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بخش دوم
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عناوين مواد درسی و موضوعات پايه ی دوم جهت درج در کارنامه ی توصيفی  

قرآن: 
ــ خواندن (روخوانی و قرائت )

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

هديه های آسمان: 
دانش آموزان اقليت های دينی: دانش آموزان اهل سنت:    

ــ خداشناسی   ــ خداشناسی  ــ خداشناسی 
ــ نبوت  ــ نبوت  ــ نبوت 
ــ اخالق ــ اخالق اسالمی  امامت  ــ 
ــ آداب   ــ آداب اسالمی  ــ اخالق اسالمی 

ــ تعاليم ويژه ی اقليت های دينی ــ احکام اسالمی  آداب اسالمی  ــ 
ــ تعاليم ويژه ی اهل سنت  ــ احکام اسالمی 

 تربيت بدنی:
ــ حرکات پايه 

آمادگی حرکتی ــ جسمانی  ــ 

رياضی:
عدد (شناخت عدد  و نماد آن، مقايسه ی اعداد و شمارش اعداد) ــ 

اعمال روی عدد (جمع ، تفريق و ضرب) ــ 
هندسه  [تقارن، خط، نقطه، اشکال هندسی (مثلث، مربع، مستطيل، لوزی و دايره)] ــ 

اندازه گيری (زمان، طول و پول) ــ 
الگويابی ــ 

آمار و جمع آوری اطالعات ــ 
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فارسی:
بخوانيم  (گوش دادن، سخن گفتن  و خواندن) ــ 

بنويسيم (درست نويسی و جمله سازی) ــ 

علوم:
مشاهده  ــ 

برقراری ارتباط  ــ 
به کارگيری ابزار ــ 

توضيح مشاهدات و نتيجه گيری ــ 
ايمنی و بهداشت ــ 

ــ محيط زيست
ــ کار در گروه

هنر:
بيان ايده  در قالب های مختلف  هنری (زيبايی شناسی، ارتباط با طبيعت، ميراث فرهنگی، توليد هنری و نقد هنری)  ــ 

استفاده ی مناسب از ابزار  ــ 

مهارت ها و نگرش های مشترک برنامه های درسی
نگرش ها و مهارت های شخصی (رعايت بهداشت و ايمنی، رعايت آموخته های اخالقی) ــ 

و  ملی  ارزش های  به  احترام  گروهی،  کار  در  مشارکت  (مسئوليت پذيری،  اجتماعی  ــ  فرهنگی  مهارت های  و  نگرش ها  ــ 
مذهبی)

نگرش ها و مهارت های يادگيری (توجه به مطالعه و کتابخوانی، تالش  برای يادگيری بيشتر در مکان ها و زمان های مختلف)  ــ 
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس آموزش قرآن
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                                                                                         جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پايه ی دوم

عناوين کارنامه
اهداف کلی

دروس
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و عبارات 
قرآنی کتاب درسی

کليه دروس

ــ شمرده يا بخش خوانی کلمات و 
عبارات ۱ قرآنی کتاب درسی

خيلی خوب
و به صورت شمرده می خواند. کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح۲ 

خوب
بيش تر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح و به صورت شمرده می خواند.

قابل قبول
اغلب کلمات وعبارات قرآنی کتاب درسی را صحيح و به صورت بخش بخش می خواند.

نيازمند 
آموزش

ک معلم کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را به صورت بخش بخش می خواند.
با کم

قرائت

مهارت روان خوانی
 سوره های کتاب درسی

دروس ۴ تا ۱۷

ــ خواندن سوره های کتاب درسی به صورت
آهنگين يا روان و حفظ سوره

خيلی خوب
سوره های کتاب درسی را تقريبًا به صورت آهنگين  از روی کتاب، می خواند و می تواند در طول سال حداقل دو سوره ی دلخواه 

را از حفظ  بخواند.
خوب

ک سوره ی  
سوره های کتاب درسی را به صورت روان و معمولی از روی کتاب، می خواند و می تواند در طول سال حداقل ي

دلخواه را از حفظ  بخواند.
قابل قبول

ک سوره ی  
سوره های کتاب درسی را حداقل به صورت شمرده از روی کتاب، می خواند و می تواند در طول سال حداقل ي

دلخواه را از حفظ  بخواند.
نيازمند 
آموزش

در خواندن سوره ها از روی کتاب، حتی به صورت شمرده، با راهنمايی معلم ،مهارت اندکی دارد و برای خواندن سوره ای از 
حفظ، توانايی کافی ندارد.

۱ــ منظور کلمات و متون قرآنی کتاب درسی غير از سوره های قرآنی است.
۲ــ صحيح خوانی يعنی خواندن کلمات، عبارات و آيات قرآن کريم با رعايت عملی قواعد خواندن قرآن.

تذکر: تعريف و بيان قواعد روخوانی در ارزيابی مورد نظر نيست، بلکه کاربرد و رعايت عملی آن ها کافی است.



٧١

عناوين کارنامه
اهداف کلی

دروس
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آموزه  های قرآن

آداب خواندن قرآن

عمل به آداب خواندن 
قرآن کريم

کليه دروس

ــ رعايت آداب خواندن 
قرآن کريم

خيلی خوب
آداب اوليه ی۱  خواندن قرآن را رعايت می کند.

خوب
بيش تر آداب اوليه ی خواندن قرآن را رعايت می کند.

قابل  قبول
برخی از آداب اوليه ی خواندن قرآن را رعايت می کند.

نيازمند 
آموزش

در رعايت آداب اوليه ی خواندن قرآن پيوسته به يادآوری معلم نيازمند است.

پيام قرآنی

درک پيام های قرآنی

دروس ۴ تا۱۷

ــ  خواندن متن پيام و ترجمه آن از روی کتاب 
درسی و بيان مصاديق پيام

خيلی خوب
متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضيحات کافی مفاهيم ومصاديق آن را با زبان کودکانه بازگو 

می کند.
خوب

متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند برخی از مفاهيم و مصاديق آن را با زبان کودکانه  بازگو 
قابل  قبول کند.

متن و ترجمه پيام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند با راهنمايی معلم، مفهوم و مصداق آن را  با زبان کودکانه  
بازگو  کند.

نيازمند 
آموزش

ک معلم نيازمند 
متن و ترجمه پيام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و در بيان مفهوم و مصداق آن پيوسته به کم

است.

داستان های قرآنی 

آشنايی با 
داستان های قرآنی

دروس
۱۷ ،۱۶، ۱۵ ،۱۳، ۱۰ ،۸

ــ بيان داستان های کتاب درسی 
به زبان ساده

خيلی خوب
داستان های کتاب را با ذکر جزئيات به زبان خودش بازگو می کند.

خوب
داستان های کتاب را به صورت کلی به زبان خودش بازگو می کند.

قابل  قبول
ک تصاوير به صورت کلی  به زبان خودش بازگو می کند.

داستان های کتاب را با  کم
نيازمند 
آموزش

ک معلم نيازمند است.
در بيان داستان های کتاب پيوسته به کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پايه ی دوم

۱ــ  آداب اوليه ای که انتظار است دانش آموزان پايه ی دوم ابتدايی رعايت کنند، عبارتند از : پاکی و پاکيزگی، سکوت هنگام شنيدن قرآن، احترام به قرآن و گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در شروع خواندن قرآن.
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اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد

درس هديه های آسمان
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                                                              جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس دينی  پايه ی دوم (هديه های آسمان) 

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی 

درک مهربانی خدا و سپاسگزاری از 
نعمت های او 

۲،۳،۴،۵،۶

ــ تلقی همه ی داشته ها به عنوان هديه ها/نعمت  های 
خداوند  

ــ سپاسگزاری از نعمت های خداوند  

خيلی خوب
به نمونه های متنوعی از نعمت های خدا اشاره می کند و در قالب متنی کوتاه، خداوند را به خاطر نعمت هايش شکر می گويد. 

خوب
به چند نمونه از نعمت های خدا اشاره می کند و در قالب چند جمله، خداوند را به خاطر نعمت هايش شکر می گويد. 

قابل قبول
به نمونه هايی از نعمت های خدا که در کتاب آمده، اشاره می کند و در قالب جمله ای ساده، خداوند را به خاطر نعمت هايش شکر می گويد. 

نيازمند  
آموزش

ک آموزگار به نمونه هايی از نعمت های خدا اشاره می کند و در قالب جمله ای ساده، خداوند را به خاطر نعمت هايش شکر می گويد.
با کم

نبوت 

آشنايی با اسامی پيامبران بزرگ الهی و درک مهربانی 
پيامبر اسالم (ص) با کودکان و احترام نسبت به ايشان 

۸،۹،۱۰

 ــ بيان اسامی پيامبران بزرگ الهی 
 ــ بيان نمونه هايی از رفتار پيامبر اسالم (ص) با کودکان

 ــ مشارکت در برگزاری جشن ميالد  پيامبر اسالم (ص)

خيلی خوب
اسامی پيامبران بزرگ الهی را به ترتيب نام می برد و برای بيان مهربانی پيامبر با کودکان، به نمونه های متنوعی از زندگی ايشان اشاره می کند 

و در برگزاری جشن ميالد پيامبر مشارکت می کند. 

خوب
اسامی پيامبران بزرگ الهی را نام می برد و برای بيان مهربانی پيامبر با کودکان، به چند نمونه از زندگی ايشان اشاره می کند و در برگزاری 

جشن ميالد پيامبر مشارکت می کند. 

قابل قبول
اسامی پيامبران بزرگ الهی را نام می برد و برای بيان مهربانی پيامبر با کودکان، به نمونه هايی از زندگی ايشان که در کتاب آمده، اشاره می کند 

و در جشن ميالد پيامبر شرکت می کند. 

نيازمند  
آموزش 

ک نمونه از زندگی ايشان اشاره می کند 
ک آموزگار اسامی پيامبران بزرگ الهی را نام می برد و برای بيان مهربانی پيامبر با کودکان، به ي

با کم
و در جشن ميالد پيامبر شرکت می کند. 
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عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

امامت

آشنايی با اهل بيت پيامبر و امام زمان (ع) و احترام نسبت به ايشان  

۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹

ــ بيان اسامی اهل بيت پيامبر (ص) و نسبت ايشان با پيامبر (ص) 
ــ بيان نام امام زمان (ع) 

ــ مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به شهادت يا تولد ائمه (ع) 
ــ رعايت احترام در صحبت درباره ی ائمه (ع) 

خيلی خوب
ص) را نام برده، نسبت ايشان با يکديگر را بيان می کند و با رعايت احترام، ويژگی های رفتار ائمه را با ذکر نمونه هايی 

اهل بيت پيامبر(
توضيح می دهد.   

نام امام زمان (ع) را بيان می کند و در برگزاری مراسم مرتبط با ائمه ی اطهار (ع) مشارکت می کند. 

خوب
ص) را نام برده، نسبت ايشان با يکديگر را بيان می کند و با رعايت احترام، رفتار ائمه را با ذکر نمونه هايی توضيح 

اهل بيت پيامبر(
می دهد.   

نام امام زمان (ع) را بيان می کند و در برگزاری مراسم مرتبط با ائمه ی اطهار (ع) مشارکت می کند. 

قابل قبول
ص) را نام برده، نسبت ايشان با يکديگر را بيان می کند و با رعايت احترام، نمونه هايی از رفتار ائمه را که در کتاب 

اهل بيت پيامبر (
آمده، بيان می کند.   

نام امام زمان (ع) را بيان می کند و در برگزاری مراسم مرتبط با ائمه ی اطهار (ع) شرکت می کند. 

نيازمند  
آموزش

ص) را نام برده، نسبت ايشان با يکديگر را بيان می کند و به نمونه هايی از رفتار ائمه (ع) که 
با راهنمايی آموزگار اهل بيت پيامبر (

در کتاب آمده، اشاره می کند. 
نام امام زمان (ع) را بيان و  با يادآوری آموزگار در برگزاری مراسم مرتبط با ائمه ی اطهار (ع) شرکت می کند.

اخالق

آشنايی با اهمّيت و برخی مصاديق نظافت و پاکيزگی و تالش 
برای رعايت آن 

۱۷،۱۸                          

ــ بيان اهميت نظافت و پاکيزگی 
ــ تالش برای رعايت نظافت و پاکيزگی در شرايط مختلف 

ــ ابراز حساسيت نسبت به رعايت پاکيزگی

خيلی خوب
اهميت نظافت و پاکيزگی و نتايج آن را با ذکر نمونه هايی توضيح می دهد، نسبت به نظافت و پاکيزگی خود و محيطش حساس است 

و همواره برای حفظ نظافت و پاکيزگی خود و محيط پيرامونش تالش می کند. 

خوب
ک نمونه توضيح می دهد، بيشتر اوقات نسبت به نظافت و پاکيزگی خود و محيطش 

اهميت نظافت و پاکيزگی و نتايج آن را با ذکر ي
حساس است و برای حفظ نظافت و پاکيزگی خود و محيط پيرامونش تالش می کند.

قابل قبول
اهميت نظافت و پاکيزگی و نتايج آن را بيان می کند و گاهی برای حفظ نظافت و پاکيزگی خود و محيط پيرامونش تالش می کند. 

نيازمند  
آموزش

با راهنمايی آموزگار اهميت نظافت و پاکيزگی و نتايج آن را بيان می کند و برای حفظ نظافت و پاکيزگی خود و محيط پيرامونش 
تالش می کند.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس دينی پايه ی دوم (هديه های آسمان)
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عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آشنايی با اهمّيت و نتايج راستگويی و تالش 
برای رعايت آن

۲۰،۲۱

ــ بيان اهميت و نتايج راستگويی 
شرايط  در  راستگويی  به  ارزش گذاری  ــ 

مختلف 

خيلی خوب
ک کار مثبت 

اهميت و نتايج راستگويی را با ذکر نمونه های مختلف متنوع توضيح می دهد و راستگويی را در شرايط مختلف ي
تلقی می کند. 

خوب
ک کار مثبت تلقی می کند.

اهميت و نتايج راستگويی را با ذکر چند نمونه توضيح می دهد و راستگويی را در اغلب شرايط ي

قابل قبول
ک کار مثبت 

اهميت و نتايج راستگويی را با ذکر نمونه هايی که در کتاب آمده، توضيح می دهد و راستگويی را در برخی شرايط ي
تلقی می کند.

نيازمند  
آموزش

ک کار مثبت تلقی 
ک نمونه توضيح می دهد و راستگويی را ي

با راهنمايی آموزگار اهميت و نتايج راستگويی را با ذکر حداقل ي
می کند.

آداب

آشنايی با برخی از آداب اسالمی و 
تالش برای رعايت آن ها 

۱،۱۶

کردن، خوردن و  ــ بيان  آداب اسالمی سالم 
آشاميدن 

سالم  اسالمی  آداب  رعايت  برای  تالش  ــ 
کردن، خوردن و آشاميدن 

خيلی خوب
نتايج و فوايد رعايت آداب اسالمی سالم کردن، خوردن و آشاميدن را با ذکر نمونه هايی بيان می کند و همواره در رعايت آن ها 

می کوشد. 

خوب
ک نمونه بيان می کند و بيشتر اوقات در 

نتايج و فوايد رعايت آداب اسالمی سالم کردن، خوردن و آشاميدن را با ذکر حداقل ي
رعايت آن ها می کوشد. 

قابل قبول
نتايج و فوايد رعايت آداب اسالمی سالم کردن، خوردن و آشاميدن را بيان می کند و گاهی در رعايت آن ها می کوشد. 

نيازمند  
آموزش

با راهنمايی آموزگار فوايد رعايت آداب سالم کردن، خوردن و آشاميدن را بيان می کند و با يادآوری آموزگار در رعايت آن ها 
می کوشد. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس دينی پايه ی دوم (هديه های آسمان )



٧٦

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

احکام  

آشنايی با اوقات نماز و برخی از احکام وضو و نماز و 
انجام صحيح وضو و يک نماز دورکعتی 

۷،۱۱،۲۲

ــ بيان مواردی که وضوگرفتن برای آن ها الزم است
ــ انجام نحوه ی صحيح وضوگرفتن 
ــ ادای صحيح يک نماز دورکعتی 

ــ بيان اوقات اذان و نمازهای واجب يوميه  

خيلی خوب

ــ موارد مختلفی را که وضو گرفتن برای آن ها الزم است و اجزا و مراحل وضو را به ترتيب نام می برد و وضو را به  درستی 
انجام می دهد. 

ک نماز دورکعتی را به طور صحيح به جا می آورد. 
ک نماز دورکعتی را بيان می کند و ي

ــ اعمال و اذکار ي
 ــ زمان های اذان و اوقات نماز را به ترتيب نام می برد. 

خوب

ــ برخی از مواردی را که وضو گرفتن برای آن ها الزم است و مراحل وضورا به ترتيب نام می برد و وضو را به درستی انجام 
می دهد. 

ک نماز دورکعتی را به طور صحيح به جا می آورد. 
ک نماز دورکعتی را بيان می کند و ي

ــ اذکار ي
ــ زمان های اذان و اوقات نماز را بيان می کند. 

قابل قبول
ــ لزوم وضو گرفتن برای ادای نماز و خواندن قرآن را بيان می کند و وضورا به درستی انجام می دهد. 

ــ نماز دو رکعتی را به طور صحيح به جا می آورد.
ــ زمان های اذان و نماز را بيان می کند. 

نيازمند  
آموزش

ــ با راهنمايی و يادآوری آموزگار اعمال وضورا انجام می دهد. 
ــ با همراهی آموزگار نماز دورکعتی می خواند . 

ک آموزگار زمان و اوقات اذان و نماز را بيان می کند. 
ــ با کم

٭ توجه: در اين جدول، اهداف کلی، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد محتوای مشترک همه ی دانش آموزان دوم ابتدايی (اعم از کتاب درسی و کار هديه های آسمان و هديه های آسمان ويژه ی اقليت های دينی) درج شده است. عالوه بر 
آن، برای دانش آموزان اهل سنت، از محتوای کتاب ضميمه ی هديه های آسمان ويژه ی اهل سنت و برای دانش آموزان اقليت های دينی، از محتوای ويژه ی تعاليم دينی ايشان ارزش يابی به عمل می آيد. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس دينی پايه ی دوم (هديه های آسمان )



٧٧

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس تربيت بدنی



٧٨

                                           جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی دوم

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

حـرکات پـايه

کسب مهارت در 
خم و راست شدن

۱۴

ــ در حين راه رفتن (دست ها به کمر)، به سمت چپ و راست خم می شود.
ــ توپی را که در دست دارد، با خم شدن از بين دو پای خود، به هم کالسی اش در پشت سرش می دهد.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در پريدن

۲۶و۲

ــ در هنگام پرش، زانوها و مچ پا را خم می کند و می تواند روی پنجه پا فرود آيد.
ک می گيرد.

ــ در هنگام پرش از حرکت بازوان کم
ــ پس از فرود تعادل دارد.

ــ توانايی پرش جفت به صورت متوالی از روی حداقل ۳ مانع کوتاه، با فاصله نيم متر  را دارد.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
نيازمند آموزش   در انجام برخی از موارد موفق است.  
در انجام اندکی از مواردموفق است.  

کسب مهارت در به پهلو 
دويدن

۱۷و۱

ــ توانايی انجام حرکت ترکيبی جهش کوتاه و گام برداشتن از پهلو را دارد.
ــ وزن خود را روی پنجه ی پای راهنما منتقل می کند.

ک بار در باالی سر به هم می زند.
ک بار بر روی ران ها و ي

ــ دست ها را ي
ــ توانايی دويدن به پهلو در دو جهت راست و چپ را دارد. 

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
نيازمند آموزش   در انجام برخی از موارد موفق است.  
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

مالحظات:
۱ــ کليه آموزگاران موظفند برای تدريس از کتاب راهنمای معلم استفاده کنند. 

۲ــ نشانه های تحقق بر اساس کتاب راهنمای معلم تدوين شده است. 
۳ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه گردد. 



٧٩

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

کسب مهارت در دريافت کردن

۱۶ــ١۳
٢١

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

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

ک پا را در مسير آن به جلو می آورد  و توپ را 
ک شدن توپ، ي

 ــ در هنگام دريافت به استقبال توپ می رود (با نزدي
به طرف بدن می کشد.)

ــ در حين راه رفتن و دويدن، توپ های ارسالی را دريافت می کند.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

کسب مهارت در پرتاب 
دو دست

۱۵ــ  ۱۲

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

ک دستی از پايين به سمت هدفی در روی زمين پرتاب می کند. 
ــ توپ سبکی را دو دستی و ي

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

ک دستی برای هم کالسی خود پرتاب می کند.
ــ در حين راه رفتن و دويدن توپ سبکی را دو دستی  و ي

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
نيازمند آموزش در انجام برخی از موارد موفق است.  
در انجام اندکی از مواردموفق است.  

کسب مهارت در لی لی کردن

۲۶ــ۲۲

ــ روی پای راست و پای چپ ۵ بار درجا لی لی می کند. 
ــ با پای راست و پای چپ ۵ گام را به صورت لی لی طی می کند.

ص را با لی لی طی کرده و دوباره می دود.
ــ در حين دويدن با عالمت معلم (صدای سوت) مسير کوتاه و مشخ

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی دوم



٨٠

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمـادگـی حرکتی ــ جـسـمـانـی  

توسعه و بهبود 
چابکی

۲ــ۱۰ــ
ــ۲۳

ــ در اطراف محوطه به شکل مارپيچ می دود.
ض زمين واليبال (۹متر)  را در دو مرحله ی رفت و برگشت طی کرده و پس از لمس کردن 

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

ک خط قرار دارند، عبور کرده و مانع 
ــ به شکل مارپيچ از بين چهار مانع يا صندلی که  به فاصله ی ۳ متر از هم در ي

آخری را دور زده و برگشته و از خط شروع می گذرد ( آزمون دويدن مارپيچ).

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از موارد موفق است.  

توسعه و بهبود استقامت
قلبی ــ  تنفسی

۲۵ــ۴

ــ به مدت ۱ دقيقه به حالت درجا بدون طناب حرکت طناب زدن را انجام می دهد.
ــ ۱۰ دور، دور زمين واليبال نرم بدود حتی اگر در حين اجرا نياز به ايستادن و کاهش سرعت داشته باشد (توجه به 

تفاوت های فردی الزامی است).

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از مواردموفق است

توسعه و بهبود قدرت
 و استقامت عضالنی

۹ــ۷

ــ حرکت شنا روی زمين را در حالتی که زانوها و کف دست ها با زمين تماس دارند تا ۱۰ مرتبه انجام می دهد (آزمون 
شنای سوئدی).

ض عضالت 
ــ در حالت به پشت دراز کشيده، پاها را به صورت جفت حدود ۱۰ سانتی متر از زمين بلند کرده و با انقبا

شکم ۲۰ ثانيه اين حالت را حفظ می کند ( با پاهای کامًال صاف بدون خم کردن زانو).

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از مواردموفق است.  

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی دوم



٨١

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
دروس

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

توسعه  و بهبود انعطاف  پذيری

۱۸  ــ  ٥

ک کند و ۸ 
ض شانه باز) بدون خم کردن زانوها کف دست ها را به زمين نزدي

ــ در حالت ايستاده (پاها به اندازه عر
ثانيه اين حالت را حفظ می کند. 

ک کند و ۸ ثانيه اين حالت را 
ــ در حالت ايستاده (پاها جفت) بدون خم کردن زانوها کف دست ها را به زمين نزدي

حفظ می کند. 
ک می کند.

ک دست را از باالی سر و دست ديگر از کمر در پشت بدن به يکديگر نزدي
ــ در حالت ايستاده ي

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.  

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

نيازمند آموزش  
در انجام اندکی از مواردموفق است. 

توسعه و بهبود تعادل

۱۱  ــ ۸

ک پا  را باالی زانوی پای ديگر ( پای تکيه گاه)  از پهلو قرار داده  روی 
ــدر حالی که دست ها به کمر می باشد کف ي

سينه ی پای تکيه گاه بلند  شود و سعی می کند با حفظ تعادل پاشنه پا را از روی زمين بلند می کند ( اجرای آزمون 
ک).

ک ل
ل

ض حدود ۱۰ سانتی متر به آهستگی راه 
ــ روی نيمکت يا لبه ی جدولی با ارتفاع ۱۵ سانتی متر از زمين و عر

می رود.
ض حدود ۱۰ 

ــ با دست های باز به طرفين، از روی نيمکت يا لبه ی جدولی به ارتفاع ۱۵ سانتی متر از زمين و عر
سانتی متر  با حفظ تعادل بر روی پاشنه ی پا راه رفته و سپس بر روی پنجه پا مسير را برمی گردد.

خيلی خوب
در انجام همه ی موارد موفق است.

خوب
در انجام بيشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

نيازمند آموزش 
در انجام اندکی از مواردموفق است.                                                      

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس تربيت بدنی پايه ی دوم



٨٢

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس رياضی



٨٣

                                                                                       جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم

عناوين
اهداف کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

عدد

شناخت عدد و نماد آن

درک اعداد دو رقمی وسه رقمی

۵، ۸، ۱۰، ۱۱، ۴۸، ۷۳ الی ۷۷، ۹۹، ۱۰۷،۱۰۶، 
۱۱۰ و ۱۱۲

ــ بيان١ ارزش مکانی ارقام اعداد
ــ نمايش اعداد به صورت های مختلف و به کارگيری آن 

خيلی خوب
اعداد٢ را در هر موقعيت (با استفاده از جدول ارزش مکانی و بدون استفاده از آن) به طور صحيح می خواند و 
آن ها را به صورت های مختلف (بردن در جدول، نوشتن حروف يا رقم) نمايش داده و مثال هايی با استفاده از محيط 

پيرامون خود بيان می کند. 

خوب
اعداد را بدون جابه جايی مرتبه (با استفاده از جدول و بدون استفاده از آن) به طور صحيح می خواند و آن ها را به 

صورت های مختلف (بردن در جدول، نوشتن حروف يا رقم) نمايش می دهد.

قابل قبول
اعداد را بدون جابه جايی مرتبه (با استفاده از جدول و يا  شکل) می خواند و آن ها را به صورت های مختلف (بردن 

در جدول، نوشتن حروف يا رقم) نمايش می دهد.

نيازمندآموزش
برای بيان مرتبه های بعضی از اعداد و يا خواندن آن ها  (با استفاده از جدول ارزش مکانی و يا شکل) و نيز نمايش 

ک  معلم  نياز دارد.
اعداد (به رقم يا حروف) به کم

مقايسه ی اعداد

کسب مهارت مقايسه ی اعداد دو رقمی و سه رقمی

۲۲ الی ۲۹ ، ۹۵ و ۱۴۲

موقعيت های  در  غيرترکيبی  و  ترکيبی  اعداد  مقايسه ی  ــ 
مختلف 

 ــ به کارگيری نماد های رياضی مناسب برای مقايسه ی اعداد

خيلی خوب
مقايسه ی اعداد در موقعيت های مختلف(مقايسه ی دو عدد، جمع و تفريق و رابطه ی آن با کمتری و بيشتری) را به 
درستی انجام می دهد و از مفاهيم (کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم(>، = ، <) به درستی استفاده می کند. طرح 

و حل مسائل مربوط به مقايسه ی اعداد را انجام می دهد.

خوب
مقايسه ی اعداد در موقعيت های مختلف (مقايسه ی دو عدد، جمع و تفريق و رابطه ی آن با کمتری و بيشتری) را به 
درستی انجام می دهد و از مفاهيم (کمتری، بيشتری، برابر) و يا عالئم(> ، = ، <) به درستی استفاده می کند. درحل 

بعضی از مسائل به راهنمايی نياز دارد.

قابل قبول
ک شکل و دسته بندی مناسب انجام می دهد و از مفاهيم (کمتری، بيشتری، برابر) و يا 

مقايسه ی اعداد را به کم
عالئم (> ، = ، <) به درستی استفاده می کند و در حل بعضی از مسائل  به راهنمايی نياز دارد.

نيازمندآموزش
ک  معلم نياز دارد.

در مقايسه ی اعداد و به کار بردن صحيح نمادهای (> ، = ، <) به صورت صحيح  به کم

  
 

 
 

 
 

 
 

١ ــ بيان، می تواند به صورت شفاهی يا نوشتاری باشد. 
٢ ــ اعداد با توجه به بودجه بندی کتاب دو رقمی يا سه رقمی است.



٨٤

عناوين
اهداف
 کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

عدد

شمارش اعداد

بيان اعداد دورقمی و سه رقمی به صورت های مختلف 
(ترتيبی، چندتا چندتا)

تشخيص اعداد زوج و فرد

۶۵ الی ۶۹ ، ۱۲۷

دو  مابين  اعداد  و  عدد  يک  از  کوچکتر  يا  بزرگتر  اعداد  بيان   ــ 
عدد

 ــ شمارش چند تا چند تا 
 ــ تعيين اعداد زوج و فرد 

خيلی خوب
اعداد کوچکتر يا بزرگتر يا مابين دو عدد را به صورت های مختلف (ترتيبی، دوتا دوتا، سه تا سه تا، پنج تا پنج تا) بيان 

ص می کند.
می کند و اعداد زوج و فرد را با استفاده از شکل، مشخ

خوب
اعداد کوچکتر يا بزرگتر يا مابين دو عدد را به صورت های مختلف (ترتيبی، دوتا دوتا، پنج تا پنج تا) بيان می کند ولی 
ص 

در بعضی موارد در شمارش سه تا سه تا به راهنمايی نياز دارد و اعداد زوج و فرد را با استفاده از شکل، مشخ
می کند.

قابل قبول
اعداد کوچکتر يا بزرگتر يا مابين دو عدد را به صورت  ترتيبی بيان می کند و فقط با استفاده از شکل، شمارش چند 

نيازمند آموزشتا چند تا (دوتا دوتا، سه تا سه تا، پنج  تا پنج تا) را انجام می دهد و اعداد زوج و فرد را تعيين می کند.  
ک معلم  نياز دارد.

ک شکل) به کم
در بيان اعداد ترتيبی و شمارش چند تا چند تا و تعيين اعداد زوج و فرد (به کم

اعمال روی اعداد

جمع

درک مفهوم جمع و آشنايی با خواص آن

۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۳۲ الی ۴۳، ۴۸، ۵۲، ۵۳، ۵۷ الی ۵۹، ۹۹ 
الی ۱۰۷، ۱۱۰ الی ۱۱۲، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹، ۱۵۶

ــ انجام عمل جمع (با انتقال ــ بدون انتقال، به کمک محور )
 ــ به کارگيری خواص جمع (جابه جايی و شرکت پذيری) 

 ــ مجهول يابی
 ــ حل مسائل جمع

خيلی خوب
جمع های اساسی، مجهول يابی، جمع با انتقال و بدون انتقال و جمع با استفاده از محور را به درستی انجام می دهد و 
ص جابه جايی و شرکت پذيری به درستی استفاده می کند. در مورد جمع به طرح و حل مسئله می پردازد و از 

از خوا
داستان گويی يا نقاشی برای بيان درک خود استفاده می کند.

خوب
جمع های اساسی، مجهول يابی، جمع با انتقال و بدون انتقال و جمع با استفاده از محور را به درستی انجام می دهد و از 

ص جمع به درستی استفاده می کند ومسائل مربوط به جمع را حل می کند.
خوا

قابل قبول
ص جمع به درستی استفاده 

جمع های اساسی، مجهول يابی  و جمع بدون انتقال را به درستی انجام می دهد و از خوا
نيازمند آموزشمی کند ولی در انجام جمع های با انتقال به راهنمايی نياز دارد و مسائل  ساده مربوط به جمع را حل   می کند.

ک نياز 
ص جمع و حل مسائل مربوط به جمع به کم

در مورد جمع اعداد در موقعيت های مختلف و استفاده از خوا
دارد.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم
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عناوين
اهداف 
کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

تفريقکتاب

درک مفهوم تفريق و رابطه ی جمع و تفريق با يکديگر

 ۵۳  ،۵۱ الی   ۴۹  ،۳۳ الی   ۳۱  ،۲۱ الی   ۱۹  ،۱۶  ،۱۴  ،۱۳
الی ۵۵، ۱۱۴ الی ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵ الی ۱۳۸، ۱۴۷، 

۱۵۶ ،۱۴۸

ــ انجام عمل تفريق (با انتقال ــ بدون انتقال،  تفريق به کمک 
محور)

ــ نوشتن جمع و تفريق متناظر 
ــ حل مسائل مربوط به تفريق 

خيلی خوب
ک محور) به درستی انجام داده، 

تفريق اعداد را در موقعيت های مختلف (تفريق با انتقال، تفريق بدون انتقال، تفريق به کم
آن ها را به صورت مناسب نمايش می دهد و به درستی می خواند و جمع و تفريق متناظر می نويسد. درباره ی تفريق يا جمع و 

تفريق متناظر به طرح و حل مسئله می پردازد و برای بيان درک خود از داستان گويی يا نقاشی استفاده می کند.

خوب
ک محور) به درستی انجام داده، 

تفريق اعداد را در موقعيت های مختلف (تفريق با انتقال، تفريق بدون انتقال، تفريق به کم
آن ها را به صورت مناسب نمايش می دهد و به درستی می خواند و جمع و تفريق متناظر می نويسد. مسائل مربوط به تفريق 

را انجام می دهد. 

قابل قبول
ک محور را به درستی انجام داده، آن ها را به صورت 

تفريق اعداد را در موقعيت های تفريق بدون انتقال، تفريق به کم
مناسب نمايش می دهد و به درستی می خواند. در انجام بعضی از جمع و تفريق های متناظر و تفريق های با انتقال به راهنمايی 

نيازمندآموزشنياز دارد و مسائل ساده را حل می کند.
ک  معلم  نياز دارد. 

در مورد تفريق اعداد در موقعيت های مختلف به کم

ضرب

آشنايی با مفاهيم اوليه ی 
ضرب

۱۵۰ ،۱۵۳ ،۱۵۵

ــ بيان يا تکميل عبارت مناسب 
مربوط به مفهوم ضرب

خيلی خوب
با استفاده از رسم شکل، عبارت مرتبط با مفهوم ضرب را تکميل می کند.

خوب
با داشتن دسته های تکرار شونده و راهنمايی معلم  عبارت مرتبط با مفهوم ضرب را بيان می کند.

قابل قبول
نيازمندآموزشبا داشتن دسته های تکرار شونده قادر به تکميل عبارت مرتبط با مفهوم ضرب است.

ک معلم نياز دارد.
برای تکميل عبارت مرتبط با مفهوم ضرب به کم

هندسه

تقارن

درک تقارن محوری

۳۱ ،۸۲

ــ تشخيص تقارن محوری اشکال 
ــ تکميل يا رنگ آميزی نيمه ی ناتمام 

اشکال متقارن

خيلی خوب
گ آميزی می کند 

نيمه ی ناتمام اشکال متقارن (واقع در صفحه ی شطرنجی) با جزئيات نسبتًا زياد را تکميل و به درستی رن
ص می کند.

و اشکال متقارن محوری را درمحيط پيرامون خود مشخ

خوب
نيمه ی ناتمام اشکال متقارن (واقع در صفحه ی شطرنجی) با جزئيات نسبتًا زياد را تکميل و به درستی رنگ آميزی می کند.

قابل قبول
گ آميزی می کند.

نيازمندآموزشنيمه ی ناتمام اشکال متقارن (واقع در صفحه ی شطرنجی) با جزئيات کم را تکميل و به درستی رن
ک  معلم نياز دارد.

گ آميزی آن به صورت صحيح به کم
در تکميل اشکال متقارن با جزئيات کم و يا رن

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم
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عناوين
اهداف کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

هندسه 

خط ــ نقطه 

درک مفهوم خط و نقطه  و آشنايی با انواع خط

۴۴ الی ۴۷ ،  ۶۱، ۶۲

ــ مشخص کردن نقطه
ــ تشخيص انواع خط و بيان نام آن ها 

ــ رسم انواع خطوط

خيلی خوب
ص می کند و توانايی رسم 

نقطه و انواع خط (باز، بسته، راست، خميده، شکسته) در تصوير با جزئيات زياد را مشخ
ک يا چند نقطه را تعيين می کند و در بيشتر مواقع قادر 

اين خطوط را دارد. هم چنين موقعيت انواع خط نسبت به ي
به نام بردن انواع خطوط در محيط پيرامون خود است.

خوب
ص می کند و توانايی رسم 

نقطه و انواع خط (باز، بسته، راست، خميده، شکسته) در تصوير با جزئيات کم را مشخ
ک يا چند نقطه را تعيين می کند.

اين خطوط را دارد. هم چنين موقعيت انواع خط نسبت به ي

قابل قبول
ص می کند و توانايی رسم اين 

انواع خط (باز، بسته، راست، خميده، شکسته) که به صورت مجزا رسم شده اند، را مشخ
خطوط را دارد و نقاط اشتراک خطوط و اشکال را تعيين می کند.

نيازمند 
آموزش

ک  نياز دارد.
در رسم انواع خطوط و يا نام گذاری آن ها به کم

اشکال هندسی (مثلث، مربع، مستطيل، لوزی،دايره)

آشنايی با اشکال هندسی دو بعدی و اجزای آن

 ۱۲۲ الی ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۸ الی ۱۴۰ 

ــ تشخيص اشکال هندسی دوبعدی و اجزای آن 
ــ رسم اشکال هندسی

خيلی خوب
اشکال هندسی (مثلث، مربع، مستطيل، لوزی و دايره) را در محيط واقعی و در تصاويری که شامل ترکيبی از اين اشکال 
ص می کند و اجزای تشکيل دهنده آن ها را رسم می کند، نام می برد و با يک ديگر مقايسه می کند. (از لحاظ تعداد 

است، مشخ
قطر و اضالع)  قادر به رسم اشکال  چند ضلعی است.

خوب
ص کرده و اجزای آن ها را رسم کرده، نام 

اشکال هندسی (مثلث، مربع، مستطيل، لوزی و دايره) را در تصاوير مختلف مشخ
می برد و با يک ديگر مقايسه می کند . قادر به رسم اشکال چند ضلعی است.

قابل قبول
ص 

اشکال هندسی (مثلث، مربع، مستطيل، لوزی و دايره) را در تصاويری که به صورت مجزا نمايش داده شده اند، مشخ
می کند و اجزای آن را نام می برد و قادر به رسم اشکال از روی مدل است.

نيازمند 
آموزش

ک و راهنمايی کلی معلم نياز دارد.
در شناسايی اشکال هندسی و يا اجزای  آن به کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم
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عناوين
اهداف
 کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

اندازه گيری 

زمان

درک مفهوم زمان و کاربرد آن

۷۰ الی ۷۲ ، ۱۱۳و ۱۴۱

ــ خواندن ساعت به صورت رايج (طی شده و مانده)
ــ بيان ارتباط روز های هفته، ماه، فصل و سال با يکديگر 

و به کاربردن آن ها 

خيلی خوب
قادر به خواندن ساعت ١۱ و بيان آن به صورت رايج (طی شده و مانده) است. در زندگی روزمره از ساعت، روز، ماه، 
فصل و سال با توجه به نياز روزمره استفاده می کند. توانايی استفاده صحيح از تقويم را دارد.  در اين ارتباط طرح و حل 

مسئله می کند.

خوب
قادر به خواندن ساعت و بيان آن به صورت رايج (طی شده و مانده) است. از ساعت، روز، ماه، فصل و سال با توجه به نياز 

روزمره استفاده می کند. توانايی استفاده صحيح  از تقويم را دارد و آن ها را به يکديگر تبديل می کند.

قابل قبول
قادر به خواندن ساعت و بيان آن به صورت طی شده است ولی برای بيان آن به صورت مانده نياز به راهنمايی دارد.  هفته، 

ماه و سال را می شناسد و آن ها را به روز تبديل کرده و توانايی استفاده صحيح از تقويم را دارد.
نيازمند 
آموزش 

ک  معلم نياز دارد. 
ص هفته، ماه، فصل، سال و يا خواندن تقويم به کم

در خواندن صحيح ساعت يا تشخي

طول

ــ آشنايی با واحد طول
ــ کسب مهارت اندازه گيری طول و مقايسه طول اشياء با يکديگر

۸۳ الی ۹۱ و ۱۳۸ الی ۱۴۰ 

از  استفاده  با  هندسی  اشکال  محيط  يا  اشياء  طول  اندازه گيری  ــ 
مقياس های استاندارد و غير استاندارد و مقايسه آن ها

خيلی خوب
طول اشياء  و اندازه خطوط شکسته (باز و بسته ) در محيط اطراف خود را تخمين می زند، اندازه گيری و مقايسه می کند و 

آن را به صورت استاندارد (متر و سانتی متر) بيان می کند و در مورد آن  طرح و حل مسئله می کند.

خوب
طول اشياء و اندازه  خطوط شکسته (باز و بسته) در تصوير را تخمين می زند، اندازه گيری و مقايسه می کند و آن را به صورت 

استاندارد (متر و سانتی متر) بيان می کند و  مسائل مربوط به آن را حل می کند. 

قابل قبول
طول اشياء و اندازه  خطوط شکسته (باز و بسته) در تصوير را  اندازه گيری و مقايسه می کند و آن را به صورت استاندارد 

(متر و سانتی متر) بيان می کند ولی در حل برخی از مسائل مربوط به مقايسه طول اشياء به راهنمايی نياز دارد.

نيازمند 
آموزش 

ک   معلم  نياز 
در اندازه گيری طول اشياء در تصوير و بيان آن به صورت استاندارد و يا مقايسه طول اشياء با يکديگر به کم

دارد. 

١ــ خواندن ساعت: بيان آن برحسب ساعت و دقيقه ها با مضارب ٥ است. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم



٨٨

عناوين
اهداف 
کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

اندازه گيری 

پول 

آشنايی با پول کشور و درک ارزش آن

۱۰۹ و ۱۰۸ 

کشور           رايج  غير  رايج و  اسکناس های  سکه ها و  ارزش  بيان  ــ 
«تا هزار ريـال» و استفـاده از آن هـا در موقعيت های واقـعـی يـا 

شبيه سازی شده

خيلی خوب
پول های رايج و غيررايج کشور با ارزش «تا هزار ريال » را می شناسد . معادل بودن جمع سکه ها و اسکناس ها با حاصل 
کمتر از هزار ريال را تعيين می کند. از آن ها در موقعيت های واقعی يا شبيه سازی شده به درستی استفاده می کند. در مورد 

پول و ارزش آن به طرح و حل مسئله می پردازد. 

خوب
پول های رايج و غيررايج کشور با ارزش «تا هزار ريال » را می شناسد و معادل بودن جمع سکه ها و اسکناس ها با حاصل 
کمتر از هزار ريال را تعيين می کند و آن ها را در محيط های شبيه سازی شده به درستی به کار می برد. (در بعضی موارد به 

راهنمايی نياز دارد)

قابل قبول
پول های رايج و غيررايج کشور با ارزش «تا هزار ريال » را می شناسد و معادل بودن جمع سکه ها و اسکناس ها با حاصل 

کمتر از هزار ريال را تعيين می کند.

نيازمند 
آموزش 

پول های رايج کشور را به طور کامل نمی شناسد و يا در تعيين معادل بودن جمع سکه ها و اسکناس ها با حاصل کمتر از 
ک و راهنمايی کلی معلم نياز دارد.  

هزار ريال به کم

الگويابی 

کسب مهارت الگويابی

 ،۹۷ ،۹۶ ،۸۷ ،۸۶ ،۵۲ ،۴۴ ،۳۵ ،۲۶ ،۲۵
 ۱۴۳ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۱۴

ــ کپی کردن 
ــ ادامه الگوی داده شده يا ايجاد الگوی جديد

خيلی خوب
قادر به رسم شکل با توجه به الگوی داده شده و يا ادامه الگو است و به صورت های مختلف (رسم شکل، رنگ آميزی 

شکل های موجود و ...) الگوی جديدی را  ايجاد می کند.

خوب
قادر به رسم شکل با توجه به الگوی داده شده و يا ادامه الگو است.

قابل قبول
قادر به رسم شکل با توجه به الگوی داده شده و يا ا دامه دادن الگوهای ساده است .

نيازمند 
آموزش

ک و راهنمايی کلی معلم نياز دارد.  
در رسم شکل با توجه به الگوی داده شده و يا ادامه دادن الگوهای ساده به کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم



٨٩

عناوين
اهداف کلی

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد
کارنامه

کتاب

آمار و جمع آوری اطالعات

جمع آوری و مقايسه داده ها 

کسب مهارت جمع آوری و مقايسه اطالعات 

۱۴۶

مختلف و  موضوعات  مورد  در  اطالعات  ــ جمع آوری 
نمايش آن ها بر روی نمودار

خيلی خوب
داده های مربوط به موضوعات مختلف را جمع آوری کرده و نتيجه را روی نمودار موجود نمايش داده، مقايسه کرده 

و توضيح می دهد.

خوب
داده های مربوط به موضوعات مختلف را جمع آوری کرده و نتيجه را روی نمودار موجود نمايش داده و مقايسه 

می کند.

قابل قبول
نمودار موجود را با توجه به اطالعات داده شده تکميل کرده و نتيجه را مقايسه می کند.

نيازمند 
آموزش

با توجه به داده ها فقط می تواند نمودار موجود را تکميل کند و در مقايسه داده ها با مشکل مواجه است. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس رياضی پايه ی دوم



٩٠

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد

درس فارسی (بخوانيم و بنويسيم)



٩١

١ــ استدالل: پيام خود را با دليل بيان کردن.
٢ــ  متن: در درس فارسی متن، تصويری و نوشتاری است.

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس فارسی پايه ی دوم  (بخوانيم و بنويسيم) 
 

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقيق
سطوح عملکرد

بخوانيم

گوش دادن

کسب و تقويت مهارت گوش دادن

ــ دريافت پيام و واکنش به آن

خيلی خوب
با دقت به سخنان  گوش می دهد. پيام را به سرعت درک می کند و واکنش مناسب نشان می دهد. 

خوب
گ  واکنش مناسب نشان می دهد.

با دقت به سخنان گوش می دهد.  پيام آن ها را درک می کند و با مکث و درن
قابل قبول

با يادآوری و تذکر به سخنان گوش می دهد بخشی از پيام را درک می کند و به آن واکنش نشان می دهد. 

نيازمند 
آموزش

ک نياز دارد . 
در گوش دادن و درک پيام و واکنش نسبت به آن، به کم

سخن گفتن

کسب و تقويت مهارت گفتگو

ــ برقراری ارتباط و انتقال پيام 

خيلی خوب
هميشه در برقراری ارتباط با ديگران موفق است و پيام خود را با استدالل۱ بيان می کند.

خوب
 بيشتر اوقات در برقراری ارتباط با ديگران موفق است و پيام خود را در قالب چند جمله ی مرتبط به هم  بيان می کند.

قابل قبول
گاهی اوقات در برقراری ارتباط با ديگران موفق است و پيام خود را در قالب چند جمله ی ساده و کوتاه بازگو می کند. 

نيازمند 
آموزش 

ص بازگو می کند.
ک نياز دارد و پيام خود را به صورت جمالت ناق

در برقراری ارتباط با ديگران به کم

خواندن

کسب  و تقويت مهارت 
خواندن

ــ روخوانی ودرک پيام 

خيلی خوب
متن۲ را دقيق ، روان  و با  لحن مناسب می خواند و  انسجام پيام آن را درک می کند.  

خوب
متن را با رعايت نشانه های نوشتاری روان می خواند و پيام آن را درک می کند.  

قابل قبول
متن را  درست و بدون غلط می خواند و قسمتی از  پيام آن را درک می  کند.  

نيازمند  
آموزش

ک نياز دارد .
در خواندن متن و درک پيام آن به کم



٩٢

عناوين
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

بنويسيم

درست نويسی 

کسب و تقويت مهارت در 
درست نويسی واژه ها

ــ تشخيص و کاربرد واژه ها

خيلی خوب
می نويسد.    ص می دهد و آن ها را خوانا ، درست و زيبا۲

شکل صحيح همه ی واژه های کتاب۱  را تشخي
خوب

ص می دهد و بيشتر آن ها را خوانا و درست  می نويسد.   
 شکل صحيح همه ی واژه های کتاب  را  تشخي

قابل قبول
ص می دهد و برخی از واژه ها را خوانا و درست می نويسد.    

شکل صحيح بيشتر واژه های کتاب را تشخي
نيازمند  
آموزش

ک نياز دارد . 
ص و نوشتن امالی درست واژه ها، به کم

در تشخي

جمله سازی

کسب و تقويت  مهارت در 
جمله سازی

ــ ساختن جمله 

خيلی خوب
ک موضوع متنی کوتاه و خالق می نويسد.

با رعايت اصول درست نويسی نشانه های نگارشی،درباره ي
خوب

ک موضوع چند جمله مناسب می نويسد. 
با رعايت اصول درست نويسی و نشانه های نگارشی، درباره ي

قابل قبول
جمالت کوتاه می نويسد.

نيازمند 
آموزش 

ک نياز دارد. 
در جمله  سازی،  به کم

١ــ مالک انتخاب واژه ها برای امال، مطالب « سخنی با شما آموزگاران محترم» کتاب بخوانيم می باشد. 
٢ــ زيبانويسی: رعايت خط خوش، پاکيزه نويسی و خوانانويسی است. 

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس فارسی پايه ی دوم (بخوانيم و بنويسيم) 



٩٣

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس علوم



٩٤

عناوين
كارنامه

هدف های كلی
نشانه های تحقق

سطوح عملكرد

مـشــاهــده

تقويت مهارت  مشاهده ۱

ــ استفاده از حواس برای جمع آوری اطالعات و 
طبقه بندی بر اساس تفاوت ها و شباهت ها

خيلی خوب
هميشه با به كارگيری حواس خود، مواد ، اشياء ، گياهان و جانوران  محيط اطراف را مشاهده كرده وبا استفاده از اطالعات جمع آوری شده 
از اين راه، آن ها را بر اساس شباهت ها و تفاوت ها به انواع مختلف طبقه بندی كرده و می تواند داليل خود را برای هر طبقه بندی بيان  كند . 

خوب
بيشتر مواقع با به كارگيری حواس خود، مواد ، اشياء ، گياهان و جانوران  محيط اطراف را مشاهده كرده و آن ها را بر اساس شباهت ها 

و تفاوت ها به انواع مختلف طبقه بندی كرده و می تواند داليل خود را برای هر طبقه بندی بيان می كند .

قابل قبول
برخی مواقع، مواد، اشياء ، گياهان ، جانوران  محيط اطراف را  با به كارگيری حواس خود مشاهده كرده و آن ها را بر اساس شباهت ها 

و تفاوت های در دسترس طبقه بندی می كند .
نيازمند  
آموزش

ک 
در به كارگيری حواس خود برای مشاهده و جمع آوری اطالعات درباره ی  مواد، اشياء ، گياهان ، جانوران  محيط اطراف نيازمند كم

و راهنمايی است.

برقراری ارتباط 

كسب مهارت در دريافت ، انتقال مطالب و مفاهيم 

ــ استفاده از منابع(كتاب ها، اشخاص، فيلم ها و ...) 
و روش های مختلف برای  دريافت و انتقال مفاهيم 

خيلی خوب
هميشه برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد مطالعه از منابع  و روش های مختلف (كتبی، شفاهی، تصويری و نمايش     

و ...)  استفاده می كند.  

خوب
بيشتر مواقع برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد مطالعه از منابع  و روش های مختلف (كتبی، شفاهی، تصويری و 

نمايش و ...)  استفاده می كند.  

قابل قبول
برخی مواقع برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد مطالعه از منابع  و روش های مختلف (كتبی، شفاهی، تصويری و 

نمايش و ...)  استفاده می كند.  

نيازمند  
آموزش  

برای دريافت و انتقال مفاهيم و پيام موضوعات مورد مطالعه  از منابع  و روش های مختلف (كتبی، شفاهی، تصويری و نمايش و ...)  
ک و راهنمايی است.  

نيازمند كم

١ــ  مشاهده فرايندی است که ضمن آن از راه  به کارگيری حواس به پديده های اطراف خود توجه کرده و از آن ها آگاه می شويم. 

کسب مهارت ها و نگرش های يادگيری علوم تجربی، يکی از اساسی ترين راه ها برای دست يابی به مفاهيم علمی هستند. به عبارت روشن، وقتی دانش آموزی نسبت به يادگيری 
يکی از مفاهيم علوم تجربی کنجکاو می شود، ارائه ی دانش و اطالعات درباره ی آن موضوع کنجکاوی اش را ارضا نمی کند؛ او بايد در حوزه ی مهارت های يادگيری علوم تجربی 
ورزيده باشد تا بتواند شخصًا از راه مشاهده، مطالعه، تحقيق، آزمايش و ... به مقصود خود دست يابد و بگويد: «يافتم!» مهارت ها و نگرش های الزم برای يادگيری علوم تجربی، 
مجموعه ای درهم تنيده اند که جدا کردن آن ها عملی نيست. مجموعه ی اين مهارت ها و نگرش ها با هم بستر يادگيری علوم تجربی را فراهم می سازند. جدا ديدن اين ها در کتاب های 

ک آن ها است. 
درسی، به منظور توجه به پرورش يکاي

 جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس علوم پايه ی دوم
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عناوين
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

به کارگيری ابزار

کسب مهارت در به کار گيری 
ابزار مناسب  

ــ استفاده از ابزار مناسب دراندازه گيری 
و ساخت

خيلی خوب
هميشه  برای اندازه  گيری و ساخت وسايل مورد نظر ابزار مناسب را به کار می گيرد. 

خوب
بيشتر مواقع برای اندازه  گيری و ساخت وسايل مورد نظر ابزار مناسب را به کار می گيرد. 

قابل قبول
برخی مواقع برای اندازه  گيری و ساخت وسايل مورد نظر ابزار مناسب را به کار می گيرد. 

نيازمند  
آموزش

ک و راهنمايی است.
برای به کارگيری ابزار در اندازه گيری و ساخت وسايل  مورد نظر نيازمند کم

توضيح مشاهدات ونتيجه گيری

کسب مهارت در توضيح 
مشاهدات و نتيجه گيری

ــ استفاده از شواهد برای کشف و توضيح 
روابط موجود بين پديده ها و اتفاقات 

خيلی خوب
بر اساس شواهد مستدل ، متنوع و گسترده می تواند درباره ی مشاهدات خود توضيح داده و نتيجه گيری کند. 

خوب
بر اساس شواهد مستدل می تواند درباره ی مشاهدات خود توضيح داده و نتيجه گيری کند. 

قابل قبول
بر اساس شواهد در دسترس می تواند درباره ی مشاهدات خود توضيح دهد. 

نيازمند  
آموزش

ک و راهنمايی است. 
در کاربرد شواهد برای توضيح درباره ی مشاهدات و نتيجه گيری نيازمند کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس علوم پايه ی دوم  
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عناوين
کارنامه

اهداف کلی
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

ايمنی و بهداشت

توجه به  رعايت نکات بهداشتی و 
ايمنی

ــ رعايت موارد بهداشتی و ايمنی 

خيلی خوب
هميشه نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت می کند و نسبت به کارگيری آموخته ها حساس است. 

خوب
در بيشتر مواقع نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت می کند.

قابل قبول
برخی مواقع نکات بهداشتی و ايمنی را که آموخته در عمل رعايت می کند.

نيازمند  
آموزش

ک و راهنمايی است.
در به کارگيری و رعايت نکات بهداشتی و ايمنی که آموخته  نيازمند کم

محيط زيست

احساس مسئوليت نسبت به محيط زيست 

ــ رعايت موارد مربوط به حفظ و پاکيزگی 
محيط زيست

خيلی خوب
هميشه نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا، ...) احساس مسئوليت کرده و با عالقه مندی نکات الزم را 

در عمل رعايت می کند.  

خوب
بيشتر مواقع نسبت به  حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا، ...) احساس مسئوليت کرده  و بيشتر نکات الزم را 

در عمل رعايت می کند.

قابل قبول
برخی مواقع نسبت به حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا، ...)  احساس مسئوليت کرده و نکات الزم را تاحدودی 

در عمل رعايت می کند.
نيازمند  
آموزش

ک و راهنمايی است.  
نسبت به  حفظ و پاکيزه نگه داشتن محيط زيست (آب، خاک، هوا، ...) و رعايت نکات الزم نيازمند کم

کار در گروه

کسب مهارت در انجام کار گروهی 

ــ عالقه مندی به فعاليت های گروهی، 
رعايت نوبت و توجه به نظرات ديگران

خيلی خوب
هميشه در برقراری ارتباط با افراد گروه موفق است. با رعايت نوبت اظهار نظر می کند و با عالقه به گفته های ديگران توجه دارد. 

خوب
بيش تر مواقع در برقراری ارتباط با افراد گروه موفق است. با رعايت نوبت اظهار نظر می کند و به گفته های ديگران توجه دارد.

قابل قبول
ک نياز دارد.

برخی مواقع در برقراری ارتباط با افراد گروه موفق است.  گاهی برای رعايت نوبت و توجه به گفته های ديگران به کم

نيازمند  
آموزش

ک و راهنمايی است .
در انجام کار گروهی نيازمند کم

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس علوم پايه ی دوم  



٩٧

اهداف، نشانه های حتقق
و سطوح عملكرد
درس هنر



٩٨

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

بيان ايده در قالب های مختلف هنری

زيبايی شناسی

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر 
هنری

ــ رعايت تعادل و توازن عناصر در فرايند و 
محصول توليد هنری 

خيلی خوب
در توليدات هنری خود تعادل(رعايت صحيح قرارگرفتن شی ء در مکان خودش) و توازن(توزيع متناسب عناصر در زمينه 

کار) عناصر  را رعايت می کند.

خوب
در توليدات هنری خود بعضی از موارد تعادل و توازن عناصر  را رعايت می کند.

قابل قبول
در توليدات خود تعادل و توازن عناصر را با راهنمايی ديگران رعايت می کند.

نيازمند  
آموزش 

ک مستقيم ديگران رعايت می کند.
در توليدات هنری خود تعادل و توازن عناصر  را با کم

 
ارتباط با طبيعت

آشنايی با طبيعت   

ــ ايده گرفتن از طبيعت در توليد هنری
ــ حساسيت به حفظ و نگهداری طبيعت   

خيلی خوب
نسبت به حفظ و نگهداری طبيعت همواره حساس است و در همه توليدات هنری خود، از آن ايده  می گيرد.

خوب
نسبت به حفظ و نگهداری طبيعت بيشتر مواقع حساس است و در بيشتر توليدات هنری خود، ، گاهی از آن ايده 

می گيرد.

قابل قبول
نسبت به حفظ و نگهداری طبيعت گاهی حساس است  و در بعضی از توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.

نيازمند 
آموزش

ک نياز 
نسبت به حفظ و نگهداری طبيعت به ندرت حساس است  و برای ايده گرفتن در توليدات هنری خود به کم

دارد.    

ميراث فرهنگی

آشنايی با ميراث فرهنگی ايران 

در  ايران  فرهنگی  ميراث  از  گرفتن  ايده  ــ 
توليد هنری

ــ حساسيت به حفظ و نگهداری ميراث 
فرهنگی  

خيلی خوب
نسبت به حفظ و نگهداری  ميراث فرهنگی همواره حساس است و  در همه توليدات هنری خود، از آن ايده  می گيرد.   

خوب
قابل قبول نسبت به حفظ و نگهداری ميراث فرهنگی بيشتر مواقع حساس است و در بيشتر  توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.   
نسبت به حفظ و نگهداری  ميراث فرهنگی گاهی حساس است  و در بعضی از توليدات هنری خود، از آن ايده می گيرد.  

نيازمند 
آموزش

ک 
نسبت به حفظ و نگهداری  ميراث فرهنگی  به ندرت حساس است و  برای ايده گرفتن در توليدات هنری خود به کم

نياز دارد.    

جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس هنر پايه ی دوم  



٩٩

عناوين کارنامه
اهداف کلی

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

توليد هنری 

توانايی بيان پيام در توليد هنری 

ــ انتخاب، پرورش و اجرای دقيق ايده

خيلی خوب
برای بيان پيام خود، ايده ی مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد و با دقت اجرا می کند. 

خوب
برای بيان پيام خود، ايده ی مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد و اجرا می کند. 

قابل قبول
برای بيان پيام خود، ايده ی مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد اما برای اجرای آن به راهنمايی نياز دارد. 

نيازمند 
آموزش

ک مستقيم نياز 
برای بيان پيام خود، ايده ی مناسب انتخاب می کند، آن را پرورش می دهد اما برای اجرای آن به کم

دارد.

نقد هنری

توانايی بررسی و توصيف توليد هنری خود و ديگران

ــ استدالل در مورد فرايند توليد هنری (انتخاب ايده،
و  خود  هنری)  ايده ی  اجرای  و  ايده  پرورش 

هم کالسی هايش
ــ اظهار نظر برای بهبود کيفی توليد هنری خود و 
هم کالسی هايش بر اساس معيارهای زيبايی شناسی

خيلی خوب
درمورد فرايند و توليد هنری خود استدالل می کند و برای بهبود توليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از 

مالک های معين، پيشنهاد می دهد.

خوب
درمورد فرايند وتوليد هنری خود استدالل می کند ولی ارائه  پيشنهاد برای بهبود توليد هنری خود و هم کالسی هايش با 

استفاده از مالک های معين برای او دشوار است.

قابل قبول
درمورد فرايند و توليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از مالک های معين، توضيح می دهد ولی  با راهنمايی 

ديگران  پيشنهاد ارائه می نمايد.

نيازمند 
آموزش

ک ديگران درمورد فرايند و توليد هنری خود و هم کالسی هايش با استفاده از مالک های معين،  توضيح می دهد و 
با کم

پيشنهاد ارائه  می نمايد.

استفاده ی مناسب از ابزار

ــ رعايت بهداشت و ايمنی 
ــ نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد 

ــ رعايت نکات بهداشتی و ايمنی در استفاده از ابزار 
و مواد 

مواد  و  ابزار  نگهداری  برای  الزم  نکات  رعايت  ــ 
(استفاده ی به جا، به اندازه و دقيق از ابزار و مواد)  

خيلی خوب
مواد و ابزارهای مختلف را به طور صحيح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و نگهداری آن ها 

را رعايت می کند. 

خوب
مواد و ابزارهای مختلف را در بعضی موارد به طور صحيح و با دقت استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت 

و نگهداری آن ها را رعايت می کند.

قابل قبول
مواد و ابزارهای مختلف را با راهنمايی ديگران  به طور صحيح استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و 

نگهداری آن ها را رعايت می کند.

نيازمند 
آموزش

ک مستقيم ديگران به طور صحيح استفاده می کند و نکات مربوط به ايمنی، بهداشت و 
مواد و ابزارهای مختلف را  با کم

نگهداری آن ها را به ندرت رعايت می کند.

ادامه ی جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی درس هنر پايه ی دوم  


