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 باسمه تعالي
و موضوعات پاية دوم جهت درج در كارنامة توصيفي  عناوين مواد درسي

: قرآن

)روخواني، قرائت(خواندن-

و داستان(هاي قرآني آموزه- )هاي قرآني آداب خواندن قرآن، پيام قرآني

:هاي آسمان هديه

هاي ديني آموزان اقليت دانشآموزان اهل سنت دانش

خداشناسي-

يپيامبر-

 امامت-

و اخالق اسالمي-  آداب

 قرآن كريم-

 احكام اسالمي-

 مراسم اسالمي-

 خودشناسي-

خداشناسي-

 پيامبري-

و اخالق اسالمي-  آداب

 قرآن كريم-

 احكام اسالمي-

 مراسم اسالمي-

 خودشناسي-

 اهل سنتةتعاليم ويژ-

خداشناسي-

 پيامبري-

و اخالق-  آداب

 خودشناسي-

هاي ديني تعاليم ويژة اقليت-

:يت بدنيترب

 حركات پايه-

 جسماني-آمادگي حركتي-

:فارسي

و خواندن(هاي خوانداري مهارت- ، سخن گفتن )گوش دادن

و جمله درست(هاي نوشتاري مهارت- )سازي نويسي

:رياضي

و رقم- سه(عدد و و شمارش، اعداد دورقمي  ...)رقمي، مقايسة اعداد، اعداد تقريبي

و تفريق[عمليات روي اعداد- سه جمع و چپ(فرايندي رقمي به روش اعداد دورقمي و)از سمت و تفريق اعداد دورقمي ، جمع

])از سمت راست( تكنيكي رقمي به روش سه

)راهبردهاي حل مسئله، حل مسئله(حل مسئله-

)اشكال هندسي، روابط بين اشكال هندسي، تقارن(هندسه-



٢

)زمان، طول، پول(گيري اندازه-

و نمودار- و سرشماري، رسم نمودارآم( آمار )ار

 كسر-

 احتمال-

:علوم

و موضوع- و توانمندي يادگيري دربارة زمينه ):متناسب با دروس آموزش داده شده(كسب شايستگي

و ارائة گزارش مشاهده، يادداشت�  برداري

آن� و حفظ  محيط زيست

 نور�

 گرما�

 صدا�

 سوخت�

 گياهان�

 جانوران�

و تغيير�  انسان، رشد

آن� و تغييرات  ماده

و ابزارسا�  خت

 فناوري�

:هنر

)زيباشناسي، ارتباط با طبيعت، ميراث فرهنگي، توليد هنري، نقد هنري(هاي مختلف هنري بيان ايده در قالب-

 استفادة مناسب از ابزار-

و نگرش مهارت :هاي درسي هاي مشترك برنامه ها

و مهارت نگرش- و ايمني، رعايت آموخته(هاي شخصي ها )يهاي اخالق رعايت بهداشت

و مهارت نگرش- و مذهبي پذيري، مشاركت در كار گروهي، احترام به ارزش مسئوليت(اجتماعي- هاي فرهنگي ها )هاي ملي

و مهارت نگرش- و كتاب( هاي يادگيري ها به مطالعه و زمان خواني، تالش براي يادگيري بيشتر در مكان توجه )هاي مختلف ها



٣

نشانه اهداف، سطوجدول و تحقق پايهاي قرآن درس عملكردي ابتداييةح دوم

كارنامه عناوين
كلي تحققنشانهدروساهداف عملكردهاي سطوح

كتابكارنامه

دن
وان

خ
 

ي
وان

وخ
ر

 

روخواني مهارت

عباراتك و لمات

كتاب قرآني

درسي

كليه

دروس

بخش يا خوانيشمرده

عبارات و 1كلمات

درسي كتاب قرآني

خوب عباراتخيلي و صحيحكلمات را درسي كتاب به2قرآني ميو شمرده .خواندصورت

بهخوب و صحيح را درسي كتاب قرآني عبارات و كلمات تر ميبيش شمرده .خواندصورت

قبول بهقابل و صحيح را درسي كتاب قرآني وعبارات كلمات مياغلب بخش بخش .خواندصورت

آموزش كلمنيازمند معلم كمك ميبا بخش بخش صورت به را درسي كتاب قرآني عبارات و .خواندات

ت
رائ
ق

 

مهارت

خوانيروان

كتابهايسوره

درسي

سوره17تا4 هايخواندن

به درسي كتاب

ياصورت آهنگين

سوره حفظ و روان

خوب كتابسورهخيلي روي از آهنگين صورت به تقريباً را درسي كتاب ميميهاي و سورتواندخواند دو حداقل سال طول بخواندةدر حفظ از را .دلخواه

كتابميسورهخوب روي از معمولي و روان صورت به را درسي كتاب ميهاي و يكسورخواند حداقل سال طول در بخواندةتواند حفظ از را .دلخواه

قبول كتابسورهقابل روي از صورتشمرده به حداقل را درسي كتاب ميميهاي و يكسورخواند حداقل سال طول در بخواندةتواند حفظ از را .دلخواه

آموزش سورهنيازمند خواندن بدر صورتشمرده، به حتي كتاب، روي از داردها نياز معلم راهنمايي .ه

زه
مو
آ

 
ي
ها

 
آن
قر

 

آن
قر

ن 
ند
وا
 خ
ب
آدا

 

آداب به عمل

قرآن خواندن

كريم

كليه

دروس

آداب اندنخورعايت

كريم قرآن

خوب اوليخيلي مي3ةآداب رعايت را قرآن .كندخواندن

اوليخوب آداب ميةبيشتر رعايت را قرآن .كندخواندن

قبول اوليقابل آداب از ميةبرخي رعايت را قرآن .كندخواندن

آموزش اولينيازمند آداب رعايت يادآوريةدر به پيوسته قرآن نيازخواندن .داردمعلم

ي
رآن

م ق
پيا

 

هايپيامدرك

قرآني

پيام17تا4 متن خواندن

ترجم روةو از يآن

درس بيانيكتاب و

پيام مصاديق

خوب ترجمخيلي و ميةمتن درسي كتاب روي از را قرآني وپيام مفاهيم كافي توضيحات با و ميخواند بازگو كودكانه زبان با را آن .كندمصاديق

ترجمخوب و ميةمتن درسي كتاب روي از را قرآني ميپيام و بازگوخواند كودكانه زبان با را آن مصاديق و مفاهيم از برخي .كندتواند

قبول ترجمقابل و پمتن مية درسي كتاب روي از را قرآني مييام و كودكاخواند زبان با را آن مصداق و مفهوم معلم، راهنمايي با ميتواند بازگو .كندنه

آموزش ترجمنيازمند و ميپيامةمتن درسي كتاب روي از را قرآني استهاي نيازمند معلم كمك به پيوسته آن مصداق و مفهوم بيان در و .خواند

ان
ست
دا

 
ي
رآن

ي ق
ها

 

با آشنايي

قرآنيداستان هاي

8،10

13،15

16،17

داستان كتاببيان هاي

ساده زبان به درسي

خوب ميداستانخيلي بازگو خودش زبان به جزئيات ذكر با را كتاب .كندهاي

ميداستانخوب بازگو خودش زبان به كلي صورت به را كتاب .كندهاي

قبول ميداستانقابل بازگو خودش زبان به كلي صورت به تصاوير كمك با را كتاب .كندهاي

آموزش بياننيازمند استداستاندر نيازمند معلم كمك به پيوسته كتاب .هاي

سوره-1 از غير درسي كتاب قرآني متون و كلمات استمنظور قرآني .هاي

قرآنخوانيصحـيح-2 خواندن قواعد عملي رعايت با كريم قرآن آيات و عبارات كلمات، خواندن .يعني

نيست:تذكر نظر مورد ارزيابي در روخواني قواعد بيان و استتعريف كافي ها آن عملي رعايت و برد كار بلكه ،.

پاي-3 آموزان دانش است انتظار كه اي اوليه ازةآداب است عبارت كنند، رعايت ابتدايي قرآن:دوم خواندن شروع در الرحيم الرحمن اهللا بسم گفتن و قرآن به احترام قرآن، شنيدن هنگام سكوت پاكيزگي، و .پاكي
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ها نشانه اهداف، درسيجدول عملكرد سطوح و آسمانهديه«تحقق دوميپا»هاي ة

عناوين

كارنامه
كلي اهداف

شمارة

دروس
تحققنشانه عملكردهاي سطوح

ي
اس
شن
دا
خ

 

از- خدا مهرباني با آشنايي

از آگاهي هايعمتنطريق

او شمار بي

نعمتسپاس از هايگزاري

خداوند

راه- عنوان به دعا با آشنايي

خدا با گفتگو

1،2،3

4و

داشته- همه عنوانتلقي به ها

خداوند،هاهديه هاي نعمت

نعمتسپاس- از هايگزاري

خداوند

خواسته- خداطلب از خود هاي

خوب نمونهخيلي نعمتبه از متنوعي آمده،هاي كتاب در چه آن بر عالوه خدا نعمتواشارههاي از كوتاه متني قالب خداونددر هاي

خواستهگزاريسپاس ميو طلب او از را خود .كندهاي

نعمتخوب از نمونه چند اشارهبه آمده، كتاب در چه آن بر عالوه خدا نعمتوهاي از جمله چند قالب خداونددر هاي

خواستهسپاس و طلبگزاري او از را خود .كندميهاي

قبول نمونهقابل نعمتبه از آهايي كتاب در كه خدا جملهواشارهمده،هاي قالب نعمتدر از ساده سپاساي خداوند وهاي گزاري

ميخواسته طلب او از را خود .كندهاي

آموزش نمونهنيازمند به آموزگار كمك نعمتبا از آمدههايي كتاب در كه خدا جملهاشاره،هاي قالب در نعمتو از ساده خداونداي هاي

خواستهسپاس و ميهايگزاري طلب او از را .كندخود

ي
بر
يام
پ

 

بزرگ- پيامبران نام با آشنايي

الهي

پيامبر- مهرباني از آگاهي

كودكان)ص(اسالم به نسبت

8و7و6

15

اسامي- الهيبيان بزرگ وپيامبران

احترام ايشاناداي به نسبت

پيامبرنمونهبيان- رفتار از هايي

كودكان)ص(اسالم به نسبت

خوب ميپيخيلي نام احترام با ترتيب به را الهي بزرگ نمونهامبران و اسالمبرد پيامبر مهرباني از متنوعي را)ص(هاي كودكان به نسبت

مي .كندبيان

راخوب الهي بزرگ ترتيبپيامبران ميبه نام احترام وبا اسالمبرد پيامبر مهرباني از نمونه بيان)ص(چند را كودكان به نسبت

.كندمي

قبول نمونهقابل و برد مي نام احترام با را الهي بزرگ اسالمپيامبران پيامبر مهرباني از كتاب)ص(هايي در كه را كودكان به نسبت

ميآمده، .كندبيان

نيازمند

آموزش

آموزگار كمك نمونه،با و برد مي نام را الهي بزرگ اسالمپيامبران پيامبر مهرباني از در)ص(هايي كه را كودكان به نسبت

آمده، ميكتاب .كندبيان



�

هاةادام نشانه اهداف، درسيجدول عملكرد سطوح و آسمانهديه«تحقق دوميپا»هاي ة

عناوين

كارنامه
كلي دروساهداف تحققنشانهشمارة عملكردهاي سطوح

ت
مام

ا
 

اطهار- ائمه با )ع(آشنايي

ها انسان بهترين عنوان به

بيتآش- اهل اسامي با نايي

اول،)ص(پيامبر امامان ،

و سوم و امامدوم نام

دوازدهم

به- نسبت احترام رعايت

براي تالش و اطهار ائمة

ايشان از الگوگيري

9-10-12-

13-14-19

پيامبربيان- بيت اهل و)ص(نام

احترام با دوازدهم امام

ويژگي- امامانبيان رفتاري هاي

سو و دوم و ماول

خوب پيامبرخيلي بيت مي)ص(اهل نام احترام با را دوازدهم امام نيز و ترتيب به ووبردرا دوم و اول امامان معرفي ضمن

نمونه به ويژگيسوم، از متنوعي ميهاي تالش ايشان از الگوگيري براي و اشاره ايشان رفتاري .كندهاي

پيامبرخوب بيت ن)ص(اهل و ترتيب به ميرا نام احترام با را دوازدهم امام معرفييز ضمن و واجماليبرد اول امامان

به سوم، و ندوم ويژگيمونهچند نمايداز مي تالش ايشان از الگوگيري براي و اشاره ايشان رفتاري .هاي

قبول پيامبرقابل بيت مي)ص(اهل نام احترام با را دوازدهم امام نيز معرفيو ضمن و سوم،اجماليبرد و دوم و اول امامان

نمونه ويژگيهبه از ميايي تالش ايشان از الگوگيري براي و اشاره است، آمده كتاب در كه ايشان رفتاري .كندهاي

آموزش پيامبرنيازمند بيت اهل معلم، كمك مي)ص(با نام احترام با را دوازدهم امام نيز معرفيو ضمن و اولاماماجماليبرد ان

نمونه به سوم، و دوم ويژگيو از ازهايي الگوگيري براي و اشاره است، آمده كتاب در كه ايشان رفتاري هاي

تالش .كندميايشان

يم
كر

ن 
رآ
ق

 

مفهوم قرآنيدرك هاي م16و10،15و4پيام قرآنيبيان پيامهاي خوبفهوم پيامخيلي درست رامفهوم قرآني آشناهاي براي و پيامبيان با بيشتر مييي تالش درس موضوعات با مرتبط .كندهاي

درستخوب راپياماغلبمفهوم قرآني پيامهاي به و ميبيان توجه درس موضوعات با مرتبط .كندهاي

قبول درستقابل ازمفهوم قرآنيپيامبرخي ميهاي بيان .كندرا

آموزش آموزگارنيازمند كمك ميمفه،با بيان را درس پيام درست .كندوم

ي
الم

اس
ق 

ال
اخ

و 
ب
آدا

 

آداب- از برخي با آشنايي

، كردن سالم مانند اسالمي

و خوردن نحوه ، پاكيزگي

آشاميدن

نتايج- و آثار با آشنايي

دروغ از پرهيز و راستگويي

،-20و18و16و15 كردن سالم اسالمي آداب بيان

آشاميد و خوردن نحوه ، نپاكيزگي

آنها رعايت براي تالش و

و- راستگويي نتايج و اهميت بيان

آن رعايت براي تالش

خوب نحوخيلي پاكيزگي، كردن، سالم اسالمي بيانةآداب را آشاميدن و آنوخوردن رعايت ميبراي تالش و.كندها اهميت

مي تالش آن رعايت براي و بيان را راستگويي .كندنتايج

اسالمخوب وآداب بيان را آشاميدن و خوردن نحوة پاكيزگي، كردن، سالم موارد،ي بيشتر آندر رعايت تالشبراي ها

و.كندمي بيان را راستگويي نتايج و موارد،اهميت اغلب ميدر تالش آن رعايت .كندبراي

قبول نحوقابل پاكيزگي، كردن، سالم اسالمي بةآداب در و بيان را آشاميدن و آنخوردن رعايت براي اوقات تالشرخي ها

مي.كندمي تالش آن رعايت براي موارد برخي در و بيان را راستگويي نتايج و .كنداهميت

آموزش آموزگارنيازمند كمك برايبا اوقات برخي در و بيان را آشاميدن و خوردن نحوة پاكيزگي، كردن، سالم اسالمي آداب ،

آن ميرعايت تالش مي.كندها تالش آن رعايت براي موارد برخي در و بيان را راستگويي نتايج و .كنداهميت



�

درسةادام عملكرد سطوح و تحقق هاي نشانه اهداف، آسمانهديه«جدول دوم»هاي پاية

عناوين
كارنامه

كلي دروساهداف تحققنشانهشمارة عملكردهاي سطوح

ام
حك

ا
 

طرز- با اجمالي آشنايي
گرفت نوضو

اذكار- و اجزا با آشنايي
ركعتي دو نماز يك

عنوان- به اذان با آشنايي
و نماز اوقات كننده اعالم

آن مقدمه

صحيح-17و11و5 شيوه به وضو انجام
ركعتي- دو نماز يك صحيح اداي
ونمازهاي- اذان اوقات بيان

روزانه واجب

خوب اجزاخيلي و است الزم آنها براي وضو كه مختلفي ميموارد نام ترتيب به را وضو مراحل شيوو به و وضوةبرد صحيح
مي.گيردمي ادا صحيح طور به را دوركعتي ترتيبنماز به را آن اجزاي و ميكند تعداد.بردنام و اذان اوقات

آن پايان زمان و روزانه نمازهاي ميركعات بيان را .كندها
قخوب قرائت و نماز اداي براي وضو ميضرورت بيان را ميرآن نام ترتيب به را وضو مراحل و اجزا و بهكند و برد

مي وضو صحيح ميشيوة ادا صحيح طور به را دوركعتي نماز و ترتيبگيرد به را آن اجزاي و ميكند .بردنام
مي بيان را روزانه نمازهاي ركعات تعداد و اذان .كنداوقات

قبول نقابل اداي براي وضو ميضرورت بيان را قرآن قرائت و ميماز نام ترتيب به را وضو مراحل و اجزا و بهكند و برد
مي وضو صحيح ميشيوة ادا صحيح طور به را دوركعتي نماز و ترتيبگيرد به را آن اجزاي و ميكند .بردنام

مي بيان را روزانه نمازهاي و اذان .كنداوقات
آموزش آموزنيازمند راهنمايي شيو،گاربا ميةبه وضو ميوگيردصحيح ادا را دوركعتي رانماز آن اجزاي و ميكند وبردنام

مي بيان را روزانه نمازهاي و اذان .كنداوقات

ي
الم

اس
م 
اس
مر

 

نبي ميالد مراسم با آشنايي
شعبان،)ص(اكرم ونيمه

نماز درجشن مشاركت و
آنها برگزاري

مرا19و11و8 برگزاري در ميالدمشاركت سم
اكرم شعبان)ص(نبي نيمه و

خوب اكرمبرگزاريدرخيلي نبي ميالد شعبان)ص(مراسم نيمه نماز،و ائمهواقامه شهادت و والدت خاص واقع)ع(مراسم
مي مشاركت فعاالنه تحصيلي سال طول .دكندر

اكرمخوب نبي ميالد مراسم برگزاري نما)ص(در اقامه شعبان، نيمه ائمهو شهادت و والدت خاص مراسم و واقع)ع(ز
مي مشاركت تحصيلي سال طول .كنددر

قبول اكرمقابل نبي ميالد مراسم برگزاري ائمه)ص(در شهادت و والدت خاص مراسم و نماز اقامه شعبان، نيمه واقع)ع(و
مي شركت تحصيلي سال طول .كنددر

آموزش آموزنيازمند همراهي اكرمگاربا نبي ميالد مراسم برگزاري و)ص(در والدت خاص مراسم و نماز اقامه شعبان، نيمه و
ائمه مي)ع(شهادت شركت تحصيلي سال طول در .كندواقع

ي
اس
شن

د 
خو

 

عنوان- به خود با آشنايي
مورد و محبوب مخلوق

خداوند توجه
به- نياز از آگاهي

خود پاكيزگي

5و4و1
16و

شدنارزش- بهقائل خود براي
مورد و محبوب مخلوق عنوان

خداوند توجه
مسوليت- بهاحساس نسبت

پاكيزگي رعايت

خوب ميخيلي خدا محبوب مخلوق عنوان به را ميخودش تالش محبوبيت اين افزايش براي و بهوكندشناسد نسبت
تالشمسئوليتاحساسخودپاكيزگي آن رعايت براي .كندميو

بهخوب نسبت و كند مي تالش محبوبيت اين افزايش براي و شناسد مي خدا محبوب مخلوق عنوان به را خودش
مي تالش آن رعايت براي و مسئوليت احساس موارد اغلب در خود .كندپاكيزگي

قبول كقابل مي تالش محبوبيت اين حفظ براي و شناسد مي خدا محبوب مخلوق عنوان به را رعايتخودش براي و ند
مي تالش موارد برخي در خود .كندپاكيزگي

آموزش مينيازمند تالش محبوبيت اين حفظ براي و شناسد مي خدا محبوب مخلوق عنوان به را خودش آموزگار راهنمايي با
مي تالش خود پاكيزگي رعايت براي و .كندكند
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نشانه اهداف، عملكرديجدول سطوح و تحقق بدني«درسهاي دومةپاي»تربيت

عناوين
اهداف

كلي
تحققنشانهدروس عملكردهاي سطوح

ـه
ـاي

ت پ
ـا
رك
حـ

 

كسب

در مهارت

و خم

راست

شدن

رفتن-14 راه حين كمر(در به ها مي)دست خم راست و چپ سمت .شود،به

در- اش كالسي هم خود،به پاي دو بين از شدن خم دارد،با دست در كه را ميتوپي سرش .دهدپشت

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش موفق موارد از اندكي انجام .در

كسب

در مهارت

2و26پريدن

مچ- و ها پرش،زانو هنگام آيددر فرود پا پنجه روي تواند مي و كند مي خم را .پا

گيرد- مي كمك بازوان حركت از پرش هنگام .در

دارد- تعادل فرود از .پس

اقل- حد روي از متوالي صورت به جفت پرش دارد3توانايي را متر نيم فاصله با كوتاه، .مانع

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استدرخوب موفق موارد بيشتر .انجام

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

كسب

در مهارت

پهلو به

دويدن

1و17

دارد- را پهلو از برداشتن گام و كوتاه جهش تركيبي حركت انجام .توانايي

پنج- روي را خود كندوزن مي منتقل راهنما پاي ي .ه

زند- مي هم به سر باالي در يكبار و ها ران روي بر بار يك را ها .دست

دارد- را چپ و راست جهت دو در پهلو به دويدن .توانايي

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول انجامقابل استدر موفق موارد از .برخي

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

:مالحظات

كنند--11 استفاده معلم راهنماي كتاب از تدريس براي موظفند آموزگاران كنندكليه استفاده معلم راهنماي كتاب از تدريس براي موظفند آموزگاران ..كليه

استنشانهنشانه--22 شده تدوين معلم راهنماي كتاب اساس بر تحقق استهاي شده تدوين معلم راهنماي كتاب اساس بر تحقق ..هاي

تفاوت--33 به است الزم اجرا هنگام تفاوتدر به است الزم اجرا هنگام فرديدر فرديهاي گرددهاي توجه آموزان گردددانش توجه آموزان ..دانش



٨

نشانهةادام اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق بدني«هاي دومةپاي»تربيت

عناوين
اهداف

كلي
تحققنشانهدروس عملكردهاي سطوح

كسب
در مهارت
دريافت
كردن

16-13
21

ها- دست درست استفاده توپ(با مسير در و باال طرف به شست پاه)انگشتان مـي(او قـرار عقـب و جلـو ، فاصله كمي با و مسير به رو )گيـردباز،
مي را كمر سطح از تر باال هاي .گيردتوپ

ها- دست درست استفاده پايين(با بطرف ها مـي(پاها)دست قرار عقب و جلو ، فاصله كمي با و مسير به رو باز، ازتـوپ)گيـردپاها تـر پـايين هـاي
مي را كمر .گيردسطح

رود- مي توپ استقبال به يافت در هنگام مي(در بدن طرف به را توپ و آورد مي جلو به آن مسير در را پا توپ،يك شدن نزديك .كشدبا
مي- دريافت را ارسالي هاي دويدن،توپ و رفتن راه حين .كنددر

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

موفقخوب موارد بيشتر انجام .استدر

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

كسب
در مهارت
دو پرتاب
دست

مي-12-15 پرتاب سر باالي از دستي يك و دستي دو را سبكي .كندتوپ
هد- سمت به پايين از دستي يك و دستي دو را سبكي ميتوپ پرتاب زمين روي در .كندفي
مي- پرتاب هوا به دستي يك و دستي دو را سبكي .كندتوپ
مي- پرتاب خود كالسي هم براي دستي يك و دستي دو را سبكي توپ دويدن و رفتن راه حين .كنددر

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

كسب
در مهارت
لي لي
كردن

چپ-26-22 پاي و راست پاي مي5روي لي لي جا در .كندبار
چپ- پاي و راست پاي مي5با طي لي لي بصورت را .كندگام
با- دويدن حين معلمدر سوت(عالمت مي)صداي دوباره و كرده طي لي لي با را .دودمسيري

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش موفق موارد از اندكي انجام .در
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نشانهةداما اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق بدني«هاي دومةپاي»تربيت

كليعناوين تحققنشانهدروساهداف عملكردهاي سطوح

ي
انـ

مـ
سـ

جـ
ي 

گـ
اد
مـ
آ

 

بهبودتوسعه و

چابكي

2-10-

23-

مي- مارپيچ شكل به محوطه اطراف .دوددر

واليبال� زمين ،عرض معلم عالمت طيرا)متر9(با برگشت و رفت ي مرحله دو در

شروع خط روي از سرعت به آخر برگشت در ، طولي خطوط كردن لمس از پس و كرده

.گذردمي

ي- فاصله به كه صندلي يا مانع چهار بين از مارپيچ شكل يكخط3به در هم از متر

مي شروع خط از و برگشته و زده دور را آخري مانع و كرده عبور دارند، (گذردقرار .

مارپيچ دويدن )آزمون

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش موفق موارد از اندكي انجام .در

بهبود و توسعه

قلبي -استقامت

تنفسي

مدت--4-25 مي1به انجام را زدن طناب حركت طناب بدون درجا حالت به .دهددقيقه

كاهش10- و ايستادن به نياز اجرا حين در اگر حتي بدود نرم واليبال زمين دور دور

باشد داشته (سرعت تفاوت. به استتوجه الزامي فردي )هاي

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استدرخوب موفق موارد بيشتر .انجام

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

بهبود و توسعه

استقامت و قدرت

عضالني

كفدست-7-9 و ها زانو كه حالتي در را زمين روي شنا تاحركت دارند تماس زمين با ها

ميمر10 انجام سوئدي.(دهدتبه شناي )آزمون

حدود- جفت صورت به را پاها كشيده، دراز پشت به حالت زمين10در از متر سانتي

شكم عضالت انقباض با و كرده مي30بلند حفظ را حالت اين كامالً(كندثانيه پاهاي با

زانو كردن خم بدون )صاف

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در



١٠

نشانهةادام اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق بدني«هاي دومةپاي»تربيت

كليعناوين تحنشانهدروساهداف عملكردققهاي سطوح

بهبودتوسعه و

پذيريانعطاف

ايستاده-5-18 حالت باز(در عرضشانه اندازه به كفدست)پاها زانوها كردن خم بدون

و كند نزديك زمين به مي8هارا حفظ را حالت اين .كندثانيه

ايستاده- حالت جفت(در ن)پاها زمين به هارا كفدست زانوها كردن خم زديكبدون

و مي8كند حفظ را حالت اين .كندثانيه

به- بدن پشت در كمر از ديگر دست و سر باالي از را يكدست ايستاده حالت در

مي نزديك .كنديكديگر

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول مواردقابل از برخي انجام استدر .موفق

استنيازمندآموزش مواردموفق از اندكي انجام .در

بهبود و توسعه

تعادل

ديگر-8-11 پاي زانوي باالي را پا كفيك باشد مي كمر به ها دست كه حالي تكيه(در پاي

پا)گاه پاشنه تعادل حفظ با و شود بلند گاه تكيه پاي ي سينه روي داده قرار پهلو ازاز را

مي بلند زمين لك.(كندروي لك آزمون )اجراي

ارتفاع- با جدولي ي لبه يا نيمكت حدود15روي عرض و زمين از متر سانتي10سانتي

مي راه آهستگي به .رودمتر

ارتفاع- به جدولي ي لبه يا نيمكت روي از طرفين به باز هاي دست از15با متر سانتي

حدود عرض و سپسسان10زمين و رفته راه پا ي پاشنه روي بر تعادل حفظ با متر تي

برميبر را مسير پا پنجه .گرددروي

خوب انجامخيلي استهمةدر موفق .موارد

استخوب موفق موارد بيشتر انجام .در

قبول استقابل موفق موارد از برخي انجام .در

انجامنيازمندآموزش موارددر از استاندكي .موفق
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نشانه اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق دوم»رياضي«هاي پاية

كارنامه عناوين

كلي اهداف

صفحة

وپرسش ها

هافعاليت

تحققنشانه عملكردهاي سطوح كتابكارنامه

قم
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ار
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و دورقمي اعداد بيان

صورتسه به هايرقمي

مختلف

)چندتاچندتا-ترتيبي(

2،4،5،7،

11،56،59،

64،70

و- چندتا چندتا شمارش

ترتيبي

اعدا- يادبيان بزرگتر

اعداد و عدد يك از كوچكتر

عدد دو مابين

خوب چندتاچندتاخيلي بهراشمارش مختلفبا ابزارهاي مي∗كارگيري پنج.دهدانجام دوتايي، دهشمارش و بهتايي را صورتتايي

داد انجام ميذهني بيان را دوعدد مابين و عدد يك از كوچكتر و بزرگتر اعداد و توضيحه آن دربارة و شفاهي،(كند

آموختهمي)كتبي و بهدهد پيراموني مسائل در را خود ميهاي .گيردكار

بهخوب با را چندتاچندتا ميشمارش انجام مختلف ابزارهاي از.دهدكارگيري كوچكتر و بزرگتر مابيناعداد و عدد يك

مي بيان را توضيحدوعدد آن دربارة موارد بيشتر در كتبي(كند آموختهمي)شفاهي، و مسائلدهد در را خود هاي

مي كار به .گيردپيراموني

قبول بهقابل با را چندتاچندتا ميشمارش انجام ابزارها از برخي و.دهدكارگيري يكعدد از كوچكتر و بزرگتر رااعداد دوعدد يانبمابين

.كندمي

آموزش داردنيازمند راهنمايي به نياز آن مابين و عدد يك از كوچكتر و بزرگتر اعداد بيان و ابزارها كارگيري به با چندتاچندتا شمارش .براي
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 د
داد

اع
ك 

در
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رقم مفهوم يكدرك هاي

ارزش شناخت و عدد

اعداد ساخت و مكاني

سهدور و رقميقمي

5،6،26،62،

63،71

دورقمي- عدد يك ساخت

سه رقمييا

ارزش- جدول از استفاده

ارزش تشخيثص در مكاني

عدد در رقم

صورت- به اعداد يهانمايش

رقم(مختلف و )حروف

خوب رارقمخيلي سهها و دورقمي اعداد ساخت ميبهرقميدر آنگيردكار وو حروف به را ومرقها داده درنمايش را رقم جدولارزش

مكاني توضيحتشخيصوارزش آن كتبي(دربارة .دهدمي)شفاهي،

سهرقمخوب و دورقمي اعداد ساخت در را بهها ميرقمي آنكار و وگيرد حروف به را رقمرقمها ارزش موارد، بيشتر در و داده نمايش

دربار تشخيصو مكاني ارزش جدول در توضيحرا آن كتبي(ة .دهدمي)شفاهي،

قبول سهرقمقابل و دورقمي اعداد ساخت در را بهها ميرقمي آنكار و وگيرد حروف به را رقمرقمها ارزش موارد، برخي در و داده نمايش

توضيح آن دربارة تشخيصو مكاني ارزش جدول در كتبي(را .دهدمي)شفاهي،

آموزش بهبنيازمند رقمراي صورتكارگيري به نمايشآن و عدد ساخت دارددر معلم كمك به نياز رقم، ارزش تشخيص و مختلف .هاي
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اعداد مقايسة مهارت كسب

رقمي سه و دورقمي

4،8،92،94

تركيبيةمقايس- و∗∗اعداد

در∗∗∗غيرتركيبي

مختلفوقعيتم هاي

رياضيبه- نمادهاي كارگيري

اعداد مقايسة براي مناسب

خوب عبارتخيلي و اعداد مقايسة ميبا اعداد قياس به يك به يك تناظر و رياضي ميهاي استفاده مناسب نماد از و وپردازد كند

توضيح آن كتبي(دربارة .دهدمي)شفاهي،

عبارتخوب و اعداد مقايسة مبا اعداد قياس به يك به يك تناظر و رياضي مييهاي استفاده مناسب نماد از و وپردازد و كند

توضيح آن دربارة موارد اغلب كتبي(در .دهدمي)شفاهي،

قبول ميقابل اعداد قياس به يك به يك تناظر و مقايسه با موارد اغلب ميدر استفاده مناسب نماد از و .كندپردازد

آموزش مقايسنيازمند واعداةبراي داردازاستفادهد معلم كمك به نياز مناسب .نماد

∗������ �� ��	
������ ���� �������� ��
�� ������ ��...�����.

∗∗����� ���� !" ����� �� ��	
�#$� �%&� '(.)�*����+�,- ��./0&!1" �2.

∗∗∗�31( ���� !"!�4 ����� �� ��	
��
56( �����.)�*����+�,- ��./0&!1" �7.



١٢

نشانهةادام اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق دوم»رياضي«هاي پاية
كارنامه عناوين

كلي اهداف
صفحة
وپرسش ها
هافعاليت

تحققنشانه عملكردهاي سطوح كتابكارنامه
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زدن تقريب مهارت كسب
سهاعد دورقمياد و رقمي

20،22،27،
30،33،34،

35،65

از- اعداد زدن تقريب توانايي
كردن گرد نوع

از- اعداد زدن تقريب توانايي
كردن قطع نوع

خوب دورقميخيلي سهاعداد روشرارقميو كردنبا قطع و كردن گرد ميهاي وتقريب توضيحزند آن كتبي(دربارة و )شفاهي
ومي ميآموختهدهد كار به پيرامون مسائل در را خود .گيردهاي

دورقميخوب سهاعداد روشرقميو با ميرا تقريب كردن قطع و كردن گرد توضيحهاي آن دربارة موارد، بيشتر در و زند
كتبي( و آموختهمي)شفاهي و ميدهد كار به پيرامون مسائل از برخي حل در را خود .گيردهاي

قبول مواردقابل اغلب سهدر و دورقمي روشاعداد با را ميرقمي تقريب كردن قطع و كردن گرد آموختهزندهاي خودو هاي
مي كار به شده داده مسائل از برخي حل در .گيردرا

آموزش رقمينيازمند سه و رقمي دو اعداد زدن تقريب انواع معلمبهدر .داردنيازكمك
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با مسئله حل
شكل رسم 8-9راهبرد

به- مسئله پاسخ كردن پيدا
چوب ساده، شكل رسم كمك

محور خط،

خوب ميخيلي را ميمسئله طرح مشابه مسائل و كرده حل محور، و خط چوب شكل، رسم كمك با و .كندخواند
ميخوب را خمسئله چوب شكل، رسم كمك با و طرحخواند مشابه مسائل موارد، اغلب در و كرده حل محور، و ط

.كندمي
قبول ميقابل را ومسئله موارد،خواند اغلب ميدر حل محور، و خط چوب شكل، رسم كمك .كندبا

آموزش كمكبراينيازمند با آن حل و مسئله داردخواندن كمك به نياز شكل .رسم

راهبرد با مسئله حل
نظامت 26-27دارفكر

حالت- تمام گرفتن نظر هادر
اعداد( حالتبه)اشكال، از غير

تكراري
جمع- منظم هاينوشتن

تركيبي

خوب جمعخيلي تركيبي،در نظامبهممكن،هايحالتهاي صورت به را تكراري حالت از ميغير توضيحدار آن دربارة و نويسد
كتبي( و آموختمي)شفاهي و درهدهد را خود بهحلهاي پيرامون ميمسائل .گيردكار

موارد،خوب اغلب جمعدر حالتدر تركيبي، ممكن،هاي نظامبههاي صورت به را تكراري حالت از ميغير ودار نويسد
توضيح آن كتبي(دربارة و آموختهمي)شفاهي و دردهد را خود بهحلهاي پيرامون ميمسائل .گيردكار

قبول موارد،قابل برخي جمعدر حالتدر تركيبي، ممكن،هاي نظامبههاي صورت به را تكراري حالت از ميغير ودار نويسد
توضيح آن كتبي(دربارة و آموختهمي)شفاهي و دردهد را خود بهحلهاي شده داده ميمسائل .گيردكار

آموزش حالنيازمند نوشتن و كردن پيدا نظاميهاتدر و جمعممكن تركيبيدار داردهاي معلم كمك به .نياز

الگويابي راهبرد با مسئله 44-45حل

الگو- آنكشف ادامة و
به- هندسي الگوي تبديل

بالعكس و عددي
الگو- يك توليد

خوب شكلخيلي بين تشخيصرابطة را عددها يا وها بهداده را ادامهالگو بهميدرستي هندسي الگوي تبديل توانايي و دهد
دارد را برعكس و مي؛عددي طرح جديدي توضيحالگوي داده، انجام كه كاري دربارة و كتبي(كند و )شفاهي

.دهدمي
شكلخوب بين بهرابطة را الگو و داده تشخيص را عددها يا ميها ادامه بهدرستي هندسي الگوي تبديل توانايي و دهد

دارد؛ع را برعكس و موارد،ددي بيشتر ميدر طرح جديدي توضيحالگوي داده، انجام كه كاري دربارة و شفاهي(كند
كتبي .دهدمي)و

قبول شكلقابل بين بهرابطة را الگو و داده تشخيص را عددها يا ميها ادامه الگويدرستي تبديل توانايي موارد، بيشتر در و دهد
عدد به ميهندسي طرح جديدي الگوي موارد، برخي در دارد؛ را برعكس و مختصراًي داده، انجام كه را كاري و كند

مي .كندبيان
آموزش داردنيازمند كمك به نياز آن دادن ادامه و الگو تشخيص .در
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راهبرد با مسئله حل

حالت هايحذف

نامطلوب

63-62

حالت- گرفتن هايدرنظر

مسئله مطلوب

حالت- نامطلوبحذف هاي

مسئله

خوب حالتخيلي گرفتن درنظر ميحالتمطلوب،هايبا حذف را مسئله نامطلوب درهاي و كتبي(توضيحآنةباركند )شفاهي،

.دهدمي

حالتخوب گرفتن درنظر با موارد، بيشتر حالتدر مطلوب، ميهاي حذف را مسئله نامطلوب توضيحهاي آن دربارة و كند

كتبي( .دهدمي)شفاهي،

قبول درنقابل با موارد، برخي حالتدر گرفتن حالتظر مطلوب، ميهاي حذف را مسئله نامطلوب توضيحهاي آن دربارة و كند

كتبي( .دهدمي)شفاهي،

آموزش داردنيازمند معلم كمك به نياز مطلوب حالت گرفتن نظر در .براي
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راهبرد با مسئله حل

آزمايش و حدس

81-80

حدس- بيان نزديكتوانايي

درست به

خود- حدس آزمايش

خوب ميخيلي حدس را مسئله راجواب خود حدس و مسئلآخوبيبهزند و ميهزمايش حل توضيحرا آن دربارة و شفاهي،(كند

.دهدمي)كتبي

ميخوب حدس را مسئله جواب موارد، بيشتر بهدر را خود حدس و ميزند حل را مسئله و آزمايش دخوبي و آنكند ربارة

كتبي(توضيح .دهدمي)شفاهي،

قبول برخيقابل مي،موارددر حدس را مسئله بهجواب را خود حدس و ميزند حل را مسئله و آزمايش آنخوبي دربارة و كند

كتبي(توضيح .دهدمي)شفاهي،

آموزش داردنيازمند معلم كمك به نياز آن آزمايش و حدس .در
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راهبرد با مسئله حل

زيرمسئله به مسئله تبديل

99-98

زيرمسئله- هاتشخيص

زيرمسئله- هاحل

هر- براي عمليات نوشتن

آنهازيرمسئله جلونويسي و

خوب زيرمسئلهخيلي مسئله، خواندن ميبا تشخيص را ميها را آنها ميدهد، حل و كنويسد شفاهي، توضيح آن دربارة و تبيكند

.دهدمي

زيرمسئلهخوب مسئله، خواندن با موارد، بيشتر ميدر تشخيص را ميها را آنها ميدهد، حل و توضيحنويسد آن دربارة و كند

مي كتبي .دهدشفاهي،

قبول زيرمسئلهقابل مسئله، خواندن با موارد، برخي ميدر تشخيص را ميها را آنها ميدهد، حل و توضيحكندنويسد آن دربارة و

مي كتبي .دهدشفاهي،

آموزش زيرمسئلهنيازمند تشخيص و مسئله خواندن دارددر نياز معلم راهنمايي به آنها حل و .ها
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راهبرد با مسئله حل

مسئله تبديل

ساده مسئلة تربه

اعداد-117-116 به مسئله اعداد تبديل

تقريبي يا كوچكتر

خوب حلخيلي را مسئله تقريبي يا كوچكتر اعداد به مسئله اعداد تبديل و مسئله خواندن .كندميبا

مدرخوب مي،واردبيشتر حل را مسئله تقريبي يا كوچكتر اعداد به مسئله اعداد تبديل و مسئله خواندن .كندبا

قبول ميقابل حل را مسئله تقريبي يا كوچكتر اعداد به مسئله اعداد تبديل و مسئله خواندن با موارد، برخي .كنددر

آموزش داردخوادرنيازمند معلم كمك به نياز تقريبي يا كوچكتر اعداد به مسئله اعداد تبديل و مسئله .ندن

راهبرد با مسئله حل

نوشتننمادين و سازي

رياضي عبارت

135-134

تبديل- با مسئله بهتر درك

عبارت يك به آن كردن

رياضي

شكل- به مسئله تبديل

نمادين

خوب دادهخواندنباخيلي رامسئله، نمادينبهها وتبديلشكل ميصورتبهكرده مسئلعبارت و ميهنويسد حل دربارةرا و كند

توضيحراه خود كتبي(حل .دهدمي)شفاهي،

دادهخوب مسئله، خواندن با موارد، بيشتر بهدر و كرده تبديل نمادين شكل به را ميها عبارت حلصورت را مسئله و نويسد

راهمي دربارة و توضيحكند خود كتبي(حل .دهدمي)شفاهي،

قبول دادهقابل مسئله، خواندن با موارد، برخي بهدر و كرده تبديل نمادين شكل به را ميها عبارت حلصورت را مسئله و نويسد

راهمي دربارة و توضيحكند خود كتبي(حل .دهدمي)شفاهي،

آموزش دادهدرنيازمند كردن داردتبديل كمك به نياز رياضي عبارت به .ها

راهبرد با مسئله حل

دانش آموزانتخابي

صفحات همة

حل راهبردهاي

مسئله

راهبردهاي- تشخيص

مناسب

راهبرد- با مسئله حل

انتخابي

عمليات- عمليات(انجام

جلونويسي و )رياضي

خوب مناخواندنباخيلي راهبردهاي ميحسبمسئله، حل را مسئله و انتخاب را راهبردها از يكي و داده تشخيص را مسئله ول كند

راه توضيحدربارة خود كتبي(حل مسئلهمي)شفاهي، و ميدهد طرح انتخابي راهبرد يك با .كنداي

ازخوب يكي و داده تشخيص را مسئله حل مناسب راهبردهاي مسئله، خواندن با موارد، بيشتر مسئلهدر و انتخاب را راهبردها

مي حل راهرا دربارة و توضيحكند خود كتبي(حل مسئلهمي)شفاهي، و ميدهد طرح انتخابي راهبرد يك با .كنداي

قبول مسئلهقابل و انتخاب را راهبردها از يكي و داده تشخيص را مسئله حل مناسب راهبردهاي مسئله، خواندن با موارد، برخي در

مير حل راها دربارة و توضيحكند خود كتبي(حل مسئلهمي)شفاهي، و ميدهد طرح انتخابي راهبرد يك با .كنداي

آموزش داردنيازمند كمك به نياز ، آن حل و مسئله حل راهبردهاي كردن پيدا .در
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از جمع مفهوم درك
چپ سمت

عددي( )استدالل

20،21،22،29،
30،31،32،33،
67،68،95،96،

97

به- جمع عمل انجام
تقريبيص ورت
كمك- با جمع عمل انجام

محور و جدول
گسترده- از نويسياستفاده

جمع عمل انجام در

خوب چپخيلي سمت از اعداد گستردهراجمع از استفاده محورنويسيبا جدول، ميو وانجام روشمربوطمسائلدهد اين با هارا
مي نمونهحل ميكند، طراحي انجااي موارد دربارة و توضيحكند شده كتبي(م و .دهدمي)شفاهي

گستردهخوب از استفاده با را چپ سمت از اعداد جمع موارد، بيشتر ميدر انجام جدول و محور مربوطنويسي، مسائل و دهد
روش اين با ميرا حل نمونهها ميكند، طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كتبي(كند و .دهدمي)شفاهي

قبول گستردهقابل از استفاده با را چپ سمت از اعداد جمع موارد، برخي ميدر انجام جدول و محور مربوطنويسي، مسائل و دهد
روش اين با ميرا حل نمونهها ميكند، طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كتبي(كند و .دهدمي)شفاهي

آموزش جنيازمند انجام داردبراي معلم كمك به نياز چپ سمت از .مع

از تفريق مفهوم درك
چپ سمت

100،101،102،
103،104،105،

107

به- تفريق عمل انجام
تقريبي صورت

گسترده- از نويسياستفاده
تفريق عمل انجام در

كمك- با تفريق عمل انجام
محور و جدول

مسئله-- طرح و مسئلهحل طرح و حل

خوب ازتفريقخيلي گستردهاعداد از استفاده با را چپ ميسمت انجام جدول و محور روشنويسي، اين با را مربوط مسائل و هادهد
مي نمونهحل ميكند، طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كتبي(كند و .دهدمي)شفاهي

گستردهخوب از استفاده با را چپ سمت از اعداد تفريق موارد، بيشتر مينويدر انجام جدول و محور مربوطسي، مسائل و دهد
روش اين با ميرا حل نمونهها ميكند، طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كتبي(كند و .دهدمي)شفاهي

قبول گستردهقابل از استفاده با را چپ سمت از اعداد تفريق موارد، برخي ميدر انجام جدول و محور مربوطدهدنويسي، مسائل و
روش اين با ميرا حل نمونهها ميكند، طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كتبي(كند و .دهدمي)شفاهي

آموزش داردنيازمند معلم كمك به نياز چپ سمت از تفريق عمليات انجام .براي

ي
يك
كن
ق ت

ري
 تف
و
مع

ج
)

ت
اس
 ر
ت

سم
ز 
ا

(

جمع مفهوم درك
ر سمت استاز

)تكنيكي(

100،101،102،
103،104،105،

107

جمع- عمل انتقال(انجام با
بي شكل،و كمك به انتقال

مكاني ارزش )جدول
و- مسئلهطرح هاحل

خوب موقعيتخيلي در را راست سمت از جمع ميعمل انجام درستي به شكل و مكاني ارزش جدول كمك با مختلف دهد،هاي
نمونهطمربوهايمسئله و حل روش اين با ميرا طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و شفاهي(كند و )كتبي

.دهدمي
موقعيتخوب در را راست سمت از جمع عمل موارد، بيشتر انجامدر شكل و مكاني ارزش جدول كمك با مختلف هاي

مسئلهمي نمونهدهد، و حل روش اين با را مربوط طراهاي مياي ميحي توضيح شده انجام موارد دربارة و .دهدكند
قبول موقعيتقابل در را راست سمت از جمع عمل موارد، برخي انجامدر شكل و مكاني ارزش جدول كمك با مختلف هاي

مسئلهمي نمونهدهد، و حل روش اين با را مربوط ميهاي طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و .دهدميكند
آموزش داردنيازمند معلم كمك به نياز راست سمت از تفريق و جمع عمليات انجام .براي

تفريق مفهوم درك
راست سمت از

)تكنيكي(

تفريق- عمل انتقال(انجام با
كمك به انتقال بدون و
مكاني ارزش جدول )شكل،

مسئله- حل

خوب دخيلي را راست سمت از تفريق موقعيتعمل مير انجام درستي به شكل و مكاني ارزش جدول كمك با مختلف دهد،هاي
نمونهمسئله و حل روش اين با را مربوط ميهاي طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و شفاهي(كند و )كتبي

.دهدمي
موقعيتخوب در را راست سمت از تفريق عمل موارد، بيشتر بادر مختلف درستيهاي به شكل و مكاني ارزش جدول كمك

مي مسئلهانجام نمونهدهد، و حل روش اين با را مربوط ميهاي طراحي مياي توضيح شده انجام موارد دربارة و .دهدكند
قبول موقعيتقابل در را راست سمت از تفريق عمل موارد، برخي درسدر به شكل و مكاني ارزش جدول كمك با مختلف تيهاي

مي مسئلهانجام نمونهدهد، و حل روش اين با را مربوط ميهاي طراحي توضيحاي شده انجام موارد دربارة و كند
.دهدمي

آموزش داردنيازمند معلم كمك به نياز راست سمت از تفريق عمليات انجام .براي
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كارنامه كليعناوين اهداف
پرسش هاصفحة
فعاليت هاو

تحققنشانه عملكردهاي سطوح

ب
ضر

 

مفهوم با آشنايي
ضرب اولية

122،123،133،
134

عبارت- تكميل يا بيان
مفهوم به مربوط مناسب

شكلضرب روي هاياز
شده داده

خوب مرخيلي عبارت شكل، از استفاده مفبا به ميهومبوط تكميل را توضيحكندضرب كتبي(و .دهدمي)شفاهي،
ميخوب تكميل را ضرب مفهوم به مربوط عبارت شكل، از استفاده با موارد، بيشتر توضيحكنددر كتبي(و .دهدمي)شفاهي،

قبول ميقابل تكميل را ضرب مفهوم به مربوط عبارت شكل، از استفاده با موارد، برخي توضيحكنددر كتبي(و .دهدمي)شفاهي،

آموزش داردنيازمند نياز معلم كمك به ضرب مفهوم با مرتبط عبارت تكميل .براي

سه
ند
ه

 

رن
قا
ت

 

نيمه دو تقارن ودرك اي
قسمتي چهار

9،46،47،48،
49،50،51،52،

66

شكل- متقارنتشخيص هاي
د توصيف شكلةنيموو

متقارن
و- خطتشخيص رسم

تقارن
كردن- رنگ و كردن كامل

متقارن شكل ديگر نيمة

خوب نيمهخيلي دو ميتقارن تكميل را قسمتي چهار و تقارناي خط و مختلفراكند اشكال ميدر بودنكندرسم متقارن علل و
مي توضيح را پيرامون محيط در متقارن اشكال كردن پيدا و .دهداشكال

مواخوب بيشتر نيمهدر دو تقارن ميرد، تكميل را قسمتي چهار و مياي رسم مختلف اشكال در را تقارن خط و عللكند و كند
مي توضيح را پيرامون محيط در متقارن اشكال كردن پيدا و اشكال بودن .دهدمتقارن

قبول نيمهقابل دو تقارن موارد، برخي ميدر تكميل را قسمتي چهار و تقاي خط و ميكند رسم مختلف اشكال در را عللارن و كند
مي توضيح را پيرامون محيط در متقارن اشكال كردن پيدا و اشكال بودن .دهدمتقارن

آموزش نيمهنيازمند تكميل داردبراي معلم كمك به نياز متقارن .هاي

ي
دس

هن
ل 
كا
اش

 

هندسي اشكال با آشنايي
مقايس هاآنةو

ضلع( )گوشه،
38،39،40،43،

82،89

هندسي- اشكال تشخيص
اجزا- و(شناخت ضلع

شكلگوشه هندسيهاي هاي
هندسي- اشكال مقايسة

خوب ميخيلي رسم و مشخص واقعي محيط و تصاوير در را هندسي توضيحاشكال و كرده مقايسه يكديگر با و كتبي(كند )شفاهي،
.دهدمي

تصاوخوب در را هندسي مواراشكال بيشتر در و مشخص واقعي محيط و وير رسم توضيحد و كرده مقايسه يكديگر با
كتبي( .دهدمي)شفاهي،

قبول ميقابل مشخص واقعي محيط و تصاوير در را هندسي باشكال در و ورخيكند رسم يكديگرموارد وبا كرده بهمقايسه
كتبي(توضيحطورمختصر .دهدمي)شفاهي،

آموزشني داردازمند معلم راهنمايي به نياز ، هندسي اشكال مقايسه و رسم و تشخيص .در

ي
دس

هن
ل 
كا
اش

ن 
 بي
ط
واب
ر

 

مدل مهارت سازيكسب
استفاده با

هندسي اشكال از

12،14،41،42،
53،66

كردن- بادرست مدل
از هندسي،اشكالاستفاده

شده داده الگوي اساس بر
ب- سطح اشكالپوشاندن ا

مناسب هندسي

خوب ميخيلي تشخيص را پيراموني محيط و تصاوير در هندسي اشكال بين مدلرابطة به رابطه اين از استفاده با و ودهد سازي
مي شده، داده سطح توضيحپوشاندن را موارد و كتبي(پردازد .دهدمي)شفاهي،

محيطخوب و تصاوير در هندسي اشكال بين ميرابطة تشخيص را درپيراموني و مدهد بهبيشتر رابطه، اين از استفاده با وارد
ميمدل سطح پوشاندن و توضيحسازي و كتبي(پردازد .دهدمي)شفاهي،

قبول ميقابل تشخيص را پيراموني محيط و تصاوير در هندسي اشكال بين ورابطة موارددهد برخي رابطه،در اين از استفاده هببا
ميمدل سطح پوشاندن و ميوپردازدسازي شفاهي توضيح مختصر طور .دهدبه

آموزش مدلنيازمند و هندسي اشكال روابط تشخيص داردبراي كمك به نياز .سازي
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كارنامه عناوين
كلي اهداف

پرسش اهصفحة

فعاليت هاو
تحققنشانه عملكردهاي سطوح

كتابكارنامه

زه
دا
ان

 
ي
ير
گ

 

ان
زم

ان
زم

 

زمان نوشتن و خواندن

مفهوم درك و ساعت در

و زمان ترتيب و زمان

زمان ترتيب مقايسة

11،17،27،29،

32،40،45،46،

47،49،50،53،

58،63،75،76،

99،117

همراه- كامل زمان خواندن

د قيقهبا

در- زمان نيم و ربع مفهوم

ساعت

ساعت- نمادهاي تشخيص

زمانيةمقايس- ترتيب

خوب ساعتازمخيلي مختلف نمادهاي روي از را التين(ن ديجيتالي، دقيقه)فارسي، و ساعت ميبا نيم و ربع ترتيبو و خواند

مي مقايسه را توضيحكندزماني كتبي(و .دهدمي)شفاهي،

مبيدرخوب ساعت،واردشتر مختلف نمادهاي روي از را التين(زمان ديجيتالي، نيم)فارسي، و ربع و دقيقه و ساعت با

ميمي مقايسه را زماني ترتيب و توضيحخواند و كتبي(كند .دهدمي)شفاهي،

قبول مواردقابل برخي ساعتدر مختلف نمادهاي روي از را زمان التين(، ديجيتالي، نيم)فارسي، و ربع و دقيقه و ساعت با

ميمي مقايسه را زماني ترتيب و توضيحخواند و كتبي(كند .دهدمي)شفاهي،

آموزش داردنيازمند كمك به نياز زمان ترتيب تشخيص و زمان خواندن .در

ول
ط

ول
ط

 

طولاندازه باگيري ها

وواحدهاي استاندارد

غيراستاندارد

آنها مقايسة و

74،75،76،77،

78،79،82،83،

84،85،86،87،

88،89

واندازه- اشيا با گيري

و غيراستاندارد واحدهاي

بين مفهوم

طولندازها- باگيري

استاندارد واحدهاي

ميليمتر( و )سانتيمتر

خوب ميخيلي اندازه كوچكتر اشياي با را اشيا ميطول بيان درست عبارت با و بي(كندگيرد و)نمفهوم طول استاندارد واحدهاي با و

اندازه درست و دقت با را ميدور توضيحگيري و كتبي(كند .دهدمي)شفاهي،

بخوب مييشتدر اندازه كوچكتر اشياي با را اشيا طول موارد، مير بيان درست عبارت با و بين(كندگيرد واحدهاي)مفهوم با و

و دقت با را دور و طول اندازهاستاندارد ميدرست توضيحگيري و كتبي(كند .دهدمي)شفاهي،

قبول ميقابل اندازه كوچكتر اشياي با را اشيا طول موارد، برخي ميدر بيان درست عبارت با و بين(كندگيرد واحدهاي)مفهوم با و

اندازه درست و دقت با را دور و طول مياستاندارد توضيحگيري و كتب(كند .دهدمي)يشفاهي،

آموزش اندازهنيازمند اندازهبراي واحد با دقيق صورت به اشيا طول دارندگيري معلم كمك به نياز .گيري

ول
پ

 

و كشور پول با آشنايي

آن ارزش درك

57،58،59،60،

61،66،69،70،

94،100،102،

103

پول- رايجتشخيص هاي

كشور

سه- اعداد با يرقمآشنايي

پول ابزار با

سكه- به سكه تبديل مهارت

عدد- به سكه تبديل مهارت

برعكس و

خوب تاپولخيلي ارزش با را غيررايج و رايج مي1000هاي سكهريال و همشناسد به را ميها تبديل عدد به و درديگر و كند

شبيه و واقعي صورتموقعيت به و انجام مالي فعاليت شده كتبي(سازي .دهدميتوضيح)شفاهي،

پولخوب موارد، بيشتر تادر ارزش با را غيررايج و رايج مي1000هاي سكهريال و همشناسد به را تبديلها عدد به و ديگر

شبيهمي و واقعي موقعيت در و صورتكند به و انجام مالي فعاليت شده كتبي(سازي مي)شفاهي، .دهدتوضيح

قبول برخيقابل پولدر تاموارد، ارزش با را غيررايج و رايج مي1000هاي سكهريال و همشناسد به را تبديلها عدد به و ديگر

شبيهمي و واقعي موقعيت در و صورتكند به و انجام مالي فعاليت شده كتبي(سازي مي)شفاهي، .دهدتوضيح

آموزش تاپولنيازمند ارزش با را غيررايج و رايج مي1000هاي داردريال معلم كمك به نياز عدد و سكه به سكه تبديل براي و .شناسد
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كارنامه عناوين
كلي اهداف

پرسش هاصفحة

فعاليت هاو
تحققنشانه عملكردهاي سطوح

كتابكارنامه
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جمع مهارت آوريكسب

داده مقايسة وو ها

خط چوب با نمايش

3،128،129،

130

درجمع- اطالعات آوري

مختلف موضوعات مورد

براي- خط چوب رسم

سرشماري

خوب جمعدادهخيلي را موضوعات به مربوط ميهاي نمايش را آنها خط چوب از استفاده با و كرده جمعيتآوري و متنوعهايدهد

مي مقايسه سرشماري با را ميآماري نشان نمودار روي و توضيحكند و كتبي(دهد .دهدمي)شفاهي،

جمعدادهخوب را موضوعات به مربوط ميهاي نمايش را آنها خط چوب از استفاده با و كرده مواردآوري اغلب در و دهد

مجمعيت مقايسه و كرده سرشماري را آماري محدود مييهاي نشان نمودار روي و توضيحكند اغلب و و(دهد شفاهي

.دهدمي)كتبي

قبول جمعدادهقابل را موضوعات به مربوط ميهاي نمايش را آنها خط چوب از استفاده با و كرده مختصر.دهدآوري طور وبه

كتبي(توضيح و .دهدمي)شفاهي

آموزش معلمدادهنيازمند كمك با را داردجمعها نياز معلم كمك به نيز نمايش براي و .آوري

ار
ود

نم
م 
رس

ار
ود

نم
م 
رس

 

و نمودار انواع با آشنايي

نمودار رسم

131،132،133،

136،137،138،

139،140،141،

142،143

نمودار انواع ستوني،(رسم

)تصويري

تحليل- و نمودارها مقايسه

هاداده

يكديگر- به نمودارها تبديل

خوب مختلفدادهخيلي نمودارهاي با را پيراموني محيط و تصوير در آماري تصويري(هاي مي)ستوني، نمودارهانمايش سپس و دهد

نتيجه و مقايسه هم با ميرا داردگيري را هم به نمودارها تبديل توانايي و .كند

مختلفدادهخوب نمودارهاي با را پيراموني محيط و تصوير در آماري تصويريستوني(هاي مي)، تبديلنمايش توانايي و دهد

دارد را هم به .نمودارها

قبول مختلفدادهقابل نمودارهاي با را آماري تصويري(هاي مي)ستوني، نمايش معلم راهنمايي .دهدبا

آموزش مختلفدادهنيازمند نمودارهاي با را آماري تصويري(هاي دا)ستوني، معلم كمك به .ردنياز

سر
ك

سر
ك

 

سر
 ك
ت

اخ
شن

سر
 ك
ت

اخ
شن

 

كسر مفهوم با ،110،111،112آشنايي

113،114،115،

120،121،122،

123

كسر- هندسي نمايش

مفهوم- كالمي بياني نمايش

كسر

خوب عبارتخيلي صورت به را كسر مفهوم شكل، از استفاده ميبا بيان بالعكس و كسري ميهاي و ميكند توضيح و .دهدنويسد

عبارتخوب صورت به را كسر مفهوم شكل، از استفاده ميبا بيان كسري ميهاي و وكند .دهدميتوضيحنويسد

قبول ميقابل تكميل كسري عبارت صورت به را كسر مفهوم شكل، از استفاده دهد.كندبا مي توضيح مختصر طور به .و

آموزش عبارتنيازمند بيان و كسر مفهوم درك داردبراي نياز معلم كمك به .كسري

ال
تم
اح

ال
تم
اح

 

ال
تم
اح

م 
هو

مف
ت 

اخ
شن

ال
تم
اح

م 
هو

مف
ت 

اخ
شن

 

احتمال مفهوم با ،118،119،120آشنايي

121،122،123،

125

كسر- و احتمال رابطة بيان

تجربي- احتمال مفهوم درك
خوب مهرهخيلي كيسة از استفاده تشخيصميبا خوب را تجربي احتمال مفهوم چرخنده صفحة و عبارها و ميدهد بيان را آن كسري .كندت

مهرهخوب كيسة از استفاده ميبا درك خوب را تجربي احتمال مفهوم چرخنده صفحة و آنها كسري عبارت موارد اغلب و كند

مي بيان .كندرا

قبول مهرهقابل كيسة از استفاده عبابا با موارد بعضي در را تجربي احتمال مفهوم چرخنده صفحة و ميها بيان كسري .كندرت

آموزش مهرهنيازمند كيسة از استفاده ميبا درك معلم كمك با را تجربي احتمال مفهوم چرخنده صفحة و عبارتها معلم كمك با و كند

مي بيان را آن .كندكسري



١٩

نشانه اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق نوشتاريمهارت(فارسي«هاي و خوانداري دومةپاي»)هاي
عناوين

كلي تحققنشانهاهداف عملكردهاي سطوح
كتابكارنامه

ت
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 خ
ي
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دن
 دا

ش
گو

 

و كسب

تقويت

مهارت

دادن گوش

آن به واكنش و پيام دريافت

خوب ميخيلي گوش سخنان به دقت مي.دهدبا درك سرعت به را ميپيام نشان مناسب واكنش و .دهدكند

ميخوب گوش سخنان به دقت مي.دهدبا درك را ها آن ميپيام نشان مناسب واكنش درنگ و مكث وبا .دهدكند

قبول ميقابل گوش سخنان به تذكر و يادآوري ميبا درك را پيام از بخشي ميدهد نشان واكنش آن به و .دهدكند

آموزش ونيازمند پيام درك و دادن گوش دارددر نياز كمك به آن، به نسبت .واكنش

ن
گفت

ن 
سخ

 

و كسب

تقويت

مهارت

گفتگو

پيام انتقال و ارتباط خوببرقراري استداللخيلي با را خود پيام و است موفق ديگران با ارتباط برقراري در مي∗هميشه .كندبيان

استخوب موفق ديگران با ارتباط برقراري در اوقات ميبيشتر بيان هم به مرتبط جملة چند قالب در را خود پيام .كندو

قبول ميقابل بازگو كوتاه و ساده جملة چند قالب در را خود پيام و است موفق ديگران با ارتباط برقراري در اوقات كندگاهي

آموزش خودنيازمند پيام و دارد نياز كمك به ديگران با ارتباط برقراري ميدر بازگو ناقص جمالت صورت به .كندرا

دن
وان

خ
 

و كسب

تقويت

مهارت

خواندن

پيام ودرك خوبروخواني مي∗∗متنخيلي مناسب لحن با و روان ، دقيق ميرا درك، را آن پيام انسجام و .كندخواند

نشانهخوب رعايت با را ميمتن روان نوشتاري دهاي را آن پيام و ميخواند .كندرك

قبول ميقابل درك را آن پيام از وقسمتي خواند مي غلط بدون و درست را .كندمتن

آموزش داردنيازمند نياز كمك به آن پيام درك و متن خواندن .در

∗
�8�5$�:3�! 3�� :�;� � �� ��� <�=.

∗∗
05�:� �$�> ?�� ��#$� '�5��@ � '!&�A" �05.
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نشانهادامة اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق نوشتمهارت(فارسي«هاي و خوانداري دوم»)اريهاي پاية
عناوين

كلي تحققنشانهاهداف عملكردهاي سطوح
كتابكارنامه

ت
ار
مه

 
ي
ار
شت
نو

ي 
ها

 

ت
رس

د
 

ي
يس
نو

 

و كسب

تقويت

مهارت

دردرست

واژه هانويسي

واژه كاربرد و خوبهاتشخيص صحيحخيلي كتابواژههمةشكل مي∗هاي تشخيص آنرا و زيبادهد و درست ، خوانا را .نويسدمي∗∗ها

واژهخوب همه صحيح ميشكل درست و خوانا را ها آن بيشتر و دهد مي تشخيص را كتاب .نويسدهاي

قبول واژهقابل بيشتر صحيح ميشكل تشخيص را كتاب واژههاي از برخي و ميدهد درست و خوانا را .نويسدها

آموزش ننيازمند و تشخيص واژهدر درست امالي داردوشتن نياز كمك به .ها،

له
جم

 
ي
از
س

 

و كسب

تقويت

در مهارت

سازيجمله

جمله خوبساختن درستخيلي اصول رعايت نشانهبا مينويسي خالق و كوتاه متني موضوع يك نگارشي،درباره .نويسدهاي

درستخوب اصول رعايت نشانهبا و دربانويسي نگارشي، ميهاي مناسب جمله چند موضوع يك .نويسدره

قبول ميقابل كوتاه .نويسدجمالت

آموزش جملهنيازمند دارددر نياز كمك به .سازي،

∗
BC�� �D5@� EF�G;H� IF�� '�!� ()<!5�� 3��K���L 1� � �
D$(�� N�@��D� �5 ���.

∗∗
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درس عملكردي سطوح و تحقق هاي نشانه اهداف، تجربي«جدول ابتداپاية»علوم ييدوم

قبول(1سطحكارنامهينعناو خوب(3طحس)خوب(2سطح)قابل )خيلي
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علوم زنگ

پديده با برخورد و علمي گردش و بازديد مختلفهنگام هاي

يادداشت خود مشاهدات از كنند نمايندعادت .برداري

پديده با برخورد و علمي گردش و بازديد هايهنگام

مشاهدا از كنند عادت ياددداشتمختلف خود برداريت

به را آنها و جملهنمايند كنندصورت بيان درست .هاي

پديده با برخورد و علمي گردش و بازديد ازهنگام كنند عادت مختلف هاي

ياددداشت خود بهمشاهدات را آنها و نمايند جملهبرداري درستصورت هاي

ارائه هنگام و كنند يادداشتبيان از گزارش خودي نمايندهاي .استفاده

سالم هواي و آب
زندگي روي را سالم زيست محيط تأثيرات و جانوران نياز

كنند بيان زنده .موجودات

كند تهيه را زيست محيط آلودگي بر مؤثر عوامل از فهرستي

دهند گزارش كالس به .و

فهرستراه را زيست محيط حفظ و آلودگي رفع جهت پيشنهادي كارهاي

ارائه و .كنندكرده

گردش و ما زندگي

1زمين

منظمي تغييرات روند داراي كه را روز شبانه ي هوا دماي تغييرات

كنند ثبت .است،

زمان اساس بر را هوا دماي تغييرات وروند كرده ثبت بندي

ربط خود دور به زمين حركت به را .دهندآن

خ دور به زمين حركت با آن ارتباط و دما تغييرات جزئياتچگونگي با را ود

جمع اطالعات نشانآوريو بيشتري .دهندشده

گردش و ما زندگي

2زمين

وسيله طراحيبه آزمايش ازي يكي زندگي بر دما تغييرات اثر شده

جانور،گياه(موارد چهره)انسان، نشانيا را زمين .دهندي

وسيله آزمايشبه طراحيي تغييراتشدههاي از استفاده

تدماي و نشانأهوا را موجودات زندگي بر آن .دهندثيرات

وسيله آزمايشبه طراحيي راههاي ازمختلفهايشده غييراتتاستفاده

و هوا دردماي آن كاربردهاي و زمين چهره در تغييرات ايجاد چگونگي

نشان را .دندهزندگي

كن پيدا را رمز پيام

1

ويژگي صدابراساس كوتا(هاي نازكيبلندي، كلفتي، يك)هي،

پيام دريافت و انتقال براي دهابازي .دننجام

ويژگي توليدبراساس متنوع وسايل از استفاده با و صدا هاي

كنند طراحي رساني پيام براي بازي يك .صدا

ويژگي صدبراساس متنوع وسايل و صدا متنوع سايراهاي مشاركت با ،

پيدانش براي خالقانه بازي يك كامآموزان طراحي .ندنرساني

كن پيدا را رمز پيام

2

ويژگي نوربراساس مختلف(هاي اجسام از نور عبور نبودن يكسان

ده.....)و انجام پيام دريافت و انتقال براي بازي .دنيك

ويژگي توليدبراساس متنوع وسايل از استفاده با و نور هاي

كنند طراحي رساني پيام براي بازي يك .نور

ويژگي سايربراساس مشاركت با نور، و صدا متنوع وسايل و نور متنوع هاي

پيامدانش براي خالقانه بازي يك كآموزان طراحي ندنرساني

شود تمام اگر

سوخت كاربرد از حلفهرستي راه و كند تهيه برايها رايج هاي

آن مصرف كندكاهش ارائه را سوخت.ها كاهش درتأثير را ها

كنندموارد بيان .آشكار

سوخت كاربرد از متنوعي راهفهرست و كنند تهيه ها

صرفهحل براي متعددي سوختهاي مصرف در هاجويي

راه اين كه طوري به كنند صرفهحلارائه آشكار نتايج به ها

باشد شده اشاره .جويي

سوخت كاربرد از جامعي حلفهرست راه و كنند تهيه صرفهها براي كه هايي

سوختج مصرف در ميويي ارائه كاهشها پنهان و آشكار نتايج كنند

سوخت عمليمصرف و داده قرار توجه مورد را باشد/ها خالق



٢٢

درسةادام عملكردي سطوح و تحقق هاي نشانه اهداف، تجربي«جدول ابتداييةپاي»علوم دوم

كارنامه قبول(1سطحعناوين خوب(3سطح)خوب(2سطح)قابل )خيلي
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مي خواهمچه

بسازم

نمونه ساختن براي بگيرندبتوانند تصميم چيز يك از خواه.اي

ارتباط از خواه و بگردند الزم مواد دنبال به بعد و ببينند را شيئي

بيابند را شيئي مواد،

بخش بتواند وسيله يك ساخت راهنگام زيادهايي و كم

گونه به دهد تغيير يا و رسيدنكرده از تغيير، از پس كه اي

كند رضايت احساس خود هدف .به

مدل نمايدبتواند طراحي ساخته را آنچه از جديدي .هاي

دانه سرگذشت

مشاهده دانهبا دانه،گوناگوني يك اجزاي ميوهي و باها و ها

چجمع و آنها از استفاده اطالعات، پراكندهآوري راگونگي آنها شدن

كنند توصيف را وقلمه دانه رويش و .بيان

ميوهدانه و ويژگيها نظر از را چگونگيها و دارند كه هايي

يكپراكنده زندگي چرخه مراحل و كنند مقايسه شدنشان

دهند)داردانه(گياه نشان شكل روي ا .ر

گياه يك چرخه)داردانه(تغييرات در زندگرا دري و كند گزارش آن ي

برآورده در انسان و جانوران گياهان، نقش به خود نيازهايگزارش كردن

كنند اشاره .يكديگر

آشيانه هادرون
درروش آنها وتغييرات فرزندانشان از مراقبت براي جانوران هاي

كنند بيان را زندگيشان .طول

تروش و فرزندانشان از مراقبت براي جانوران غييراتهاي

كنند مقايسه هم با را مختلف جانوران رشد از .حاصل

روش مقايسه هادر آن تغييرات و فرزندانشان از مراقبت در جانوران هاي

نيازهاي كردن برطرف در ديگر جانداران و محيط نقش به رشد هنگام

كنند توجه .جانوران

ام كرده رشد من
توانايي خود، بدن تغييرات از نيازهايهبرخي و رشد از حاصل اي

كنند بيان را خودشان سالگي هشت تا تولد از آن به .مربوط

هم و خود نيازهاي و ها ،توانايي بدن هاي ويژگي از برخي

گزارش و مقايسه سالگي هشت تا تولد از را هايشان كالسي

كنند

درس به را آينده در خود جديد هاي توانايي و بدن رشد از حاصل تيتغييرات

كنند گزارش را مطلوب رشد به رسيدن براي هايي وراه بيني .پيش

آماده جشن براي

شويم

روزمره زندگي پركاربرد شكلمواد داشتن مالك پايه بر را خود ي

مايع و جامد دسته دو به خود، به ظرف شكل گرفتن يا معين

يكبنديطبقه شكل تغيير بر كردن سرد و گرم اثر حداقل و كنند

دهند گزارش و كرده آزمايش را .ماده

زندگي محيط در چه آن از فهرستي يكديگر همكاري با

مي پايهخود بر را ويژگيبينند طبقهي مايع و جامد بنديهاي

دهند گزارش و .كرده

ماده، دو يا يك شكل تغيير بر را كردن سرد و گرم اثر

دهند گزارش و كرده .آزمايش

طبقه كرظاهريشان طبقهبندي و فهرست به مرتب طور به و خود،ده بندي

طبقه در و كنند اضافه ديگر مايعموادي و جامد كه موادي به خود بندي

دهند نشان توجه نيز .نيستند

و كرده آزمايش ماده دو از بيش شكل تغيير بر را كردن سرد و گرم اثر

.دهندگزارش

جشن پايان

و درس پيشنهادي مواد بر آب چربيتأثير بر شوينده نوع يك تأثير

دهد گزارش و كرده آزمايش .را

جمع درباره همكاري به اقدام ديگران پيشنهاد وبنابر آوري

كند مواد .جداسازي

چند اثر و آمده درس در كه موادي ساير بر آب تأثير دربارة

چربي بر شوينده دهدنوع گزارش و كرده آزمايش دربارة.ها

جداسازجمع و كندآوري اقدام داوطلبانه مواد .ي

شويندهآزمايش اثر و مواد بر آب اثر دربارة را جديدي چربيهاي بر هاها

دانش ساير براي را آنها و كرده كندطراحي اجرا كالس در .آموزان

اطالعيه تهية وبا نوشتاري و تصويري توليد...هاي كمتر به تشويق را ديگران

جمع زباله، تفكردن و كندآوري بازيافت مواد .كيك

تا گذشته آيندهاز
مورد در تهيهاطالعاتي نانچگونگي روزمرهي زندگي خوددر ي

كنندجمع گزارش و ثبت .آوري،

مورد در فناورياطالعاتي درتغييرات نان نمونه يكيك

زماني نمايندجمعبازه گزارش و ثبت .آوري،

مورد در تأثيرگذاراطالعاتي بازهبعوامل يك در نان نمونه يك فناوري ر

جمع نمايندزماني گزارش و ثبت .آوري،
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نشانه اهداف، درسجدول عملكردي سطوح و تحقق دومةپاي»هنر«هاي
عناوين

كلي تحققنشانهاهداف عملكردهاي سطوح
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جنبه هايرعايت

توليد در زيباشناختي

خود هنري اثر

در عناصر توازن و تعادل رعايت

هنري توليد محصول و فرايند

خوب تعادلخيلي خود هنري توليدات شي(در قرارگرفتن خـودشرعايتصحيح مكان در تـوازن)ء كـار(و زمينـه در عناصـر متناسـب رعايـت)توزيـع را عناصـر

.كندمي

خوخوب هنري توليدات رعايتميدر را عناصر توازن و تعادل موارد از بعضي .كندد

قبول رعايتميقابل ديگران راهنمايي با را عناصر توازن و تعادل توليداتخود .كنددر

آموزش مينيازمند رعايت ديگران كمكمستقيم با را عناصر توازن و تعادل خود هنري توليدات .كنددر
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طبيعت با توليد-آشنايي در طبيعت از گرفتن ايده

هنري

نگهداري- و حفظ به حساسيت

طبيعت

خوب ايدهخيلي آن از خود، هنري توليدات همه در و حساساست طبيعتهمواره نگهداري و حفظ به .گيردمينسبت

درخوب و حساساست مواقع بيشتر طبيعت نگهداري و حفظ به مينسبت ايده آن از گاهي ، خود، هنري توليدات .گيردبيشتر

قبول ميقابل ايده آن از خود، هنري توليدات از بعضي در و است حساس گاهي طبيعت نگهداري و حفظ به .گيردنسبت

آموزش هننيازمند توليدات در گرفتن ايده براي و است ندرتحساس به طبيعت نگهداري و حفظ به داردنسبت نياز كمك به خود .ري
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ميراث با آشنايي

ايران فرهنگي

فرهنگي- ميراث از گرفتن ايده

هنري توليد در ايران

نگهداري- و حفظ به حساسيت

فرهنگي ميراث

خوب هنرخيلي توليدات همه در حساساستو همواره فرهنگي ميراث نگهداري و حفظ به ايدهنسبت آن از خود، .گيردميي

ميخوب ايده آن از خود، هنري توليدات بيشتر در حساساستو مواقع بيشتر فرهنگي ميراث نگهداري و حفظ به .گيردنسبت

قبول حساساستقابل گاهي فرهنگي ميراث نگهداري و حفظ به ايدهنسبت آن از خود، هنري توليدات از بعضي در .گيردميو

بهنيازمندآموزش فرهنگي ميراث نگهداري و حفظ به داردنسبت نياز كمك به خود هنري توليدات در گرفتن ايده براي و .ندرتحساساست
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در پيام بيان توانايي

هنري توليد

ايده دقيق اجراي و پرورش خوبانتخاب، ايدهخيلي خود، پيام بيان ميبراي انتخاب مناسب پرورشميي را آن ميكند، اجرا دقت با و .كنددهد

ايدهخوب خود، پيام بيان ميبراي انتخاب مناسب پرورشميي را آن ميكند، اجرا و .كنددهد

قبول ايدهقابل خود، پيام بيان ميبراي انتخاب مناسب پرورشميي را آن آنكند اجراي براي اما دارددهد نياز راهنمايي .به

ايدهنيازمندآموزش خود، پيام بيان ميبراي انتخاب مناسب پرورشميي را آن داردكند نياز كمكمستقيم به آن اجراي براي اما .دهد
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و بررسي توانايي

هنري توليد توصيف

ديگران و خود

هنري- توليد فرايند مورد در استدالل

ايده( اجراي و ايده پرورش ايده، يانتخاب

هم)هنري و هايشكالسيخود

هنري- توليد كيفي بهبود براي نظر اظهار

هم و معيارهايكالسيخود اساس بر هايش

شناسيزيبايي

خوب ميخيلي استدالل خود هنري توليد و فرايند همدرمورد و خود هنري توليد بهبود براي و مالككالسيكند از استفاده با پيشنهادهايش معين، هاي

.دهدمي

ميخوب استدالل خود هنري وتوليد فرايند ارادرمورد ولي همئهكند و خود هنري توليد بهبود براي مالككالسيپيشنهاد از استفاده با معينهايش هاي

است دشوار او .براي

قبول همقابل و خود هنري توليد و فرايند مالككالسيدرمورد از استفاده با ميهايش توضيح معين، ارائههاي پيشنهاد ديگران راهنماي با ولي دهد

.نمايدمي

همنيازمندآموزش و خود هنري توليد و فرايند درمورد ديگران كمك مالككالسيبا از استفاده با ميهايش توضيح معين، ارائههاي پيشنهاد و .نمايدميدهد
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و- بهداشت رعايت

ايمني

كاربرد- و نگهداري

درست

مواد و ابزار

ايمني و بهداشتي نكات ازرعايت استفاده در

مواد و ابزار

و ابزار نگهداري براي الزم نكات رعايت

بهاستفاده(مواد بهي ابزارجا، از دقيق و اندازه

مواد )و

خوب بهخيلي را، مختلف ابزارهاي و ميمواد استفاده دقت با و صحيح آنطور نگهداري بهداشتو ايمني، به مربوط نكات و رعايتميكند را .ندكها

بهخوب موارد بعضي در را، مختلف ابزارهاي و ميمواد استفاده دقت با و صحيح آنطور نگهـداري بهداشـتو ايمنـي، بـه مربـوط نكـات و راكنـد هـا

.كندرعايتمي

قبول بهقابل ديگران راهنمايي با را، مختلف ابزارهاي و ميمواد استفاده صحيح بـهطور مربـوط نكات و آنكند نگهـداري بهداشـتو رعايـتايمنـي، را هـا

.كندمي

بهنيازمندآموزش ديگران مستقيم كمك با ، را مختلف ابزارهاي و ميمواد استفاده صحيح آنطور نگهـداري بهداشـتو ايمنـي، بـه مربـوط نكات و بـهكند را هـا

رعايتمي .كندندرت


