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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.

ثال	 د	م ه	و	چن وط	ارائ ی	از	مخل ت،	تعریف د	فعالی ام	چن ق	انج از	طری
می	زند	و	فهرستی	از	مخلوط	ها	تهیه	می	کند.	از	طریق		فعالیت،	مفهوم	
مان	تشکیل	 امل	مؤثر	بر	ز اخت	را	بیان	می	کند	و	عو مخلوط	یکنو
ش	

ای ه	آزم ی	و	به	وسیل ش	بین
ی ا	و	…(	را	پ دازه،	گرم ت	)ان وط	یکنواخ مخل

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	
یان	می	کند	 طریق		فعالیت،	مفهوم	مخلوط	یکنواخت	را	ب
و	عوامل	مؤثر	بر	زمان	تشکیل	مخلوط	یکنواخت	)اندازه،	
ش	آنها	را		

ش	بینی	کرده	و	از	طریق	آزمای
…(	را	پی

رما	و	 گ
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	98	ـ	97
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	
کدیگر	بیان	کرده	و	در	مورد	راه	های	 چند	از	تبدیل	آنها	به	ی

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	
ی	 ار	و	نحوهٔ	تبدیل	انرژ رد	نحوهٔ	بستن	مد رست	می	کند.	در	مو د
د.	در	 ه	می	ده رده	وارائ ه	ک ی	تهی ده،	گزارش ته	ش دار	ساخ در	م
ش	بینی	و	

جسام	مختلف	پی دن	ا سانا	بو سانا	و	نار ص	ر
خصو

ی	را	 رژی	الکتریک ی	ان رفه	جوی ص
ای	 د.	راه	ه ش	می	کن

آزمای
ه	می	دهد. ی	ارائ د	و	پیشنهادهای می	شناس

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

سانا	و	نارسانا		بودن	اجسام	متنوع	پی ر
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	98	ـ	97
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
	بودن	نمونه	های	متنوعی	از	مواد،	 و	نارسانا	
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	
ها	 رد	آن ی	از	کارب ثال	های د.	م ت	می	کن ا	را	درس آهن	رباه

د. در	زندگی	را	بیان	می	کن

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
ه	می	شود،	 گ	تهی

ه	از	سن وادی	ک ی	و	م گ	در	زندگ
ای	سن ورد	کاربرده م

ورد	راه	های	 د.	در	م ش	می	ده
زار د	و	گ مع	آوری	می	کن ات	ج اطالع

گ	ها،	پیشنهادهایی	ارائه	می	دهد.
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
ند	 مع	آوری	می	ک ات	ج ود،	اطالع ه	می	ش گ	تهی

از	سن
د.	در	مورد	 ه	می	ده ی	ارائ ش	کامل

زار س	گ
ال ه	ک و	ب

گ	ها،	پیشنهادهای	متنوعی	
راه	های	حفاظت	ازسن

ارائه	می	دهد.

س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
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(

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

کند.	 استفاده	از	شکل،	شرح	مختصری	بیان	می	 گ	ها	با	
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. ارائه	می	 پیشنهادی	 بدن،	 سالمت	

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
طٔه	بین	 از	شکل	توضیح	داده	و	راب

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	
سالمت	بدن،	 حفظ	 راهکارهای	 مورد	 توضیح	داده	و	در	 شکل	

دهد. ارائه	می	 پیشنهادهایی	

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	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

	جدول	اهدا
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س	»علوم	تجربی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

										جدول	اهدا
	

	
	

عناوین	کارنامه
س
در

سطح	١	)قابل	قبول(
سطح	٢	)خوب(

سطح	٣	)خیلی	خوب(

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	
انسان،	 زندگی	 حشرات	در	 ها	و	 منفی	کرم	 مثبت	و	 ش	

نق درباره	
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	
ه	جدول	 دون	دان 	دار	و	ب ان	دانه	 ای	گیاه ژگی	ه ورد	وی م
ن	 ک	طبقه	بندی	کلی	علمی	را	بیا

ده	و	ی مقایسه	ای	تهیه	کر
می	کند.	در	مورد	حفاظت	از	گیاهان،	راهکارهای	متنوعی	

ه	می	دهد. ارائ

زیستگاه

١٣

س	مشاهده	محیط	پیرامون،	فهرست	مختصری	از	
براسا

موجودات	زنده	و	غیرزنده	و	غذای	جانوران	تهیه	و	آنها	را	در	
یرٔه	 ده	در	زنج ودات	زن طٔه	موج د.	راب ه	می	کن دول،	ارائ ب	ج قال
کٔه	غذایی	را	به	طور	مختصر	بیان	کرده	و	مثالی	 غذایی	و	شب
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
ده	و	غذای	 ده	و	غیرزن ودات	زن ی	از	موج ای	متنوع ونه	ه نم
جانوران	تهیه	و	آنها	را	در	قالب	جدول،	مقایسه	می	کند.	
رابطٔه	موجودات	زنده	در	زنجیرهٔ	غذایی	و	شبکٔه	غذایی	را	
ان	کرده	 ا	بی گاه	ه واع	زیست ی	از	ان ثال	های ح	داده	و	م توضی
و	راهکارهای	متنوعی	برای	حفاظت	از	زیستگاه	ها	ارائه	

می	دهد.
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اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس هنر
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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. کار	می	 به	 مناسبی	 شکل	 رابه	 شناسی	 زیبایی	 قواعد	 بصری	و	 عناصر	 پیرامون،	 محیط	 زیباسازی	 خود	و	در	 هنری	 های	 ش	

آفرین برخی	از	 در	

ش
نیازمند	آموز

نیاز	دارد. معلم	 ک	
کم به	 پیرامون	 محیط	 زیباسازی	 خود	ودر	 هنری	 های	 ش	

آفرین شناسی	در	 زیبایی	 قواعد	 بصری	و	 عناصر	 کارگیری	 به	 در	

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	

موارد،	احساسات	و	معنای	مورد	نظر	خود	را	با	استفاده	از	مواد	و	ابزار	مناسب	در	قالب	ی در	برخی	
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	98	ـ	97
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	
نگی	ــ	هنری	ایران	را	بیان	می	کند	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	میراث	فرهنگی	ایران	تشخی با	راهنمایی	معلم	اهمیت	توجه	به	تاریخ	و	میراث	فره

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	

شناسی	در	ی ک	اثر	هنری	را	برخود	توصیف	می	کند.	چگونگی	به	کارگیری	قواعد	زیبایی	
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	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

جدول	اهدا
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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	 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 محیط در	برخی	موارد،	عناصر	بصری	و	قواعد	زیبایی	شناسی	را	در	آثار	هنری	و	در	

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	

ـ	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	و	میراث	فرهنگی
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

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس مطالعات اجتماعی
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س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
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

راهنمایــی	 ک	و	
کمــ بــه	 پیشــنهاد،	 ارائــٔه	 همســایگان	و	 حقــوق	 رعایــت	 محلــه	و	 همــکاری	در	 بیــان	نحــؤه	 در	

نیــاز	دارد. معلــم	

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
کــرده	 درســت	 کامــل	 ماهــه	را	 ک	

یــ تقویــم	 کنــد	و	 پیــدا	می	 تقویــم	 مختلــف	را	در	 روزهــا	و	مناســبت	های	
کنــد. بیــان	می	 متنوعــی	را	 هــای	 خمینــی	نمونه	 امــام	 خصوصیــات	 مــورد	 و	در	

خوب
کــرده	و	 درســت	 ماهــه	 ک	

یــ تقویــم	 کنــد	و	 پیــدا	می	 تقویــم	 مختلــف	را	در	 روزهــا	و	مناســبت	های	 اغلــب	
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

کنــد.	 بیــان	می	 کتــاب	را	 شــده	در	 ارائــه	 هــای	 امــام	خمینــی	نمونه	 خصوصیــات	 مــورد	 کــرده	و	در	 درســت	 معلــم	

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	98	ـ	97
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	
نیــاز	دارد. معلــم	 راهنمایــی	 ک	و	

کمــ بــه	 کشــاورزی	و...	(	 ش،	
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
ــوزه	و	نحــؤه	بازدیــد		 ــت	م ــد	و	اهمی ــح	می	ده ــان	را	توضی ــان	و	باستان	شناس ــط	مورخ ــته	توس ــی	گذش نحــؤه	بررس

ــد. ــان	می	کن ــا	را	بی از	آنج

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	

ــاره	می	کنــد. ــد	اش ــاز	دی ــگام	ب ــکات	در	هن ــی	از	ن برخ
نیازمند	
ش
آموز

	، ــد	از	آنهــا ــا	و	نحــؤه	بازدی ــت	موزه	ه ــان،	اهمی ــان	و	باستان	شناس ــط	مورخ ــته	توس ــی	گذش ــان	نحــؤه	بررس در	بی
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	
مادها	و	هخامنشیان	 سلسله	های	ایران	باستان)
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
عمــده	 اقدامــات	 هــا،	 هخامنشــیان	و...(	ویژگی	 باســتان)مادها،	 ایــران	 رســیدن	سلســله	های	 قــدرت	 بــه	 چگونگــی	
ــانیان	و	 ــرو	ساس ــه	قلم ــه	مقایس ــه	ب ــتفاده	از	نقش ــا	اس ــرده	و	ب ــان	ک ــر	بی ــور	مختص ــه	ط ــان	را	ب ــل	انقراضش ــا	و	عل آنه

ایــران	کنونــی	بــه	صــورت	محــدود	می	پــردازد.	

نیازمند	
ش
آموز

باســتان)مادها،	هخامنشــیان	و...(	ویژگی	هــا،	 در	بیــان	چگونگــی	بــه	قــدرت	رســیدن	سلســله	های	ایــران	
اقدامــات	عمــده	آنهــا	و	علــل	انقراضشــان	و	اســتفاده	از	نقشــه	بــرای	مقایســه	قلمــرو	ساســانیان	و	ایــران	کنونــی	بــه	

ــاز	دارد.	 ــم	نی ک	معل
ــ ــی	وکم راهنمای



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

194

س	»مطالعات	اجتماعی«	پایۀ	چهارم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

																	ادامۀ	جدول	اهدا
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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
فرعــی،	 اصلــی	و	 جهــات	 ص	

تشــخی ــــ	
بــاال	 هــا[)از	 مکانــی	پدیده	 هــای	 موقعیت	
)تصویــر،	 شــکل	 نقشــه،	 و	روبــه	رو(	روی	

س(]
عکــ

خوانی راهنمای	نقشه	و	نقشه	 استفاده	از	 ــ	
معلّم س	با	راهنمایی	

نقشٔه	کال ــ	ترسیم	
ــــ	بیــان	نحــؤه	کار	جغرافی	دانــان	و	

آنــان وســایل	مــورد	اســتفادٔه	
جغرافیایــی	 نقشــه	و	کــرٔه	 اســتفاده	از	 ــــ	
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	
ــه	می	کنــد. ــا	را	مقایس ــد	و	آنه ــف	را		می	خوان ــق	مختل ــارش	مناط ــا	و	ب ــدول	دم ــد	و	ج ــح	می	ده ــی	توضی ــر	مثال	های ــا	ذک ــردم	ب ــی	م روی	زندگ

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

هنمایی	معلم	نیاز	دارد. ک	و	را
ات	به	کم دگی	خود	و	نحوهٔ	تغییر در	تهیٔه	گزارش	از	مکان	های	مختلف	زن
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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	
ــه،	 س(]	نشــان	می	دهــد.	بــا	اســتفاده	از	راهنمــای	نقش

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	

ز	دارد. ک	و	راهنمایــی	معلم	نیــا
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	98	ـ	97
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
کنــد.	 بیــان	می	 آنهــا	را	 نگهــداری	از	 اســتفاده	و	 شناســایی	و	نحــؤه	 محلــه	را	 امکانــات	 خدماتــی	و	 مراکــز	 اغلــب	
مــورد	 امتیازهــا،	کاالی	 جــدول	 طراحــی	 بــا	 کنــد	و	 ترســیم	می	 بودجــه	را	 جــدول	 ش،	

نیــاز مــورد	 خریــد	کاالی	 بــرای	
کنــد. انتخــاب	می	 ش	را	

نظــر

قبول قابل	
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	
حفاظــت	 ضــرورت	 زیســت	و	 محیــط	

آن از	

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

زیست	 مراقبت	از	محیط	 ــ	بیان	ضرورت	
دلیل با	ذکر	

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 98ـ97

	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	خداشناسی
ــ	جهان	آخرت	

ــ	آداب	و	اخالق	دینی
ــ	مراسم	دینی	ــ	ملی

ــ	شخصیت	های	دینی	ــ	ملی
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	98	ـ	97
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	98	ـ	97
س	»آموز

ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در
						ادامۀ	جدول	اهدا
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درس هدیه های آسمان
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عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

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	متنوعی2

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	

را	در	عبارات	قرآنی	و	غیر	قرآنی	داده	شده	بیان	می	كند.

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
ثت	 ه	بع ارت	ب ز	بش ان	و	نی اری	ایش ای	رفت ژگی	ه ورد	وی ی)ع(،	در	م رت	عیس ی	از	حض ا	جمالت ا	ی تان	ه ه	داس اد	ب ا	استن ب
د	و	 ان	می	کن ص(	را	بی

ر	) ای	پیامب ژگی	ه ا	و	وی ی	از	رفتاره ای	متنوع ونه	ه د.	نم ح	می	ده ص(	توضی
الم	) ر	اس پیامب

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	)
اسب	در	موقعیت	های	مطرح	 ص(	را	بیان	می	کند	و	رفتارهای	من

را	بیان	می	کند.	نمونه	هایی	از	رفتارها	و	ویژگی	های	پیامبر	)
ص	می	دهد.

س	رفتار	پیامبر	تشخی
شده		بر	اسا

قبول قابل	
ثت	 ه	بع ارت	ب ز	بش ان	و	نی اری	ایش ای	رفت ژگی	ه ونه	ای	از	وی ی)ع(،	نم رت	عیس له	ای	از	حض ا	جم ان	ی ه	داست اره	ب ا	اش ب
اسب	 ای	من د	و	رفتاره ان	می	کن ص(	را	بی

ر	) ای	پیامب ژگی	ه ا	و	وی ی	از	رفتاره ونه	های د.	نم ان	می	کن ص(	را	بی
ر	اسالم	) پیامب

ص	می	دهد.
س	رفتار	پیامبر	تشخی

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	98	ـ	197
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

									جدول	اهدا

ص	کتاب	ضمیمه	هدیه	های	آسمان	پنجم	دبستان	)ویژٔه	اهل	سنت(	در	ادامه	در	این	جدول	آمده	است.
1ــ	موارد	خا

ص	یکی	از	ابعاد	موضوع	است.
2ــ	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
		)در	حد	کتاب	درسی(	را	بیان	و	نسبت	به	ایشان	ابراز	عالقه	و	ادای	 اسامی	امامان	دهم	و	یازدهم	و	دوازدهم		و		داستان	هایی	از	رفتار		آنان	
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	98	ـ	97
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
تاب	 د	ک ها	را	)در	ح ج	آن ار	و	نتای اره	و	آث ی	اش وال	عموم ر	ام ا	در	براب ف	م رام«	و	وظای ال	ح الل	و	م ال	ح ت	»م ه	از	رعای د	نمون به	چن

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
نیازمند	آموز

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.		
و مراسم	خا درسی(.	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	

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	98	ـ	97
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
	عنوان	مادر	حضرت	عیسی	)ع(	و	زنی	خداپرست	معرفی	می	کند	و	در	مورد	آن	توضیح	می	دهد.	 س(	را	به	

حضرت	مریم	)

خوب
س(	را	به		عنوان	مادر	حضرت	عیسی	)ع(	و	زنی	خداپرست	معرفی	می	کند.	

حضرت	مریم	)

قابل	قبول
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.

قبول قابل	
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.

قابل	قبول
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
درسی(	مقایسه	می	کند. ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	)در	حد	کتاب	

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	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

شمارۀ	
س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

شخصیت	های	دینی2	

آشنایی	با	ابن	مسعود،	ابن	عباس،	سعد	و	عمربن	
عبدالعزیز	و	ابراز	عالقه	و	احترام	نسبت	به	ایشان	
و	تالش	برای	الگوگیری	از	رفتار	و	زندگی	آنها

9	و	10		و	11	و	12

یا	 رفتاری	 و	 شخصیتی	 ویژگی	های	 بیان	 ــ	
ابن	عباس،	 ابن	مسعود،	 از	زندگی	 داستان	هایی	

سعد	و	عمربن	عبدالعزیز
ــ		ابراز	عالقه	و	احترام	نسبت	به	ابن	مسعود،	ابن	

عباس،	سعد	و	عمربن	عبدالعزیز	
ــ	تالش	برای	الگوگیری	از	زندگی	و	رفتار	ابن	

مسعود،	ابن	عباس،	سعد	و	عمربن	عبدالعزیز

خیلی	خوب
س،	سعد	و	عمربن	

نمونه	هایی	از	ویژگی	های	شخصیتی	و	رفتاری	یا	داستان	هایی	از	زندگی	ابن	مسعود،	ابن	عبا
ش	می	کند.

عبدالعزیز	را	بیان	و	نسبت	به	آنها	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	تال

خوب
س،	سعد	و	عمربن	عبدالعزیز	را	بیان	

دو	ویژگی		شخصیتی	و	رفتاری	یا	داستان	هایی	از	زندگی	ابن	مسعود،	ابن	عبا
ش	می	کند.

و	نسبت	به	آنها	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	تال

قبول قابل	
س،	سعد	و	عمربن	عبدالعزیز	)در	

ک	ویژگی	شخصیتی	و	رفتاری	یا	داستان	هایی	از	زندگی	ابن	مسعود،	ابن	عبا
ی

ش	می	کند.
حد	کتاب	درسی(	را	بیان	و	نسبت	به	آنها	ابراز	عالقه	و	ادای	احترام	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	تال

نیازمند	
ش
آموز

آموزگار،	نمونه	ای	از	ویژگی	های	شخصیتی	و	رفتاری	یا	داستان	هایی	از	زندگی	ابن	مسعود،	ابن	 ک	
با	کم

ش	می	کند.
س،	سعد	و	عمربن	عبدالعزیز	را	بیان	و	نسبت	به	آنها	ادای	احترام	و	برای	الگوگیری	از	ایشان	تال

عبا

مراسم	اسالمی

با	برخی	آداب	و	مراسم	روز	جمعه،	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	 آشنایی	
مراسم	 و	 اسالمی	 انقالب	 پیروزی	 جشن	های	 برگزاری	 در	 مشارکت	 و	

مناسبت	های	اسالمی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی

7	و	15		

ــ	بیان	اهمیت	و	برخی	آداب	و	مراسم	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	
اسالمی

	ــ	مشارکت	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	
مناسبت	های		اسالمی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی

خیلی	خوب
نمونه	های	متنوعی	از	اهمیت	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	آداب	و	مراسم	آنها	را	بیان	می	کند.	
در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	مناسبت	های	اسالمی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	

فعاالنه	مشارکت	می	کند.	

خوب
نمونه	هایی	از	اهمیت	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از	آداب	و	مراسم	آنها	را	بیان	می	کند.	
در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	مناسبت	های	اسالمی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	

مشارکت	می	کند.	

قابل	قبول
نمونه	هایی	از	اهمیت	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از	آداب	و	مراسم	آنها	را	بیان	می	کند	
)در	حد	کتاب	درسی(.	در	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	مناسبت	های	اسالمی	واقع	در	طول	

سال	تحصیلی	شرکت	می	کند.
نیازمند	
ش
آموز

با	راهنمایی	آموزگار،	نمونه	هایی	از	اهمیت	روز	جمعه	و	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از	آداب	و	مراسم	
آنها	را	بیان	می	کند.	در	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مراسم	مناسبت	های	اسالمی	واقع	در	طول	سال	

تحصیلی	شرکت	می	کند.	

ش	آموزان	دیگر	است.
ش	آموزان	اهل	سنت،	همانند	دان

س،	برای	دان
١ــ		جداول	اهداف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	سایر	عناوین	این	در

٢ــ	عالوه	بر	مواردی	که	تحت	همین	عنوان	در	جدول	کتاب	هدیه	های	آسمان	پایه	پنجم	آمده	است.

	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97	 س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم	ابتدایی	ــ	ضمیمه	ویژۀ	اهل	سنت١
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکردی	در

جدول	اهدا
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	سال	تحصیلی	98	ـ	97 س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم-ویژۀ	اقلیت	های	دینی١
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

جدول	اهدا

عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

س
شمارۀ	درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

خداشناسی

پدیده	های	 هماهنگی	 و	 نظم	 با	 آشنایی	
خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند

1

هماهنگی	 و	 نظم	 از	 نمونه	هایی	 بیان	 ــ	
بر	 دلیلی	 عنوان	 به	 خلقت	 پدیده	های	

یگانگی	خداوند

خیلی	خوب
	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	می	کند.	 به	نمونه	های	متنوعی2

خوب
به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	می	کند.	

قابل	قبول
به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	)در	حد	کناب	درسی(،	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	

اشاره	می	کند.	

نیازمند	
ش
آموز

ک	آموزگار	به	نمونه	هایی	از	نظم	و	هماهنگی	پدیده	های	خلقت	به	عنوان	دلیلی	بر	یگانگی	خداوند	اشاره	
با	کم

می	کند.

آداب	و	اخالق	دینی

آشنایی	با	مفهوم	اسراف،	کم	فروشی،	حفظ	اموال	دیگران	و	اموال	
از	 )پرهیز	 معاشرت	 آداب	 برخی	 و	 زندگی	 در	 برنامه	ریزی	 عمومی،	

بدگویی،	تهمت	و	القاب	زشت(	و	اهمیت	و	مصادیق	آنها

2	و	3	و	4	و	5

ــ	بیان	برخی	مصادیق	رعایت	آداب	معاشرت،	برنامه	ریزی	در	زندگی	
و	پرهیز	از	اسراف	و	کم	فروشی	و	وظایف	ما	در	برابر	اموال	دیگران	و	

اموال	عمومی	و	آثار	و	نتایج	آنها

خیلی	خوب
نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	معاشرت،	برنامه	ریزی	در	زندگی،	وظایف	ما	در	برابر	اموال	دیگران	و	اموال	

عمومی	و	پرهیز	از	اسراف	و	کم	فروشی	را	با	بیان	نمونه	های	متنوعی	از	مصادیق	آنها	توضیح	می	دهد.		

خوب
نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	معاشرت،	برنامه	ریزی	در	زندگی،	وظایف	ما	در	برابر	اموال	دیگران	و	اموال	

عمومی	و	پرهیز	از	اسراف	و	کم	فروشی	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	توضیح	می	دهد.		

قابل	قبول
نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	معاشرت،	برنامه	ریزی	در	زندگی،	وظایف	ما	در	برابر	اموال	دیگران	و	اموال	
عمومی	و	پرهیز	از	اسراف	و	کم	فروشی	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	)در	حد	کتاب	درسی(	توضیح	

می	دهد.		

نیازمند	
ش	

آموز
با	راهنمایی	آموزگار	نتایج	و	فواید	رعایت	آداب	معاشرت،	برنامه	ریزی	در	زندگی،	وظایف	ما	در	برابر	اموال	
دیگران	و	اموال	عمومی	و	پرهیز	از	اسراف	و	کم	فروشی	را	با	بیان	چند	نمونه	از	مصادیق	آنها	بیان	می	کند.	

ش	ها	تهیه	خواهد	شد.
١ــ		این	جدول	مربوط	به	محتوای	کتاب	هدیه	های	آسمان	ویژٔه	اقلیت	های	دینی	است.	جداول	مربوط	به	»تعالیم	ویژٔه	اقلیت	های	دینی«،	توسط	آموزگاران	محترم،	مشابه	سایر	بخ

ص	یکی	از	ابعاد	موضوع	است.
٢ــ	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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س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم-ویژۀ	اقلیت	های	دینی	سال	تحصیلی	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامه	جدول	اهدا

عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

شمارۀ	
س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

جهان	آخرت

آشنایی	با	مفهوم	قیامت	به	عنوان	»روز	حساب«	و	
»روز	جدایی«	و	تمایل	به	انجام	کارهای	نیک

8	و	9	و	10

با	 جدایی«	 »روز	 و	 »روز	حساب«	 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	

ص	می	کند.	
نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	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	

ص	می	کند.	
نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	خوب	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	

ص	می	کند.			
می	کند	و	با	بررسی	نمونه	هایی	از	کارهای	خود،	خوب	و	بد	آنها	را	مشخ

نیازمند	
ش
آموز

تاب	 د	ک د	)در	ح وب	و	ب ای	خ ی	از	کاره ونه	های ر	نم ا	ذک ی«	را	ب اب«	و	»روز	جدای وم	»روز	حس ار	مفه ک	آموزگ
ا	کم ب

ص	می	کند.
ا	را	مشخ د	آنه وب	و	ب ود،	خ ای	خ ی	از	کاره ونه	های ی	نم ا	بررس د	و	ب ان	می	کن ی(	بی درس

مراسم	دینی	ــ	ملی

آشنایی	با	مراسم		بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	سایر	مناسبت	های	
دینی-ملی	و	مشارکت	در	برگزاری	آنها

7

ــ	بیان	اهمیت	مراسم	بزرگداشت	انقالب	اسالمی		
ــ	مشارکت	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	

مراسم	سایر	مناسبت	های	دینی	ــ	ملی

خیلی	خوب
نمونه	های	متنوعی	از	اهمیت	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آن	را	بیان	می	کند.	در	
برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مناسبت	های	دینی-ملی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	فعاالنه	

مشارکت	می	کند.

خوب
نمونه	هایی	از	اهمیت	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آن	را	بیان	می	کند.	در	برگزاری	
جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مناسبت	های	دینی-ملی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	مشارکت	می	کند.	

قابل	قبول
نمونه	هایی	از	اهمیت	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آن	را	)در	حد	کتاب	درسی(	بیان	
می	کند.	در	برگزاری	جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مناسبت	های	دینی-ملی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	

شرکت	می	کند.

نیازمند	
ش	

آموز
با	راهنمایی	آموزگار	اهمیت	بزرگداشت	انقالب	اسالمی	و	برخی	از		آداب	و	مراسم	آن	را	بیان	و	در	برگزاری	

کند. جشن	های	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	مناسبت	های	دینی-ملی	واقع	در	طول	سال	تحصیلی	شرکت	می	
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س	»هدیه	های	آسمان«	پایۀ	پنجم-ویژۀ	اقلیت	های	دینی	سال	تحصیلی	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامه	جدول	اهدا

عناوین	
کارنامه

ف	کلی
اهدا

شمارۀ	
س
درو

نشانه	های	تحقق
سطوح	عملکرد

شخصیت	های		دینی	ــ	ملی

آشنایی	با	امام	خمینی	)ره(	به	عنوان	یکی	از	پیروان	
واقعی	پیشوایان	دینی	

6

امام	 ویژگی	های	 و	 رفتارها	 از	 نمونه	هایی	 بیان	 ــ	
خمینی	)ره(	و	ادای	احترام	نسبت	به	ایشان	و	ابراز	

عالقه	به	الگو	گرفتن	از	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.	

نیازمند	
ش	

آموز
با	راهنمایی	آموزگار	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.

خود	شناسی

درک	نیاز	خود	به	شناخت	آثار	و	نتایج	
اعمال	خود	در	زندگی

2	و	8	و	9	و	10

ــ	مقایسه	اعمال	نیک	و	بد	از	نظر	آثار	
و	نتایج	آنها	در	زندگی

خیلی	خوب
ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	نمونه	های	متنوع	مقایسه	می	کند.	

اعمال	نی

خوب
ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	مقایسه	می	کند.

اعمال	نی

قابل	قبول
ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	)در	حد	کتاب	درسی(	

اعمال	نی
مقایسه	می	کند.

نیازمند	
ش	

آموز
ک	و	بد	را	از	نظر	نتایج	و	آثار	هر	کدام	در	زندگی	خود،	با	ذکر	چند	نمونه	مقایسه	

با	راهنمایی	آموزگار	اعمال	نی
می	کند.
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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
است. موفق	 موارد	 برخی	از	 انجام	 در	

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
همٔه	موارد	موفق	است. در	انجام	

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
است. موفق	 موارد	 برخی	از	 انجام	 در	

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

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قبول قابل	
است. موفق	 موارد	 برخی	از	 انجام	 در	

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

س	»	تربیت	بدنی«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
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
است. موفق	 موارد	 برخی	از	 انجام	 در	

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.	
	کند.	 ش	از		آب	به	طور	مناسب	استفاده	

ــ	در	طول	بازی	و	ورز

خیلی	خوب
در	انجام	همٔه	موارد	موفق	است.

خوب
در	انجام	بیشتر	موارد	موفق	است.

قابل	قبول
ت. ق	اس وارد	موف ی	از	م ام	برخ در	انج

ش
نیازمند	آموز

در	انجام	موارد	اندکی	موفق	است.

س	»	تربیت	بدنی«	پایۀ	پنجم	دورۀ	ابتدایی	ـ	سال	تحصیلی	98	ـ	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا
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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	97
ف،	نشانه	های	تحقق	و	سطوح	عملکرد	در

ادامۀ	جدول	اهدا


