد ارز با راهنمایی آموزگار 
س نظام معیار خود را ارزشیابی می  کند، بین دیدگاه و واقعیت تمایز قائل می  شود و علل تفاوت در نظرات 

می  کند، در خود تأمل و بر اسا
ک می  کند.

افراد مختلف را در

ش« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
س »تفکر و پژوه

ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
ادامه جدول اهدا
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مهارت های مشترک

کسب صفات 
و ویژگی های منش تفکر 

کل کتاب

ــ کار بر روی اطالعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
ــ بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

ــ سنجش اطالعات و به چالش کشیدن ایده ها و اعمال خود و دیگران
ــ استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود

ــ همفکری با دیگران در حل مسائل و مشکالت
ــ رعایت مهارت های اجتماعی و معیارهای برخاسته از ارزش های دینی در ارتباط با خود و 

دیگران

خیلی خوب

در موقعیت های مختلف، از اطالعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استفاده می  کند. پدیده ها را بررسی و تفاوت ها، 
شباهت ها و رابطٔه بین آنها را شناسایی و بیان می  کند. اطالعات، آرا، ایده ها و اعمال خود و دیگران را مقایسه و ارزیابی می  کند. از 
کند. در حل مسائل و مشکالت با اعضای گروه یا کل  زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا، نظرات و تصمیم های خود استفاده می  

ش های دینی را در گفت وگوها رعایت می  کند. 
س همفکری و آداب و مهارت های اجتماعی برخاسته از ارز

کال

خوب

ها و رابطٔه  ها برای تبدیل مجهول به معلوم استفاده می  کند. پدیده ها را بررسی و تفاوت ها، شباهت  در اغلب موارد از اطالعات و اندوخته 
کند. از زبان صحیح و دقیق  ها و اعمال خود و دیگران را مقایسه و ارزیابی می   بین آنها را شناسایی و بیان می  کند. اطالعات، آرا، ایده 
س همفکری و آداب 

برای توضیح آرا، نظرات و تصمیم های خود استفاده می  کند. در حل مسائل و مشکالت با اعضای گروه یا کل کال
ش های دینی را در گفت وگوها رعایت می  کند.

و مهارت های اجتماعی برخاسته از ارز

 قابل قبول

در برخی از موارد از اطالعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استفاده می  کند. پدیده ها را بررسی و تفاوت ها، شباهت ها و 
کند. از زبان صحیح و  رابطٔه بین آنها را شناسایی و بیان می  کند. اطالعات، آرا، ایده ها و اعمال خود و دیگران را مقایسه و ارزیابی می  
س همفکری 

دقیق برای توضیح آرا، نظرات و تصمیم های خود استفاده می  کند. در حل مسائل و مشکالت با اعضای گروه یا کل کال
کند. ش های دینی را در گفت وگوها رعایت می  

و آداب و مهارت های اجتماعی برخاسته از ارز

نیازمند
ش

 آموز

با راهنمایی آموزگار از اطالعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استفاده می  کند. پدیده ها را بررسی و تفاوت ها، شباهت ها و 
کند. از زبان صحیح و  ها و اعمال خود و دیگران را مقایسه و ارزیابی می   رابطٔه بین آنها را شناسایی و بیان می  کند. اطالعات، آرا، ایده 
س همفکری 

کند. در حل مسائل و مشکالت با اعضای گروه یا کل کال دقیق برای توضیح آرا، نظرات و تصمیم های خود استفاده می  
ش های دینی را در گفت وگوها رعایت می  کند.

و آداب و مهارت های اجتماعی برخاسته از ارز

 

ش« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
س »تفکر و پژوه

ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
ادامه جدول اهدا
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فناوری اطالعات

رایانه و ارگونومی  کار با آن 

ــ آشنایی با اجزای رایانه و کاربرد آنها
ــ رعایت نکات ایمنی و بهداشتی کار با رایانه 

1

ــ نام بردن اجزای بیرونی رایانه و کار با آنها
ــ رعایت اصول ایمنی و بهداشتی کار با رایانه )مانند 

طرز صحیح نشستن پشت رایانه(

خیلی خوب
آنها را به درستی به کار می  گیرد. اصول ایمنی و بهداشتی کار با رایانه را رعایت  اجزای رایانه را نام می  برد و بیشتر 

می  کند.

خوب
و بهداشتی کار با رایانه  به درستی به کار می  گیرد. بیشتر اصول ایمنی  اجزای رایانه را نام می  برد و برخی از آنها را 

را رعایت می  کند.

 قابل قبول
آنها را به کار می  گیرد. برخی از اصول ایمنی و بهداشتی کار با رایانه را  اجزای رایانه را نام می  برد و تعداد کمی  از 

رعایت می  کند.

نیازمند 
ش

آموز
نام بردن اجزای رایانه، به کارگیری آنها و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی کار با رایانه به راهنمایی معلم نیاز  برای 

دارد. 

کار با رایانه 

ــ آشنایی با پرونده و پوشه و کار با آنها 
ــ آشنایی با بخش های مختلف سیستم عامل 

)پنجره ها، نمادها(

2

ــ انجام عملیات کار با پوشه )ایجاد، تغییر نام، بازکردن، 
انتقال، کپی، حذف و بازیابی پرونده و پوشه( 

بستن،  کردن،  )باز  نمادها  و  پنجره ها  با  کار  ــ 
مرتب سازی  اندازه،  تغییر  بزرگ نمایی،  کوچک نمایی، 

و ...(

خیلی خوب
حداقل 6 مورد از عملیات کار با پرونده و پوشه )ایجاد،  تغییر نام، بازکردن، انتقال، کپی، حذف و بازیابی پرونده و 

پوشه( را انجام می  دهد. عملیات روی پنجره ها و نمادها )در حد بستٔه آموزشی( را به درستی انجام می  دهد.

خوب
حداقل 5 مورد از عملیات کار با پرونده و پوشه را انجام می  دهد. در بیشتر موارد عملیات روی پنجره ها و نمادها )در 

دهد. حد بستٔه آموزشی( را به درستی انجام می  

قابل قبول
برخی موارد عملیات روی پنجره ها و نمادها )در  و پوشه را انجام می  دهد. در  حداقل 3 مورد از عملیات کار با پرونده 

حد بستٔه آموزشی( را به درستی انجام می  دهد.

نیازمند 
ش

آموز
کمتر از 3 مورد از عملیات کار با پوشه را انجام می  دهد. با راهنمایی آموزگار،  عملیات روی پنجره ها و نمادها )در 

حد بستٔه آموزشی( را انجام می  دهد.

س »کار و فناوری« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فناوری اطالعات

نقاشی با رایانه

ــ آشنایی با محیط نرم افزار نقاشی 
و کار با آن

3

 )paint( ــ اجرای برنامه نقاشی
و  نقاشی  برنامه  در  نقاشی  رسم  ــ 

رنگ آمیزی آن 
ــ ذخیره پرونده نقاشی 

ــ تغییر در پرونده )تغییر اندازه، نوشتن 
روی تصویر و ...(

خیلی خوب
و آن را ذخیره می  کند. در  گ ها و ابزارها نقاشی می  کشد 

رنامه نقاشی را اجرا می  کند، با استفاده از شکل ها، رن ب
نقاشی ذخیره شده تغییراتی ایجاد می  کند )تغییر اندازه، نوشتن روی تصویر و ...(.

خوب
گ ها و ابزارها نقاشی می  کشد و آن را ذخیره می  کند. 

برنامه نقاشی را اجرا می  کند، با استفاده از بیشتر شکل ها، رن
در نقاشی ذخیره شده تغییراتی ایجاد می  کند )تغییر اندازه، نوشتن روی تصویر و ...(.

 قابل قبول
گ ها و ابزارها نقاشی می  کشد و آن را ذخیره می  کند. 

برنامه نقاشی را اجرا می  کند، با استفاده از برخی شکل ها، رن
در نقاشی ذخیره شده تغییراتی ایجاد می  کند )تغییر اندازه، نوشتن روی تصویر و ...(.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
برای اجرا و کار با برنامٔه نقاشی، به کم

تایپ در رایانه 
)تایپ ده انگشتی(

ــ آشنایی با صفحه کلید و کار با آن
ــ کسب مهارت در تایپ ده انگشتی

5

ــ کار با صفحه کلید
ــ انجام تایپ به صورت ده انگشتی

ــ انجام تمرین ها و آزمون های افزایش 
سرعت تایپ

خیلی خوب
را به خوبی انجام می  دهد و  برنامه تایپ را اجرا می  کند و تایپ ده انگشتی  کلید به درستی استفاده می  کند.  از صفحه 

معموال در آزمون سرعت، امتیاز 45 کاراکتر در دقیقه و باالتر می  گیرد.

خوب
از بیشتر کلیدها به درستی استفاده می  کند. برنامه تایپ را اجرا می  کند و در اغلب موارد تایپ ده انگشتی را به خوبی 

انجام می  دهد و معموال در آزمون سرعت، امتیاز 35 کاراکتر در دقیقه و باالتر می  گیرد.

قابل قبول
از برخی از کلیدها به درستی استفاده می  کند. برنامه تایپ را اجرا می  کند و در برخی موارد، تایپ ده انگشتی را به 

خوبی انجام می  دهد و معموال در آزمون سرعت، امتیاز 25 کاراکتر در دقیقه و باالتر می  گیرد.

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیاز دارد.
برای کار با صفحه کلید و برنامه تایپ، به راهنمایی و کم

نوشتن با رایانه )واژه پرداز(

ــ آشنایی با برنامه واژه پرداز و کسب مهارت در 
استفاده از آن

ــ ویرایش و تنظیم متن در برنامه واژه پرداز

6

ــ اجرای برنامه واژه پرداز 
ــ نوشتن یک متن در محیط واژه پرداز

ــ ذخیره پرونده متنی
ــ انجام تغییرات و تنظیمات مورد نیاز در متن

ــ تهیٔه پرونده متنی در قالب کتاب داستان، بروشور، 
دعوتنامه و پوستر

خیلی خوب
ک پرونده متنی ایجاد می  کند و عملیات )تایپ، ذخیره کردن، باز کردن و استفاده از قلم ها، 

برنامه واژه پرداز را اجرا و ی
از تغییرات متنی )نوع،  را روی آن انجام می  دهد. متن را انتخاب می  کند و حداقل 4 مورد  شکل ها، ایجاد جدول( 

دهد. ک قلم وترازبندی متن( را انجام می  
گ و سب

اندازه، رن

خوب
باز کردن، استفاده از برخی  ک پرونده ایجاد می  کند و بیشتر عملیات )تایپ، ذخیره کردن، 

و ی برنامه واژه پرداز را اجرا 
گ و 

)نوع، اندازه، رن قلم ها( را روی آن انجام می  دهد. متن را انتخاب می  کند و حداقل 3 مورد از تغییرات متنی 
ک قلم و ترازبندی متن( را انجام می  دهد.

سب

قابل قبول
ذخیره کردن( را روی آن  ک پرونده ایجاد می  کند و برخی از عملیات )تایپ، باز کردن، 

و ی برنامه واژه پرداز را اجرا 
انجام می  دهد. متن را انتخاب می  کند و حداقل 2 مورد از تغییرات متنی را انجام می  دهد.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
 برای اجرای برنامه واژه پرداز، کار با آن، تغییر و تنظیم متن به کم

س »کار و فناوری« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عناوین
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

فناوری اطالعات

الگوریتم و روندنما 

ــ شناخت مسئله و روش حل مسئله و تشخیص مسائل ساده و 
پیچیده

ــ نوشتن مراحل حل مسئله )الگوریتم مسئله(
ــ ترسیم روند نمای حل یک مسئله

8

ــ شناسایی مسئله
ــ تشخیص مسائل ساده و پیچیده

ــ تجزیٔه یک مسئله به مراحل آن و نوشتن الگوریتم حل مسئله
ــ رسم روندنمای حل یک مسئله از روی الگوریتم

خیلی خوب
ص می  دهد. مسائل پیچیده را به چند 

مسائل روزمره اطراف خود را شناسایی می  کند و مسائل ساده و پیچیده را تشخی
ص می  دهد و الگوریتم حل مسئله را می  نویسد. 

ک مسئله را به درستی تشخی
مسئلٔه ساده تجزیه می  کند. مراحل حل ی

ک مسئله را به طور کامل از روی الگوریتم آن رسم می  کند.
روندنمای حل ی

خوب
دهد، مسائل  ص می  

در بیشتر موارد، مسائل روزمره اطراف خود را شناسایی می  کند و مسائل ساده و پیچیده را تشخی
ص می  دهد و 

ک مسئله را به درستی تشخی
پیچیده را به چند مسئلٔه ساده تجزیه می  کند. در اغلب موارد، مراحل حل ی

ک مسئله را از روی الگوریتم آن رسم می  کند.
الگوریتم حل مسئله را می  نویسد. بخشی از روندنمای حل ی

 قابل قبول
ص می  دهد، مراحل 

در برخی موارد، مسائل روزمره اطراف خود را شناسایی می  کند و مسائل ساده و پیچیده را تشخی
ک مسئله را از روی 

ص می  دهد و الگوریتم حل مسئله را می  نویسد. بخشی از روندنمای حل ی
ک مسئله را تشخی

حل ی
الگوریتم آن رسم می  کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک مسئله و نوشتن 

ص مراحل حل ی
برای شناسایی مسائل ساده و پیچیده و تجزیه مسئلٔه پیچیده به چند مسئله و تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 
الگوریتم و رسم روندنمای آن به کم

س »کار و فناوری« پایۀ ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

طراحی و ساخت پروژه1 ها 

ــ طراحی و ساخت پروژه
در  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  به  توجه  اهمیت  ــ درک 

فرایند اجرای پروژه ها

9 ،7 ،4

استانداردهای  به  توجه  با  پروژه  اجرای  و  طراحی  ــ 
تعریف شده

انجام  مراحل  در  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  رعایت  ــ 
پروژه ها

خیلی خوب
نکات ایمنی و بهداشتی را در فرایند اجرای پروژه ها، به طور مستقل و نهادینه شده رعایت می  کند. فرایند اجرای پروژه 
)طراحی، ساخت، بازرسی و کنترل پروژه و بهینه سازی فرایند اجرای پروژه( را با شرایط مطلوب )در حد کتاب درسی( 

دهد. انجام می  

خوب
در بیشتر موارد، نکات ایمنی و بهداشتی را در فرایند اجرای پروژه ها، به طور مستقل و نهادینه شده رعایت می  کند. فرایند 

اجرای پروژه )طراحی، ساخت، بازرسی و کنترل پروژه و بهینه سازی فرایند اجرای پروژه( را به درستی انجام می  دهد.

 قابل قبول
در برخی موارد، نکات ایمنی و بهداشتی را در فرایند اجرای پروژه ها، به طور مستقل و نهادینه شده رعایت می  کند. فرایند 

دهد. اجرای پروژه )طراحی، ساخت، بازرسی و کنترل پروژه و بهینه سازی فرایند اجرای پروژه( را به درستی انجام می  

نیازمند 
ش

آموز
با راهنمایی آموزگار، نکات ایمنی و بهداشتی را در فرایند اجرای پروژه ها رعایت می  کند و فرایند اجرای پروژه را انجام 

دهد. می  

ش آموزان به جای پروژه های متن کتاب می توانند، پودمان/ پروژه های انتهای کتاب را انتخاب و انجام دهند. در صورت انتخاب پروژه های انتهای کتاب، جهت دسترسی به جداول ارزشیابی به کتاب راهنمای معلم کار و 
1ـ شایان ذکر است که دان

فناوری پایٔه ششم )جلد دوم: راهنمای پروژه ها و پودمان های انتخابی( مراجعه فرمایید.
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پيامبر اعظم (صّلى الّله عليه وآله): 

 خانه هاى خود را با تالوت قرآن نورانى كنيد.

اصول كافى،كتاب فضل قرآن 

4/1
بهای فروش در سراسر كشور ۸۰۰۰ ريال ـ ١٣۹۲

شابک    ۳ - ١٩۸۱ - ٠٥  - ٩٦٤- ٩٧٨

ويژه ی دانش آموز
ويژه ی کالس درس

آمو زش قرآن

۱/۱

تان
دبس

وّ ل 
ن ـ ا

وشت
ی ن

ت ها
هار

ى م
رس

فا

شابک  ۱ - ۱۹۸۵ - ٠٥ - ٩٦٤- ۹۷۸

بهای فروش در سراسر کشور ۱۳۵۰۰ ريال ـ ۱۳۹۲

��� � دادی ای ���ای ����� ��� �ا�� �� �� � �� ��� � ��� �� � �� ��� � را �� �� .� ��� ��� � �د �� ��� را �� ��� �ا���� و �� �� � ��

٧
بهای فروش در سراسر کشور ۹۵۰۰ ريال ـ ١٣٩۲

شابک    ۳ - ۲۰۴۱ - ٠٥ - ٩٦٤ - ٩۷۸

����� �� �� �� ���� ��� ز� ز�

�� و � �� ��� �� �� �������� �� و �� رد ���

.� �� ��� �� � �  ٓآن ����� ��� �� �� ز�

ان
ست
 دب
رم
چها

ن ـ 
قرآ

ش 
وز
آم

17/ 1  

بهای فروش در سراسر کشور ۹۵۰۰ ريال ـ ١٣٩۲
شابک    ۰ - ۱۶۷۴ - ٠٥ - ٩٦٤

حكيمان،  دانشمندان،  ايران،  عزيزمان  كشور  افتخار  پر  درطول تاريخ 

 از دوران كودكى، فراگيرى قرآن كريم  
شاعران  و هنرمندان بزرگ مسلمان،

را آغاز می کردند و تا پايان عمر با كتاب و كالم  خدا انس داشتند.

اين بزرگان، شخصيت انسانى و علمى خود را پرتوى از خورشيد هميشه 
فروزان قرآن كريم مى دانستند. 

عمومی  شایستگی های  حتقق  نشانه های  و  اهداف 
برنامه های درسی پایه های اّول، دوم، سوم، چهارم، 

پنجم  و ششم ابتدایی

١١

تان وم د�� �
ی �� وم �� ��

زندگی همه ی موجودات به آب بستگی دارد. سعی كنيم در مصرف آب صرفه جويی نماييم.

بهای فروش در سراسر کشور ۱۱۰۰۰ ريال ـ ۱۳۹۲

شابک    ۸ -۲۲۳۱ - ٠٥  - ٩٦٤- ٩٧٨

تان
دبس

وم 
ـ س

بى 
جر
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علو

سوم دبستان
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ست
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م  
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ى ـ 
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ت ا

لعا
مطا

شابک    ۸ - ۱۹۱۵ - ٠٥ - ٩۶۴ - ٩۷۸ كشور۱۲۰۰۰ ريال ـ ١٣۹۲
بهای فروش در سراسر 

ت اجتماعی
مطالعا

13



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

280

شایستگی های یادگیری

شایستگی های 
فرهنگی ــ اجتماعی

شایستگی های فردی

عناوین

ش بـرای یـادگیری بیشتر در مـکان ها و 
ــ تـال

زمان های مختلف

ــ توجه به مطالعه و کتاب خوانی

های ملی و مذهبی ش 
ــ احترام به ارز

ــ مشارکت در کاِر گروهی

ــ مسئولیت پذیری

ــ رعایت آموخته های اخالقی

ــ رعایت بهداشت و ایمنی

ف کلی
اهدا

ش گری
ــ کنجکاوی و پرس

ــ تجسم، تخیل، خالقیت و نوآوری در انجام فعالیت ها
ــ تأمل در مورد مسائل

های داده شده ک 
س مال

ک موضوع از جنبه های مختلف براسا
ــ ارزیابی ی

ــ استناد به مطالعات خود در گفت وگوها
ــ عضویت فعال در کتابخانه

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

ش های ملی و مذهبی
ــ حساسیت نسبت به رعایت ارز

ها ــ مشارکت در برگزاری مراسم و مناسبت 

ش محوله در گروه
ــ ایفای نق

ــ رعایت نوبت
ــ ارائٔه نظر و پیشنهاد خود به دیگران

ش دادن به نظرات دیگران
ــ گو

ها ــ انجام صحیح و به موقع تکالیف و فعالیت 
ــ استفادهٔ صحیح از وسایل شخصی و عمومی

س و مدرسه
ــ رعایت مقررات کال

ــ رعایت نظم و ترتیب در انجام فعالیت ها و برنامه ها

ش رفتاری با دیگران
ــ خو

گ ترها و همساالن
ــ احترام به بزر

ــ توجه به آراستگی و پاکیزگی خود و محیط و وسایل شخصی
ــ رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی

ــ رعایت نکات ایمنی در تغذیه، انجام فعالیت و استفاده از وسایل

نشانه های تحقق

ف و نشانه های تحقق شایستگی های عمومی برنامه های درسی پایۀ اّول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 97 ـ 96
 جدول اهدا
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کلیدواژه ها

 ارزشیابی: به فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف موردنظر، 
براساس مالک ها و معیارهای مشخص شده، اطالق می شود. 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: فرایند منظم جمع آوری اطالعات به منظور بررسی، داوری و قضاوت در مورد تالش های 
یادگیری دانش آموزان و فعالیت های معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی براساس مالک های معین است.

برای شناخت  تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند  ــ  از ارزشیابی تحصیلی   ارزشیابی توصیفی: شیوه ای 
دقیق و همه جانبٔه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کار پوشه، آزمون ها )با تأکید بر 
آزمون های عملکردی( و مشاهدات در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری به دست می آید؛ تا براساس آن بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای 

کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز، معلم و اولیاء حاصل آید.

 ارزشیابی تکوینی: نوعی از ارزشیابی است که در طول فرایند یاددهی ــ یادگیری به طور پیوسته و مداوم برای شناسایی 
و تقویت قوت ها و شناسایی و رفع ضعف ها، موانع و مشکالت یادگیری فراگیران صورت می گیرد.

 ارزشیابی پایانی: به منظور تشخیص تحقق اهداف آموزشی ــ تربیتی در پایان نوبت و یا سال تحصیلی از طریق جمع بندی 
و تحلیل نتایج ارزشیابی های تکوینی و سایر اطالعات به دست آمده، صورت می پذیرد و نتایج آن به شکل توصیفی گزارش می شود.

 آزمون: ابزاری است برای اندازه گیری و سنجش آموخته های دانش آموزان در قالب سؤاالت کتبی، شفاهی و موقعیت های 
عملی.

 آزمون مداد ــ کاغذی: مجموعٔه سؤاالت کتبی است که توسط دانش آموزان به صورت نوشتاری پاسخ داده می شود.

 آزمون عملکردی: ابزاری است که به وسیله آن عملکرد، تالش و فعالیت های دانش آموز در موقعیت های عملی و قابل 
مشاهده سنجیده می شود.

به منظور مستند کردن فرایند   کارپوشه: مجموعه ای هدفمند از نمونٔه فعالیت ها و کارهای مختلف دانش آموز است که 
تالش و پیشرفت و موفقیت او در طول سال تحصیلی با مشارکت دانش آموز، معلم و اولیاء جمع آوری، طبقه بندی و مدیریت می شود.
 ثبت مشاهدات: روشی است برای ثبت و توصیف وقایع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز، در حیطه های مختلف که 

اطالعات مناسبی را برای شناخت دقیق تر دانش آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار می دهد.
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با هدف راهنمایی،   بازخورد: فرایندی است که در آن معلم، واکنش های خود را در قبال تالش و عملکرد دانش آموز، 
تشویق و کمک به وی و با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف )کالمی، غیرکالمی، مکتوب و…( ارائه می دهد.

 فرایند یادگیری: فعالیت ها و اقداماتی است که دانش آموز با راهنمایی و هدایت معلم برای دستیابی به اهداف آموزشی   ــ 
تربیتی پیش بینی شده، انجام می دهد.

 گزارش پیشرفت تحصیلی ــ تربیتی: جمع بندی اطالعات و نتایج ارزشیابی های تکوینی که در طول فرایند یاددهی ــ 
یادگیری با ابزارهای مناسب صورت گرفته و ارائه تصویری کلی از آموخته ها، مهارت ها، توانایی ها و نگرش های دانش آموز به منظور 

تقویت نقاط قوت و رفع موانع یادگیری دانش آموز است.

 اهداف برنامه درسی: اهدافی است که توسط برنامه ریزان درسی برای دوره، پایه و عناوین درسی ابتدایی، پیش بینی شده 
و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

 وضعیت آموزشی ــ تربیتی: شرایط، موقعیت و جایگاه دانش آموز است که در فرایند یادگیری با توجه به مستندات 
جمع آوری شده در خصوص یادگیری و رفتار او تعیین می شود.

آنچه که در  بر  یادگیری عالوه  ــ  یاددهی  به منظور غنای فرایند  یا مربی   فعالیت های مکمل: فعالیت هایی است که معلم 
کتاب های درسی پیش بینی می شود ــ درنظر می گیرد تا فرصت های یادگیری بهتری را برای دانش آموز فراهم کند.

 درس پژوهی: پژوهش هایی است که دانش آموز در ارتباط با موضوعات درسی با هدایت و راهنمایی معلم یا مربی انجام 
می دهد.

 پروژه: مجموعٔه فعالیت های هدفمندی است که معلم یا مربی برای تعمیق، تثبیت و کاربست یادگیری دانش آموز به صورت 
فردی و گروهی تعیین می کند.

 کالس های جبرانی: جلسات آموزشی اضافه بر ساعات درسی عادی دانش آموزان است که به منظور جبران ضعف های 
درسی آنها در چارچوب قوانین و مقررات شورای عالی، توسط مدرسه پیش بینی می شود.

 فوق برنامه: فعالیت ها و برنامه هایی هستند که در برنامٔه درسی یا جدول ساعات مدرسه منظور نشده اند ولی زیرنظر مدرسه 
یا در مراکز مکمل مدرسه زیرنظر منطقه یا ناحیه و به انتخاب دانش آموزان انجام می گیرند.

 مقیاس: یک مفهوم قراردادی است که براساس آن میزان عملکرد دانش آموزان در دستیابی به اهداف سنجیده و تعیین 
می شود.
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همکار گرامی
بدون تردید، نظرات و تجربیات ارزشمند شما در مورد اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و کتاب راهنمای آن در محیط واقعی،  
مهم ترین منبع برای بازنگری کتاب و متناسب سازی آن با نیازهای آموزشی می باشد. بدین منظور پرسش نامٔه  ذیل تدوین شده است. 
خواهشمند است پس از تکمیل آن را به نشانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ارسال نمایید. امید است با  نظرات و پیشنهادهای 

سازنده  ما را در رفع نواقص کتاب یاری رسانید.  

1ـ به نظر شما  تا چه اندازه معلمان می توانند با مطالعٔه  کتاب اطالعات الزم در خصوص ارزشیابی توصیفی را کسب کنند ؟ 
دالیل خود را ذکر فرمایید.

بسیار کم   کم    تاحدودی     زیاد     بسیار زیاد   

آیا نیاز است مطالب  دیگری نیز در کتاب گنجانده شود ؟ 

2ـ چه بخش هایی از کتاب نیاز به توضیح بیشتری دارد؟ لطفاً با ذکر شمارٔه  صفحات دالیل خودرا مرقوم فرمایید.

3ـ آیا جداول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد برنامه های درسی، اهداف برنامه های درسی پایٔه  مورد نظر را پوشش 
می دهد؟

بله               خیر
لطفاً دالیل خود را بیان نمایید.
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4ـ آیا سطوح عملکرد اهداف ارائه شده در فصل سوم از سازماندهی منطقی و مناسبی برخوردار است؟  

بله             خیر   در صورت انتخاب پاسخ خیر، دالیل خود را مرقوم فرمایید. 

5ـ آیا نشانه های تحقق اهداف و سطوح عملکرد آنها از وضوح و شفافیت کافی برخوردار است ؟  

بله            خیر    لطفاً  دالیل خود را مرقوم فرمایید. 

6ـ آیا محتوای فصل سوم کتاب برای ارزش گذاری و قضاوت دربارٔه  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کافی می باشد؟

 بله          خیر     در صورت انتخاب پاسخ خیر، دالیل خود را به تفکیک موضوعات درسی ذکر نمایید.

7ـ هرگونه پیشنهاد و توصیٔه  دیگری برای بهبود و اصالح کتاب دارید لطفاً مرقوم فرمایید. 
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