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عناوین مواد درسی و موضوعات پایۀ سوم ابتدایی جهت درج در کارنامۀ توصیفی 96ـ95

قرآن 
ــ خواندن )روخوانی، قرائت(

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

  هدیه های آسمان 
دانش آموزان اقلیت های دینی: دانش آموزان اهل سنت:

ــ خداشناسی
ــ پیامبری

ــ امامت
ــ آداب و اخالق اسالمی 

 ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری 

ــ آداب و اخالق اسالمی 
ــ جهان آخرت

ــ قرآن کریم
ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی 

ــ تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری 

ــ آداب و اخالق 
ــ جهان آخرت
ــ خودشناسی

ــ تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

 تربیت بدنی 
ــ آمادگی جسمانی

ــ حرکات پایه
ــ مهارت های مقدماتی ورزشی

ــ شرکت در بازی ها و فعالیت های ورزشی

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

ــ مهارت های نوشتن ) درست نویسی و امال، نگارش و انشا(

 ریاضی 
ــ عدد )شمارش، اعداد تا پنج رقمی، پول و واحدهای آنها، عددهای تقریبی، کسر، مقایسٔه کسر(
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ــ عملیات  روی اعداد)جمع، تفریق، ضرب و تقسیم(
ــ هندسه )مکعب و مکعب مستطیل، استوانه، مخروط، دایره، زاویه، خط، نیم خط، پاره خط، خطوط موازی، چندضلعی ها، 

الگوهای متقارن(
ــ اندازه گیری )طول و محیط، مساحت، جرم، زمان(

ــ آمار و احتمال)جدول داده ها، نمودار دایره ای، انتخاب نمودار و احتمال(
ــ راهبردهای حل مسئله )رسم شکل، الگوسازی، تبدیل مسئله به زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلٔه ساده تر، روش نمادین، حدس 

و آزمایش، حذف حالت های نامطلوب(

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرآیندی و روش علمی )زنگ علوم، جست و جو کنیم و بسازیم، از گذشته تا آینده(

ــ مواد و تغییرات آن )مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )خوراکی ها، بکارید و ببینید، هر کدام جای خود )١(، هر کدام جای خود )2((

ــ حرکت و انرژی )نور و مشاهده ی اجسام، نیرو همه جا )١(، نیرو همه جا )2((
ــ زمین و پیرامون آن )آب ماده ی با ارزش، زندگی ما و آب(

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

ــ استفادٔه مناسب از ابزار

 مطالعات اجتماعی 
ــ نظام اجتماعی

ــ فرهنگ و هویت
ــ زمان، تداوم و تغییر

ــ فضا و مکان
ــ منابع و فعالیت های اقتصادی

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

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

درس آموزش قرآن
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

 
خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی کلمات و 
عبارات قرآنی کتاب درسی

فصل های اّول، دوم و سوم

صحیح و شمرده خوانی کلمات 
و عبارات قرآنی کتاب درسی

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

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

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

ش
نیازمند آموز

ش می خواند.
ش بخ

برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و به صورت بخ

قرائت

مهارت روان خوانی
 عبارات و اذکار نماز 

فصل اّول

ــ خواندن عبارات و اذکار نماز به صورت  روان 
و معمولی

ــ حفظ اذکار واجب نماز

خیلی خوب
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت  روان و  آهنگین2 و نیز از حفظ 

می خواند.

خوب
را از حفظ  عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی روان و تقریباً آهنگین  و بیشتر آنها 

می خواند.

قابل قبول
عبارات و اذکار نماز را از روی کتاب درسی به صورت روان و معمولی  و برخی از آنها را از 

حفظ می خواند.

ش
نیازمند آموز

ک معلم 
به کم در خواندن عبارات و اذکار نماز از روی کتاب درسی به صورت روان ومعمولی 

نیازمند است.

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

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

2ــ  خواندن آهنگین: یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده، نوار صوتی(



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

94

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آموزه های قرآنی

آداب خواندن قرآن

عمل به
 آداب خواندن 

قرآن کریم

فصل های اول، دوم
 و سوم

ــ رعایت آداب خواندن 
قرآن کریم

خیلی خوب
آداب1 خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

خوب
بیشتر آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

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

ش
نیازمند آموز

در رعایت آداب خواندن قرآن به یادآوری معلم نیازمند است.

پیام قرآنی

درک مفاهیم
 پیام های قرآنی2

فصل سوم

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

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

را با زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با بیان توضیحات کّلی مفاهیم ومصادیق 

آن را با زبان کودکانه بازگو می کند.

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و برخی از مفاهیم و مصادیق آن را با زبان 

کند. کودکانه بازگو می 

ش
نیازمند آموز

ک معلم برخی از مفاهیم و 
خواند و به کم های قرآنی را از روی کتاب درسی می  متن و ترجمه پیام 

کند. مصادیق آن را به زبان کودکانه بازگو می 

داستان های قرآنی

آشنایی با
 داستان های قرآنی

فصل سوم )دروس
3، 6، 9، 13و15(

ــ بیان داستان های کتاب 
درسی

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود

خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را به صورت کّلی به زبان خود

قابل قبول
ش بازگو می کند.

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

ش
نیازمند آموز

ک معلم نیازمند است.
در بیان داستان های کتاب درسی به کم

ش دادن به قرآن، احترام به قرآن و گفتن اعوذبالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم در شروع 
ش آموزان پایٔه سوم ابتدایی رعایت کنند عبارت است از : با وضو بودن، سکوت هنگام گو

خواندن قرآن.1ــ آداب: آدابی که انتظار می رود  دان
ش آموزان را به حفظ پیام های قرآنی تشویق کنیم. 

2ــ مناسب است دان

س »قرآن« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد

درس هدیه های آسمان

12

سوم دبستان

تعليم و تربيت اسالمى

دوست دارم دوست باشم
با خداى مهربان 

دست هايم را بگيرم
رو به سوى  آسمان

بهای فروش در سراسر کشور۱۱۵۰۰ريال ـ ١٣٩۲
شابک    ۱ -۲۲۷۲ - ٠٥ - ٩٦٤ - ٩۷۸
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عناوین
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ف کلی
اهدا

س
درو

نشانه های تحقق
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خداشناسی

از  سپاسگزاری  و  خداوند  بخشندگی  درک 
نعمت های او

1  و 2

کنندٔه  رفع  به عنوان  خداوند  بخشش  تلقی  ــ 
نیازهای همٔه موجودات 

ــ سپاسگزاری از نعمت های خداوند

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی1 از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره می کند. در قالب 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

متنی کوتاه از خداوند به خاطر بخش

خوب
به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره می کند. در قالب چند 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

جمله از خداوند به خاطر بخش

قابل قبول
به نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( اشاره می کند. 

ش سپاسگزاری می نماید.
ش نعمت های

در قالب جمله ای از خداوند به خاطر بخش

ش
نیازمند آموز

در بیان نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( و 
ک آموزگار نیاز دارد.

سپاسگزاری از خداوند در قالب جمله ای ساده به کم

پیامبری

آشنایی با برخی از ویژگی های دوران کودکی پیامبر اکرم )ص( و 
رفتار آن حضرت با دیگران و حضرت ابراهیم )ع( به عنوان یکی 
از پیامبران بزرگ الهی و ابراز عالقه و احترام نسبت به ایشان

3 و 4

دوران  در  اکرم)ص(  پیامبر  ویژگی های  از  نمونه هایی  بیان  ــ 
کودکی و رفتار ایشان با دیگران

ــ بیان ویژگی های رفتاری حضرت ابراهیم)ع( در قالب داستانی 
از زندگی ایشان، به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی 

و حضرت  اکرم)ص(  پیامبر  به  نسبت  احترام  و  عالقه  ابراز  ــ 
ابراهیم)ع(

خیلی خوب

ص(، به نمونه های متنوعی از ویژگی های ایشان در دوران کودکی اشاره 
ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم )ع(، نمونه ای از 
دهد.  کند و آنها را با ذکر مثال توضیح می  می 

ویژگی های رفتاری ایشان را در قالب داستانی از زندگی ایشان توضیح می دهد.

خوب
ص(، به چند نمونه از ویژگی های ایشان در دوران کودکی اشاره می کند و 

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )
س بیان می کند. ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم )ع(، نمونه ای از ویژگی های 

شواهد آنها را در متن در
رفتاری ایشان را در قالب داستانی از زندگی ایشان بیان می کند. 

قابل قبول
حّد کتاب( اشاره  ص(، به برخی از ویژگی های ایشان در دوران کودکی )در 

ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به پیامبر اکرم )
س بیان می کند. ضمن ابراز عالقه و احترام نسبت به حضرت ابراهیم)ع(، داستانی از 

می کند و شواهد آنها را در متن در
زندگی ایشان را بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

معلم نیاز دارد.  ص( در دوران کودکی و داستانی از زندگی حضرت ابراهیم )ع( به راهنمایی 
در بیان ویژگی های پیامبر اکرم )

ص یکی از ابعاد موضوع است.
1ــ منظور از ارائه »نمونه های متنوع« بیان مثال هایی از ابعاد مختلف موضوع است؛ و منظور از »چند نمونه« بیان مثال هایی در خصو

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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امامت

و  )ع(  ششم  و  پنجم  و  چهارم  امامان  با  آشنایی 
حضرت زهرا )س( و ابراز عالقه و احترام نسبت 

به ایشان

10، 15، 16 و 17

ــ بیان اسامی  و ویژگی های رفتاری امامان چهارم، 
پنجم، ششم و حضرت زهرا )س(

به امامان چهارم،  ابراز عالقه و احترام نسبت  ــ 
پنجم، ششم  و حضرت زهرا )س( 

خیلی خوب
س( را بیان می کند و نسبت به آنها 

اسامی و نمونه هایی از ویژگی های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا)
نماید.  ابراز عالقه و ادای احترام می 

خوب
س( را بیان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه 

اسامی  و داستان هایی از رفتار امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا)
نماید. و ادای احترام می 

قابل قبول
س( را 

های رفتاری امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت زهرا ) های ذکر شده در کتاب، اسامی  و ویژگی  با توجه به نمونه 
نماید. بیان می کند و نسبت به آنها ابراز عالقه و ادای احترام می 

ش
نیازمند آموز

های رفتاری ذکر شده در کتاب را از امامان چهارم، پنجم، ششم و حضرت  ک معلم اسامی  و نمونه ای از ویژگی 
با کم

کند.  س( بیان می 
زهرا )

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با اهمیت و ضرورت احترام به پدر و مادر، رعایت 
برای  تالش  و  تمایل  و  ترتیب  و  نظم  و  مناسب  پوشش 

رعایت آنها 

7، 9 و 18

ــ تشخیص ویژگی ها و مصادیق پوشش اسالمی، احترام 
به پدر و مادر و نظم و ترتیب 

ــ ارائه پیشنهادهایی برای رعایت پوشش اسالمی، احترام 
به پدر و مادر و نظم و ترتیب در موقعیت های مختلف

اسالمی،  پوشش  رعایت  به  نسبت  حساسیت  ابراز  ــ 
احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب

خیلی خوب
ص می دهد و برای 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در نمونه های متنوع تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

رعایت آنها پیشنهاد ارائه می کند. همواره نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد. 

خوب
ص می دهد و برای رعایت 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در چند نمونه تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

آنها پیشنهاد ارائه می کند. در بیشتر موارد نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد.

قابل قبول
ص 

ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در حد نمونه ها و فعالیت های کتاب تشخی
ویژگی ها و مصادیق پوش

می دهد. گاهی اوقات نسبت به رعایت آداب اسالمی حساسیت نشان می دهد.

ش
نیازمند آموز

های  ش اسالمی، احترام به پدر و مادر و نظم و ترتیب را در نمونه ها و فعالیت 
ها و مصادیق پوش با راهنمایی معلم ویژگی 

دهد.  ص می 
کتاب تشخی

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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جهان آخرت

بد در زندگی  نتیجٔه اعمال نیک و  با  آشنایی 
روزمره و جهان آخرت و عالقه مندی به انجام 

کارهای نیک

 19و 20

ــ تشخیص مصادیق اعمال نیک و بد 
ــ تشخیص تفاوت نتایج کارهای نیک و بد در 

زندگی روزمره و جهان آخرت 
ــ ابراز عالقه به انجام کارهای نیک

خیلی خوب
ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند. نتایج اعمال خوب و بد را در جهان آخرت در 

به نمونه های متنوعی از اعمال نی
ک حساسیت نشان می دهد.

نمونه های متنوع مقایسه و بیان می کند. نسبت به انجام کار نی

خوب
ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند. نتایج اعمال خوب و بد را در جهان آخرت در چند 

به چند نمونه از اعمال نی
ک حساسیت نشان می دهد.

نمونه مقایسه و بیان می کند. در بیشتر موارد، نسبت به انجام کار نی

قابل قبول
ک و بد و نتایج آنها در زندگی روزمره اشاره می کند )در حّد کتاب(. نتایج اعمال خوب و بد را در جهان 

به چند نمونه از اعمال نی
ک حساسیت نشان می دهد.

آخرت در چند نمونه )در حّد کتاب( مقایسه و بیان می کند. در برخی موارد، نسبت به انجام کار نی

ش
نیازمند آموز

بد در زندگی  ک و 
کتاب( و نمونه ای از نتایج کارهای نی ک و بد در زندگی روزمره )در حّد 

با راهنمایی معلم به مصادیقی از کارهای نی
روزمره و جهان آخرت اشاره می کند. 

قرآن کریم

آشنایی با برخی از پیام های قرآنی و تمایل به افزایش 
شناخت خود در این زمینه 

12و کلیه دروس

ــ معرفی قرآن کریم
ــ بیان مفهوم پیام های قرآنی 

ــ اشتیاق برای آشنایی بیشتر با پیام های قرآنی

خیلی خوب
در قالب متنی کوتاه  قرآن کریم را  معرفی کرده و ضمن خواندن و توضیح مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با  قرآن کریم 

ش می کند.
تال

خوب
با  قرآن کریم تمایل  بیان مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی بیشتر  در قالب چند جمله قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و 

نشان می دهد.

قابل قبول
در قالب جمله ای قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و بیان مختصر مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی بیشتر با  قرآن کریم 

تمایل نشان می دهد.

ش
نیازمند آموز

کریم تمایل  بیشتر با قرآن   بیان مفهوم پیام های قرآنی، برای آشنایی  با راهنمایی معلم قرآن کریم را معرفی کرده و ضمن خواندن و 
نشان می دهد.

مراسم اسالمی

جشن  فطر،  عید  روزه،  مراسم  و  آداب  با  آشنایی 
شهادت  و  والدت  ایام  بزرگداشت  و  دختران  تکلیف 
معصومین)ع( و روز عاشورا و ابراز عالقه به شرکت در 

مراسم بزرگداشت مناسبت های اسالمی

5، 8 و 14

ــ بیان آداب و مراسم عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت 
ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا

جشن  فطر،  عید  مراسم  و  آداب  اجرای  در  شرکت  ــ 
تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع(

خیلی خوب
آداب و مراسم عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا را در منطقٔه محل زندگی 

خود بیان می کند. در برگزاری مراسم اسالمی داوطلبانه مشارکت می کند. 

خوب
کند. در برگزاری  آداب و مراسم عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا را بیان می 

مراسم اسالمی مشارکت می کند.

قابل قبول
را )در حّد  نمونه هایی از آداب و مراسم عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا 

کتاب( بیان می کند. در برگزاری مراسم اسالمی شرکت می کند.

ش
نیازمند آموز

تذکر معلم نمونه هایی از آداب و مراسم عید فطر، جشن تکلیف و بزرگداشت ایام والدت و شهادت معصومین)ع( و روز عاشورا  با 
را بیان می کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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احکام اسالمی

آشنایی با احکام ضروری تکلیف، تقلید، 
حجاب  و  روزه  نماز،  وضو،  طهارت، 

)به ویژه برای دختران(

11و 13

کتاب(  حّد  )در  سادٔه  احکام  بیان  ــ 
تکلیف و تقلید، حجاب، نماز و روزه 

چهار  و  سه  نماز  یک  صحیح  ادای  ــ 
رکعتی

خیلی خوب
ش به طور 

مفهوم تکلیف، تقلید و حجاب و احکام تکلیف و تقلید، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را با شرایط
صحیح به جا می آورد.

خوب
ش به طور صحیح به جا می آورد.

احکام تکلیف و تقلید، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را با شرایط

قابل قبول
احکام تکلیف و تقلید، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند. نمازهای پنج گانه را به طور صحیح به جا می آورد.

ش
نیازمند آموز

با راهنمایی معلم احکام تکلیف و تقلید، حجاب، نماز و روزه را بیان می کند  و نمازهای پنج گانه را به طور صحیح به جا می آورد.

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت زینب )س( به عنوان یکی از 
زنان مؤمن

6

ــ بیان ویژگی های حضرت زینب)س( به عنوان 
یکی از زنان مؤمن

از  الگوگرفتن  برای  تالش  و  عالقه  ابراز  ــ 
زندگی، اخالق و رفتار  ایشان

خیلی خوب
س(، نمونه هایی از ویژگی های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
بیان می کند.

خوب
س(، نمونه هایی از ویژگی های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان در 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
س بیان می کند.

متن در

قابل قبول
س(، برخی از ویژگی های ایشان را با ذکر شواهدی از زندگی شان در متن 

ضمن ابراز عالقه و ادای احترام نسبت به حضرت زینب)
س بیان می کند.

در

ش
نیازمند آموز

س به راهنمایی معلم نیاز دارد.
س( و شواهد آن در متن در

در بیان ویژگی های حضرت زینب )

خودشناسی

از  الگوگرفتن  و  خداوند  بی شمار  نعمت های  به  انسان  نیاز  از  آگاهی 
زندگی و رفتار پیامبران بزرگ الهی 

 1و 3

ــ بیان  نمونه هایی از نیاز انسان به نعمت های الهی و سپاسگزاری از 
خداوند 

ــ تالش برای الگو  گرفتن از ویژگی های پیامبر )ص( در دوران کودکی و 
تطبیق آن با دوران کودکی خود

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره و از او سپاسگزاری 
دهد و  ص( در دوران کودکی سرمشق بگیرد، با ذکر مثال توضیح می 

می کند. مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم)
ش می کند.

برای تطبیق کودکی خود با دوران کودکی ایشان تال

خوب
کند.  به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات اشاره و از او سپاسگزاری می 
ص( در دوران کودکی سرمشق بگیرد، با ذکر مثال بیان می کند و برای تطبیق 

مواردی را که مایل است از ویژگی های پیامبر اکرم)
ش می کند.

کودکی خود با دوران کودکی ایشان تال

قابل قبول
از او سپاسگزاری  به چند نمونه از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حّد کتاب( اشاره و 
کند و برای تطبیق کودکی  ص( در دوران کودکی سرمشق بگیرد، بیان می 

های پیامبر اکرم) کند. مواردی را که مایل است از ویژگی  می 
ش می کند.

خود با دوران کودکی ایشان تال

ش
نیازمند آموز

ک معلم به نمونه هایی از نعمت های خداوند، به عنوان برطرف کنندٔه نیازهای انسان و سایر موجودات )در حد کتاب( اشاره و از 
با کم

او سپاسگزاری می کند.

س »هدیه های آسمان« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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آمادگی جسمانی

توسعه، بهبود، چابکی
و هماهنگی عصب و عضله

 17 ، 9

ک دیگرکه در فاصلٔه 5 متری آن قرار دارد، 
ک )کیسه شن ( را با دو شیء سب

ــ با دوهای رفت و برگشت، جای  دو  شیء سب
ض می کند.

عو
ــ در حین دویدن با فرمان های متفاوت معلم  ) با عالمت سوت و جهت دست معلم؛ دویدن، توقف، نشستن، تغییر جهت( تغییر 

ناگهانی در مسیر حرکت می دهد.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

توسعه و بهبود انعطاف پذیری

22 ، 5

ــ به حالت دو زانو  نشسته و دستان خود را کامالً کشیده  در باالی سر،  به مدت 8 ثانیه نگه می دارد.
ش تنه و دست ها بدون خم شدن 

ــ در حالت نشسته با پاهای کامالً صاف و پنجه های کشیده به طرف جلو با کش
ک کرده و این حرکت را  3 بار تکرار می کند.  

ک خم کردن تنه، انگشتان دست خود را به پنجٔه پا نزدی
زانو به کم

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود قدرت و استقامت 
عضالنی

23 ، 10 ،8 ،7

ض شانه باز، دست های صاف و کشیده در جلوی بدن با 10 شماره همراه 
ــ در حالت ایستاده با پا های به اندازه عر

گردد  نشیند و بالفاصله با 10 شماره به حالت ایستاده بر می  ها )حداکثر 90 درجه( می  ک خم کردن زانو 
با مکث به کم

)حرکت آسانسور(.
ها  کند به طوری که کف پاها روی زمین باشد، با قرار دادن دست  ها را خم می  ش به پشت، زانو 

ــ در حالت درازک
کند )در طول حرکت حتماً کمر  کند و به مدت 10 ثانیه مکث می  بر روی سینه، کتف و تنه را از روی زمین جدا می 

س است(.
با زمین در تما

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

 توسعه و بهبود استقامت 
قلبی ــ تنفسی

25 ، 24،21،٤

ــ 10 دور، دور زمین والیبال نرم بدود و در حین دویدن مجاز است سرعت خود را کم یا زیاد کند )توجه به 
است(. تفاوت های فردی الزامی 

رود )اول پای راست، بعد پای چپ روی  ک دقیقه باال و پایین می 
ــ از پله یا نیمکتی با ارتفاع 20 سانتیمتر به مدت ی

گیرد(. پله قرار می گیرد. بعد از قرار گرفتن هر دو پا روی پله، اول پای راست بعد پای چپ روی زمین قرار می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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حرکات پایه

مهارت در لی لی کردن

1 ،25

ش کمی خم می کند.
ــ زانوی پایی را که بدن روی آن قرار دارد، هنگام پر

س پیدا می کند.
س پاشنه پا با زمین تما

ــ هنگام فرود پا به روی زمین، ابتدا پنجه و سپ
ش بیشتر استفاده می کند.

ــ از حرکت دست ها برای ایجاد تعادل و پر
کند. س با همان پا به سمت عقب لی لی می 

ــ مسافت 3 متری را با پای برتر به طرف جلو و سپ
ــ هنگام لی لی کردن می تواند با عالمت معلم به سمتی که نشان می دهد، تغییر جهت دهد. 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحیح ضربه با 
راکت یا چوب

20 ، 15 ،12

ــ قبل از ضربه، پاها را برای ایجاد تعادل درحالی که زانو ها کمی خم می باشد به اندازه کافی باز می کند.
ــ با عقب بردن پای موافق دست ضربه، نسبت به هدف، به پهلو می ایستد.

ــ راکت یا چوب را با دست برتر گرفته و به سمت عقب تاب می دهد.
زند. ــ به توپ سبکی که در ارتفاع کمر برای او پرتاب می شود، با راکت یا چوب ضربه می 

ــ هنگام ضربه زدن، وزن بدن را به پای جلو منتقل می کند.
ــ بعد از ضربه، دست به دنبال توپ کشیده می شود.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مهارت اجرای صحیح 
ضربه با پا

20 ،15،12

ک قدم به جلو بر می دارد.
ــ برای ضربه زدن با پا ی

گ می باشد. 
ــ هنگام ضربه، چشم و پا در مسیر هدف با یکدیگر هماهن

ک در حال سکون با پا ضربه می زند.
ــ به توپ سب

دهد. س از ضربه به توپ، پا به حرکت خود در مسیر ضربه ادامه می 
ــ پ

گ ضربه می زند.
ــ به توپ غلتان روی زمین بدون درن

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

کسب مهارت و اجرای صحیح 
هل دادن،

جا خالی دادن و تاب خوردن

25 ،18،13

س آویزان شده و بدن خود را تاب می دهد.
ــ از میله بارفیک

ــ شیء سنگینی را با دست در حالی که زانو ها خم می باشد به سمت جلو هل می دهد.
دود. ــ مسیر 5 متری را از بین 3 مانع با فاصلٔه 1 متری بدون مکث و با سرعت و بدون برخورد با مانع می 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مهارت های مقدماتی ورزشی

آشنایی با آب

ــ   به راحتی و ایمنی وارد آب می شود.
ک آموزشی در قسمت کم عمق راه رفته و انواع بازی ها را اجرا می نماید.

ــ بدون وسایل کم
ــ  از حالت سینه و پشت به ایستاده برمی گردد.

ــ  به حالت شناور روی آب قرار می گیرد.
ک و دو پا به دیواره به روی سینه و پشت سر می خورد.

ــ  با فشار ی

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

شنای کرال سینه

ــ مسافت 3 متر را با پای کرال سینه بدون استراحت طی می کند.
گیرد)پای دو چرخه(. ــ  به صورت عمودی در قسمت عمیق استخر قرار می 

س طی می کند.
ــ  مسافت 3 متر را با دست کرال سینه بدون تنف

س و دست کرال سینه متناوب طی می کند.
ــ  مسافت 3 متر را با تنف

ض استخر را در قسمت کم عمق شنا می کند.
ــ عر

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

شرکت در بازی ها و فعالیت های 
ورزشی

عالقه مندی و مشارکت در بازی ها و 
فعالیت های ورزشی

تمام دروس

ــ در بازی، روحیٔه جمعی و مشارکت دارد.
ــ در بازی، مسئولیت پذیر است.

کند. ــ در بازی، نوبت را رعایت می 
ــ در بازی، به معلم و هم بازی ها احترام  می گذارد.

ــ با اشتیاق و عالقه مندی در بازی و فعالیت های ورزشی شرکت می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است. 

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است. 

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است. 

ش
نیازمندآموز

در انجام موارد اندکی موفق است. 

مالحظات: 
ش آموزان از کتاب راهنمای معلم استفاده کنند.

س و ارزشیابی دان
1ــ کلیه آموزگاران  موظفند برای تدری

س کتاب راهنمای معلم تدوین شده است.
2ــ نشانه های تحقق براسا

ش آموزان توجه  شود.
٣ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دان

ش شنا در ساعت تربیت بدنی، نیاز به ارزشیابی آمادگی جسمانی نیست.
4ــ در صورت آموز

س »تربیت بدنی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مهارت های خواندن

گوش دادن

کسب مهارت گوش دادن و درک شنیداری

ــ  ذکر رئوس مطالب شنیده شده
ــ بیان ترتیب رویدادهای مطالب شنیداری

توانایی  و  شنیداری  مطالب  اصلی  پیام  بیان  ــ 
بازگویی و خالصه کردن آن

خیلی خوب
س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری و پیام اصلی آن را بیان می کند و در 

رئو
بازگویی و خالصه کردن مطالب شنیداری تسلط دارد.

خوب
س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. در اکثر موارد ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری و پیام اصلی آن را 

رئو
بیان می کند و مطالب شنیداری را بازگو و خالصه می کند.

قابل قبول
س مطالب شنیده شده را ذکر می کند. ترتیب وقوع رویدادهای مطالب شنیداری و پیام اصلی آن را 

در اغلب موارد رئو
تا حدودی بیان کرده و در برخی موارد مطالب شنیداری را بازگو می کند. 

ش 
نیازمند آموز

س مطالب شنیداری، ترتیب وقوع رویدادها، بیان پیام اصلی و بازگویی و خالصه کردن مطالب شنیداری 
در بیان رئو

ش بیشتر است.
نیازمند آموز

سخن گفتن

کسب مهارت سخن گفتن

ــ به کارگیری زبان فارسی معیار در گفت وگو 
ــ شرکت  فّعال  در بحث  و گفت وگوها

ــ انتخاب موضوع سخن و محدود کردن آن
ــ نظم و انسجام  در رساندن  پیام

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ــ نقد سخن دیگران

خیلی خوب
با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت فعال دارد. موضوع سخن را انتخاب و آن را محدود می کند 

و پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. در مقابل جمع با تسلط کافی سخن می گوید. سخن دیگران را نقد می کند.

خوب
بیشتر موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت دارد. موضوع سخن را انتخاب و آن را محدود کرده 

و پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. در مقابل جمع سخن می گوید و در برخی موارد سخن دیگران را نقد می کند.

قابل قبول
در برخی موارد با رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو با دیگران مشارکت دارد. موضوع سخن را انتخاب و به ندرت 

گوید.  می تواند آن را محدود کند. پیام خود را به صورت چند جمله بیان می کند. در مقابل جمع سخن می 

ش
نیازمند آموز

در رعایت زبان فارسی معیار در گفت وگو، انتخاب و محدود کردن موضوع سخن، بیان پیام به صورت منسجم و 
ش بیشتر است.

سخن  گفتن در مقابل جمع، نیازمند آموز

خواندن

کسب مهارت روخوانی و ادراک خوانداری

)  نثر و شعر  ( به صورت درست و  ــ خواندن  متن 
روان با رعایت لحن  و آهنگ  مناسب 

ــ بیان اطالعات صریح متن خوانداری
ــ پاسخ صحیح به سؤاالت استنباطی خوانداری

ــ پاسخ صحیح به سؤاالت تلفیق اطالعات

خیلی خوب
گ مناسب می خواند. اطالعات صریح متن را بیان کرده و به 

متن را )اعم از شعر یا نثر( درست و روان با لحن و آهن
دهد. سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می 

خوب
گ مناسب متن را رعایت می کند. 

متن را )اعم از شعر یا نثر( درست و روان می خواند. در اکثر موارد لحن و آهن
اطالعات صریح متن را بیان کرده و در بیشتر موارد به سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می دهد.

قابل قبول
در بیشتر موارد متن را )اعم از شعر یا نثر( درست و روان می خواند و اطالعات صریح متن را بیان می کند و به برخی از 

سؤال های استنباطی و تلفیق اطالعات متن پاسخ می دهد.

ش 
نیازمند آموز

گ مناسب متن و بیان اطالعات صریح متن و پاسخ به سؤال های استنباطی متن 
در صحیح خوانی و رعایت لحن و آهن

ش بیشتر است.
نیازمند آموز

س »فارسی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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مهارت های نوشتن

درست نویسی و امال

کسب مهارت درست نویسی و زیبا  نویسی

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

ــ انجام فعالیت های امالیی

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

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

خوب
ص می دهد و بییشتر آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و بیشتر فعالیت های 

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

قابل قبول
برخی از   و درست می نویسد و  ص می دهد و برخی از آنها را خوانا 

را تشخی صحیح بیشتر واژه های کتاب  
امالی 

فعالیت های امالیی را به درستی انجام می دهد.

ش 
نیازمند آموز

معلم نیازمند است. ک و راهنمایی 
و انجام فعالیت های امالیی به کم امالی صحیح واژه های کتاب   ص و نوشتن 

در تشخی

نگارش و انشا

کسب مهارت نگارش و بندنویسی

ــ جمله سازی
ــ نوشتن بند با رعایت نکات نگارشی

ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
جمله های متنوع و متعدد تولید می کند. فعالیت های نگارشی را انجام می دهد.اغلب موارد در بندنویسی موضوع را 

نویسد. انتخاب و محدود کرده و جمله موضوع را می نویسد و بند منسجمی  را با رعایت نشانه های نگارشی می 

خوب
جمله های متعدد می نویسد. اکثر فعالیت های نگارشی را انجام می دهد. در برخی موارد موضوع بند را انتخاب و در 
اغلب موارد می تواند آن را محدود و جمله موضوع را بنویسد و بند منسجمی  را با رعایت نشانه های نگارشی می نویسد.

قابل قبول
ک معلم موضوع بند را انتخاب 

جمالت کوتاه و ساده می نویسد. برخی از فعالیت های نگارشی را انجام می دهد. با کم
نویسد. و آن را محدود و جمله  موضوع و بند منسجمی را با رعایت نشانه های نگارشی می 

ش 
نیازمند آموز

های نگارشی، انتخاب موضوع بند، محدود کردن موضوع، نوشتن  نویسد ولی در انجام فعالیت  جمالت کوتاه و ساده می 
ک و راهنمایی معلم نیازمند است.

موضوع و نوشتن بند منسجم، به کم جمله  

س »فارسی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

صفحه
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

عدد

شمارش

کسب مهارت در شمارش اعداد تا پنج رقمی به صورت های 
مختلف)ترتیبی، چندتا چندتا( با استفاده از روش های مختلف

8، 9، 10، 11، 12، 19، 20، 21، 22، 28، 29، 30، 36 و 41

عقب،  به  رو  جلو،  به  رو  اعداد  ترتیبی  و  چندتا  چندتا  شمارش  ــ 
)الگویابی، دسته بندی،  با استفاده از روش های مختلف  مابین دو عدد 

ماشین  حساب، محور تقارن، به صورت ذهنی(
ــ توضیح دربارهٔ چگونگی شمارش با استفاده از روش های مختلف

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش چندتا چندتا  و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی )کمتر از پنج رقمی( را به صورت رو به جلو، رو به عقب 

شمار
ش های مختلف انجام داده، و بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح 

یا مابین دو عدد با استفاده از رو
می دهد.  مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی را به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین دو 

در بیشتر موارد شمار
ش ها انجام داده و دربارٔه چگونگی انجام آن توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل 

عدد با استفاده از بعضی رو
کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی را به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین 

در برخی  موارد  شمار
ش در حد کتاب درسی انجام می دهد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ک یا دو رو
دو عدد با استفاده از ی

ش
نیازمند آموز

ش چندتا چندتا و ترتیبی اعداد تا پنج رقمی، به صورت رو به جلو، رو به عقب یا مابین دو عدد )با 
برای شمار

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ش( و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

استفاده از حداقل دو رو

اعداد چهار رقمی

درک اعداد چهار رقمی 
کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد چهاررقمی 

کسب مهارت در به کارگیری اعداد چهاررقمی در زندگی روزمره

ـ    28 و 38ــ36 34ـ

مختلف  روش های  و  ابزار  با  چهاررقمی  اعداد  بازنمایی  و  خواندن  ــ 
هزار،  مکعب  هزارتایی،  صدتایی،  ده تایی،  یکی،  دسته های  )الگویابی، 
پول، ماشین حساب، جدول ارزش مکانی، گسترده نویسی، عدد و حروف(

از  استفاده  با  چهاررقمی  اعداد  بازنمایی  و  خواندن  دربارٔه  توضیح  ــ 
روش های مختلف

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش های مختلف )الگویابی، دسته های یکی، ده تایی، صدتایی، هزارتایی، مکعب 
اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو

ش مکانی، گسترده نویسی، عدد و حروف( بازنمایی کرده،  می خواند و  آنها 
هزار، پول، ماشین حساب، جدول ارز

ص می کند.  بیشتر مواقع توضیحات 
ش مکانی مشخ

را به یکدیگر تبدیل می کند. ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز
کند. خود را دربارهٔ چگونگی انجام کار بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش های مختلف بازنمایی کرده، می خواند و آنها را به یکدیگر 

در بیشتر مواقع اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو
ص  کرده و توضیحات خود را دربارٔه چگونگی 

ش مکانی مشخ
تبدیل می کند. ارقام را با کمترین یا بیشترین ارز

کند. انجام کار به صورت مختصر بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
ک خود را از بزرگی هزار با حداقل دو مثال مختلف 

ش داده و در
ش مختلف نمای

عدد هزار را با حداقل دو رو
خواند. ارقام  های مختلف  بازنمایی کرده، می  ش 

کند.  در برخی  مواقع اعداد چهاررقمی را با ابزار و رو بیان می 
ص می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش مکانی مشخ
را با کمترین یا بیشترین ارز

ش
نیازمند آموز

ک مثال بیان می کند. در 
ک خود را از بزرگی هزار با حداقل ی

ش داده و در
ش نمای

ک رو
عدد هزار را با حداقل ی

های مختلف  و حل مسائل ساده   ساختن و خواندن اعداد چهاررقمی با ارقام داده شده و بازنمایی آن به صورت 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 

کتاب درسی به کم
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پول

کسب مهارت در تبدیل تومان به ریال
آشنایی با ارزش پول به عنوان ابزاری برای شناخت اعداد

36ــ35

ــ تبدیل تومان به ریال
ــ تبدیل پول هایی با ارزش های مختلف به یکدیگر

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش های مختلف را به یکدیگر 

ریال بیان می کند.  پول  هایی با ارز ش پولی برخی از اشیا را به تومان و 
ارز

آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب  تبدیل می کند )درحدکتاب درسی(. بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام 
کند. درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش های مختلف 

بیشتر مواقع، پول  هایی با ارز ریال بیان می کند.  ش پولی برخی از اشیا را به تومان و 
ارز

یکدیگر تبدیل می کند )درحدکتاب درسی(.  بیشتر  مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل  را به 
می کند.

قابل قبول
ش های مختلف 

ک شیء را به تومان و ریال بیان می کند. برخی مواقع پول  هایی با ارز
ش پولی حداقل ی

ارز
را به یکدیگر تبدیل می کند.  مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش های مختلف به 
برای تبدیل پول  هایی با ارز ریال بیان می کند.  ک شیء را به تومان و 

ش پولی حداقل ی
ارز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
یکدیگر)درحدکتاب درسی( و حل مسائل کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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عددهای تقریبی

کسب مهارت در نمایش اعداد بر روی محور به صورت تقریبی
کسب مهارت در تقریب اعداد چهاررقمی

38ــ37

ــ نمایش اعداد کمتر از پنج رقمی روی محور اعداد به صورت 
تقریبی

ــ تقریب اعداد چهاررقمی
ــ توضیح درباره نحوهٔ تقریب زدن 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش می دهد. اعداد چهار رقمی را به  صورت 

اعداد کمتر  از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
تقریبی بیان می کند و بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر 

مسائل جدید را حل می کند.

خوب
و اعداد چهار  ش می دهد 

بیشتر اوقات، اعداد کمتر از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
تقریبی بیان می کند و دربارٔه چگونگی انجام کار  توضیح  مختصر می دهد.بیشتر مسائل کتاب  رقمی را به صورت 

درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش می دهد و اعداد چهار رقمی را 

برخی اوقات اعداد کمتر  از پنج رقمی را به صورت تقریبی روی محور اعداد نمای
به صورت تقریبی بیان می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش اعداد روی محور به صورت تقریبی و تقریب اعداد چهار رقمی و حل مسائل  سادٔه کتاب درسی  
برای نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد. 
به کم

کسر

درک مفهوم کسر
کسب مهارت در نمایش کسر و به کارگیری آن

44، 46 و 52

ــ نوشتن کسر تقریبی با توجه به شکل
مختلف  وضعیت های  در  برعکس  و  شکل  به  توجه  با  مناسب  کسر  نوشتن  ــ 

)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت(
ــ استفاده از کسر در بیان اندازه گیری
ــ استفاده از کسر در خواندن ساعت

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت( کسر تقریبی یا دقیق را 
گ تر و مساوی واحد با استفاده از ابزار 

ک تر یا بزر
بیان می کند. در بیشتر مواقع قادر به بازنمایی کسر کوچ

مختلف)شکل، محور، ساعت، متر( است. در صورت لزوم از کسر در بیان طول و زمان استفاده می کند. بیشتر 
کند. مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب

بیشتر موارد، با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور، ساعت( کسر تقریبی 
گ تر و مساوی واحد با استفاده از حداقل دو 

ک تر یا بزر
یا دقیق را بیان می کند. قادر به بازنمایی کسر کوچ

کند.  ابزار مختلف)شکل، محور، ساعت، متر( است و در صورت لزوم از کسر در بیان طول و زمان استفاده می 
دربارٔه چگونگی انجام آنها  توضیح  مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل 

می کند.

قابل قبول
تقریبی یا دقیق  برخی موارد، با توجه به وضعیت های مختلف)شکل های مجزا، شکل های پیوسته، محور( کسر 
ک  ابزار 

گ تر و مساوی واحد با استفاده از حداقل ی
ک تر یا بزر

را بیان می کند و قادر به بازنمایی کسر کوچ
)شکل، محور، ساعت، متر( است. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

حل مسائل ساده  ک صورت( و 
در بیان کسر تقریبی یا دقیق با توجه به شکل و محور و یا بازنمایی آن )حداقل به ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کتاب درسی، به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا
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عدد

مقایسۀ کسر

کسب مهارت در مقایسٔه کسرها

57   ــ 52

با  یا محور،  ــ مقایسٔه کسرها در حالت های مختلف)با استفاده از شکل 
صورت های مساوی، با مخرج های مساوی(  و استفاده از نماد مناسب

ــ مرتب کردن کسرها در حالت های مختلف
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش داده و با یکدیگر مقایسه می کند. کسرها با صورت یا مخرج مساوی 

با توجه به شکل یا محور، کسرها را نمای
را با یکدیگر مقایسه کرده و با استفاده از نمادهای ریاضی )<، =، >( ترتیب آن را بیان می کند.در بیشترموارد 

دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ش داده و با یکدیگر مقایسه می کند  و کسرها با صورت یا 

بیشتر مواقع با توجه به شکل یا محور، کسرها را نمای
مخرج مساوی را مقایسه کرده و از نمادهای ریاضی )<، =، >( برای بیان ترتیب آنها استفاده می کند و دربارٔه 
چگونگی انجام آنها  توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش داده و با یکدیگر مقایسه می کند. در برخی موارد کسرهای 

ک شکل یا محور، کسرها را نمای
برخی موارد به کم

با صورت یا مخرج مساوی  را  مقایسه کرده و از نمادهای ریاضی )<، =، >( برای بیان ترتیب آنها استفاده می کند. 
مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش داده و مقایسه می کند. در مقایسٔه کسرها با صورت یا مخرج مساوی و 
به ندرت کسرها را با توجه به شکل نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
بیان ترتیب آنها با استفاده از نمادهای ریاضی و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

عملیات روی اعداد

جمع

کسب مهارت در جمع اعداد چهار رقمی
کسب مهارت در استفاده از جمع در زندگی روزمره

108ــ 102

ــ جمع دو عدد چهار رقمی با استفاده از شکل، بدون استفاده از شکل به 
صورت های مختلف ) تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، 

با استفاده از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه(
ــ  حل مسائل مربوط

خیلی خوب
جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل و بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، 
ش مکانی، با استفاده از سکه انجام داده ، بیشتر 

فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده از جدول ارز
مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ش مکانی و سکه انجام می دهد. در 
جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا با استفاده از جدول ارز

بیشتر مواقع جمع دو عدد چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد 
انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و 

برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش مکانی انجام می دهد. برخی مواقع جمع دو 

جمع دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا جدول ارز
عدد چهار رقمی را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد و سکه انجام می دهد. 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

جمع دو عدد چهار رقمی بدون انتقال را با استفاده از شکل و جدول ارزش مکانی انجام می دهد ولی  در جمع دو عدد 
چهار رقمی بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه و در حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی ـ  سال تحصیلی 96ـ  95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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تفریق

کسب مهارت در تفریق اعداد چهار رقمی
 کسب مهارت در استفاده از تفریق در زندگی روزمره

105ــ 102
111ــ 109

ــ تفریق دو عدد چهار رقمی با استفاده از شکل، بدون استفاده از شکل به 
صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده 

از جدول ارزش مکانی، با استفاده از سکه
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل و بدون استفاده از شکل به صورت های تقریبی و ذهنی، 
ش مکانی، با استفاده از سکه انجام داده و  بیشتر 

فرایندی، با استفاده از جدول اعداد، با استفاده از جدول ارز
کند. مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب
ش مکانی و سکه انجام می دهد. در 

تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا با استفاده از جدول ارز
را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد  بیشتر مواقع تفریق دو عدد چهار رقمی 
انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و 

برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
مواقع تفریق دو  مکانی انجام می دهد. برخی  ش 

تفریق دو عدد چهار رقمی را با استفاده از شکل یا جدول ارز
سکه انجام می دهد.  را به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد و  عدد چهار رقمی 

مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ش مکانی انجام می دهد. برای تفریق 
تفریق دو عدد چهار رقمی بدون انتقال را با استفاده از شکل و جدول ارز

رقمی به صورت های تقریبی و ذهنی، فرایندی، با استفاده از جدول اعداد و سکه و حل مسائل  دو عدد چهار 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

سادهٔ کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96ـ  95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در



فصل سوم: ارزشیابی توصیفی در عمل

113

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

ضرب

درک مفهوم ضرب و رابطٔه جمع و ضرب
کسب مهارت در ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی و یک رقمی در چند رقمی

درک خاصیت های ضرب
درک اولویت های محاسباتی

کسب مهارت در انجام ضرب چند رقمی در چند رقمی به صورت تقریبی

78ــ63
144ــ136

ــ نوشتن عبارت ضرب برای موقعیت های مختلف با توجه به شکل، به کمک دسته بندی، به کمک تقارن، با استفاده از محور، به کمک 
الگویابی، به کمک جمع و به دست آوردن حاصل آن

ــ انجام ضرب یک رقمی در یک رقمی و یا یک رقمی در مضارب دو رقمی ده )10، 20، 30 و...( به صورت ذهنی و یا یک رقمی در چند 
رقمی )با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از ماشین حساب(

ــ انجام ضرب چند رقمی در چند رقمی به صورت تقریبی
ــ به کارگیری خواص ضرب: جابه جایی، شرکت پذیری و توزیع پذیری ضرب روی جمع

ــ به کارگیری اولویت های محاسباتی
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به موقعیت های مختلف عبارت ضرب می نویسد و حاصل را به درستی به دست می آورد. ضرب اعداد 
ک رقمی در چند رقمی 

ک رقمی در مضارب دو رقمی ده را به صورت ذهنی و ی
ک رقمی و ی

ک رقمی در ی
ی

را با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از ماشین حساب )با استفاده از گسترده نویسی( انجام می دهد. 
ص ضرب  را به کار برده و اولویت های محاسباتی را رعایت می کند.  ضرب اعداد چند رقمی در چند 

خوا
رقمی )حداکثر سه رقمی( را به صورت تقریبی انجام می دهد.  بیشتر مواقع دربارهٔ چگونگی انجام آنها  توضیح 

می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

در بیشتر موارد با توجه به موقعیت های مختلف عبارت ضرب می نویسد و حاصل را به دست می آورد. ضرب 
ک رقمی در چند 

ک رقمی در مضارب دو رقمی ده را به صورت ذهنی و ی
ک رقمی و ی

ک رقمی در ی
اعداد ی

رقمی را با استفاده از ماشین حساب و بدون استفاده از آن )با استفاده از گسترده نویسی( انجام می دهد. در 
ص ضرب  را به کار برده و اولویت های محاسباتی را رعایت می کند. ضرب اعداد چند رقمی 

بیشتر موارد خوا
در چند رقمی )حداکثر سه رقمی( را به صورت تقریبی انجام می دهد و دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح 

کند. مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

به دست می آورد. ضرب  عبارت ضرب می نویسد و حاصل را به درستی  به شکل، دسته بندی و جمع،  با توجه 
ک رقمی در چند رقمی را 

ک رقمی را به صورت ذهنی انجام می دهد. ضرب اعداد ی
ک رقمی در ی

اعداد ی
ک رقمی در چند رقمی را )بدون استفاده 

حساب انجام می دهد. برخی موارد ضرب عدد ی ک ماشین 
به کم

ص جابه جایی و شرکت پذیری استفاده می کند و در برخی 
از ماشین حساب( به درستی انجام می دهد و از خوا

درسی را  را رعایت می کند. مسائل ساده کتاب  برده و اولویت های محاسباتی  ص ضرب  را به کار 
موارد خوا

حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ضرب در 
عبارت  ذهنی انجام می دهد. در نوشتن  صورت 

ک رقمی را به 
ک رقمی در ی

ضرب اعداد ی
ص 

ک رقمی در چند رقمی و به کارگیری خوا
موقعیت های مختلف و به دست آوردن حاصل آن و ضرب عدد ی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ضرب و رعایت اولویت های محاسباتی و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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تقسیم

درک مفهوم تقسیم و رابطٔه آن با ضرب
کسب مهارت در تقسیم اعداد یک رقمی بر یک رقمی و دو رقمی بر یک رقمی

75ــ73
148ــ145

و  ضرب  محور،  دسته بندی،  شکل،  به  توجه  با  مختلف  موقعیت های  برای  تقسیم  عبارت  نوشتن  ــ 
به دست آوردن جواب

بدون  و  باقیمانده  با  رقمی   یک  بر  رقمی  دو  و  رقمی  یک  بر  رقمی  یک  اعداد  تقسیم  عمل  انجام  ــ 
باقیمانده)با استفاده از ماشین حساب، بدون استفاده از ماشین حساب(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به موقعیت های مختلف عبارت تقسیم می نویسد و پاسخ را به درستی به دست می آورد. تقسیم اعداد 
ک رقمی )بدون باقیمانده، با باقیمانده( را با استفاده از ماشین حساب و 

ک رقمی و دو رقمی بر ی
ک رقمی بر ی

ی
بدون استفاده از آن انجام می دهد و خارج قسمت و باقیمانده را به دست می آورد.  بیشتر مواقع دربارٔه چگونگی 

انجام آنها توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ک رقمی را انجام می دهد)با ماشین حساب و بدون ماشین حساب( و خارج قسمت 
ک رقمی بر ی

تقسیم اعداد ی
و باقیمانده را تعیین می کند. در بیشتر مواقع با توجه به موقعیت های مختلف عبارت تقسیم را به درستی نوشته 
ک رقمی را با استفاده از ماشین حساب و بیشتر موارد 

و پاسخ را به دست می آورد. تقسیم اعداد دو رقمی بر ی
دهد و خارج قسمت و باقیمانده را تعیین می کند.  بیشتر مواقع  دربارٔه  بدون استفاده از ماشین حساب انجام می 
کند. چگونگی انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر  مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

ک 
در برخی از موقعیت ها عبارت تقسیم را به درستی می نویسد و پاسخ را به دست می آورد. تقسیم اعداد ی

دهد و خارج قسمت و  ک رقمی را )با ماشین حساب و بدون ماشین حساب( به درستی انجام می 
رقمی بر ی

ک رقمی )بدون باقیمانده، با باقیمانده( را 
کند. در برخی موارد تقسیم اعداد دو رقمی بر ی باقیمانده را تعیین می 
به درستی انجام می دهد و  مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک رقمی را به درستی انجام می دهد و خارج قسمت و باقیمانده را تعیین می کند. 
ک رقمی بر ی

تقسیم اعداد ی
ک رقمی و استفاده از 

های مختلف و تقسیم اعداد دو رقمی بر ی در نوشتن عبارت تقسیم برای موقعیت 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

حساب  و حل مسائل  سادٔه کتاب درسی به کم ماشین  

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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مکعب و مکعب مستطیل

درک مفهوم مکعب و مکعب مستطیل
کسب مهارت در ساختن مکعب

15ــ13
20ــ17

ــ شناسایی مکعب و مکعب مستطیل در محیط پیرامون
ــ شناسایی گستردهٔ مکعب و تعیین شکل وجوه آن

ــ ساختن مکعب با داشتن گستردٔه )بازشدٔه( آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

های  دهد. از بین گسترده  بیشتر اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می 
کند. با  ص می 

مختلف، گستردٔه مکعب را شناسایی کرده و در صورت لزوم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ
کند. مسائل کتاب  ک مکعب درست می 

ک، ی
ک کی

ک سیب زمینی یا ی
ک معلم با استفاده از ی

راهنمایی و کم
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می دهد و  از بین گسترده های 
کند. بیشتر مسائل  ص می 

مختلف، گستردهٔ مکعب را شناسایی کرده و در صورت لزوم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ
کند. کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
دهد. بعضی مواقع از بین  برخی اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل را در محیط پیرامون نشان می 
ص 

های مختلف، گستردٔه مکعب را شناسایی کرده و با راهنمایی معلم آن را ساخته و وجوه آن را مشخ گسترده 
کند. می کند. مسائل سادهٔ کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

ص اشکال و اجسام مکعب و مکعب مستطیل شکل در محیط پیرامون و شناسایی گستردٔه آن و ساختن 
در تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
آن و حل مسائل سادهٔ کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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هندسه

 استوانه

درک مفهوم استوانه
کسب مهارت در ساختن استوانه

121ــ 119
124 و 126

ــ شناسایی استوانه در محیط پیرامون
ــ ساخت استوانه

خیلی خوب
استوانه را می سازد  صفحه شناسایی می کند.  اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون و در  بیشتر اشکال و 

و برخی از موارد استفادهٔ استوانه را بیان می کند.

خوب
بیشتر اشکال و اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. استوانه را می سازد.

قابل قبول
ک و 

برخی از اشکال و اجسام استوانه ای شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. با کم
راهنمایی معلم استوانه را می سازد.

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای شناسایی اشکال و اجسام استوانه ای شکل در محیط پیرامون و در صفحه و ساختن استوانه به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

مخروط

درک مفهوم مخروط
کسب مهارت در ساختن مخروط

123ــ122
126ــ125

ــ شناسایی مخروط در محیط پیرامون
ــ ساخت مخروط

خیلی خوب
بیشتر اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. مخروط را می سازد 
کند و برخی از موارد  ص می 

ش خورده( را مشخ
ش داده و شکل سطح مقطع )بر

و در صورت لزوم آن را بر
استفادهٔ مخروط را بیان می کند.

خوب
بیشتر اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. مخروط را می سازد 

ص می کند.
ش خورده را مشخ

ش داده و با راهنمایی معلم شکل سطح مقطع بر
و آن را بر

قابل قبول
ک و 

با کم   برخی از اشکال و اجسام مخروطی شکل را در محیط پیرامون و در صفحه شناسایی می کند. 
ص می کند.

ش خورده( را مشخ
ش می دهد و شکل سطح مقطع )بر

راهنمایی معلم مخروط را می سازد، آن را بر

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای شناسایی اشکال و اجسام مخروطی شکل در محیط پیرامون و در صفحه و ساختن مخروط به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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دایره

درک مفهوم دایره و اجزای آن
کسب مهارت در رسم دایره

کسب مهارت در محاسبٔه محیط دایره )به صورت تقریبی(

   53   ــ49
83   ــ82

ــ شناسایی دایره و اجزای آن)مرکز، شعاع و قطر( و بیان رابطه بین شعاع 
و قطر

ــ رسم دایره با ابزار مختلف)اشیای گرد، نخ، پرگار(
ــ محاسبٔه شعاع، قطر و محیط دایره)به صورت تقریبی(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
را بیان می کند. با استفاده از ابزار مختلف، دایره را  دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین قطر و شعاع 
ک نخ( به صورت تقریبی محاسبه می کند. 

ک چند ضلعی، به کم
رسم می کند و محیط آن را به طرق مختلف)به کم

مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ک برخی از ابزار)با شعاع 

دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین قطر و شعاع را بیان می کند.  به کم
ش محیط دایره را به صورت تقریبی محاسبه می کند. بیشتر مسائل 

ک رو
معین( دایره رسم می کند. حداقل با ی

کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
دایره و اجزای آن را شناسایی کرده و رابطٔه بین شعاع و قطر را بیان می کند.  دایره را با اشیای گرد رسم می کند. 
ک نخ و پرگار انجام داده، شعاع و قطر آن را رسم می کند و محیط تقریبی 

با راهنمایی معلم ترسیم دایره را به کم
ک نخ اندازه  می گیرد. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

آن را به کم

ش
نیازمند آموز

ک اشیای گرد رسم می کند و در کشیدن دایره با نخ و پرگار و محاسبه دور دایره و رسم شعاع و 
دایره را به کم

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
گیری آنها و حل مسائل  ساده کتاب درسی به کم قطر و اندازه 

زاویه

درک مفهوم زاویه و زاویٔه راست
آشنایی با گونیا و موارد استفادٔه آن 

57  ــ54

ــ شناسایی زاویه در محیط پیرامون و صفحه
ــ شناسایی زاویٔه راست در محیط پیرامون و صفحه  

ــ تعیین تعداد زاویه ها در چند ضلعی ها
ــ شناسایی گونیا و بیان موارد استفادٔه آن

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص 

زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه های چند ضلعی را مشخ
راست استفاده می کند. مسائل  یا رسم زاویه های  می کند. موارد استفادٔه گونیا را بیان کرده و از گونیا برای تعیین 

کند. کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلٔه جدید طرح می 

خوب
اکثر مواقع زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه های چند ضلعی 
های راست استفاده  ص می کند. موارد استفادٔه گونیا را بیان کرده و از گونیا برای تعیین یا رسم زاویه 

را مشخ
می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
های چند  در برخی مواقع زاویه و زاویٔه راست را در محیط پیرامون و در صفحه نشان می دهد. تعداد زاویه 
ص می کند.  با راهنمایی معلم از گونیا برای تعیین زاویه های راست یا رسم آنها استفاده می کند. 

ضلعی را مشخ
کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می 

ش
نیازمند آموز

صحیح از گونیا  صفحه نشان می دهد. برای تعیین زاویٔه راست، تعداد زوایای چند ضلعی و استفادٔه  زاویه را در 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

و حل مسائل ساده  کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامۀ جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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خط، نیم خط، پاره خط، خطوط موازی

درک مفهوم  خط و انواع آن 
درک مفهوم خطوط موازی

کسب مهارت در ترسیم خط، نیم خط، پاره خط

73
 84   ــ82 و 87

ــ تعیین خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط، خطوط 
موازی

ــ ترسیم خط، نیم خط، پاره خط و بیان ویژگی های آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به صورت مجزا)در صفحه( و در 
اشکال ترکیبی شناسایی کرده و آنها را اسم گذاری می کند. ویژگی خط، پاره خط و نیم خط را بیان کرده و آنها 

را رسم می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به صورت مجزا)در صفحه( و در 
بسیاری مواقع در اشکال ترکیبی شناسایی کرده و آنها را اسم گذاری  می کند. ویژگی خط، پاره خط و نیم خط 

را بیان کرده وآنها را رسم می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
مجزا)در صفحه( شناسایی  خط، خط شکسته، خط خمیده، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی را به صورت 
کرده و آنها را اسم گذاری می کند. برخی از ویژگی های خط، پاره خط و نیم خط را با راهنمایی معلم بیان کرده 

و آنها را رسم می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

برای شناسایی خط، نیم خط، پاره خط و خطوط موازی و اسم گذاری آنها و بیان ویژگی  آنها و حل مسائل سادٔه 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

کتاب درسی، به کم

چندضلعی ها

درک مفهوم چندضلعی و برخی از اجزای آن
کسب مهارت در محاسبٔه طول اجزای چند ضلعی

73، 75، 84، 87   ــ85، 99،
 103ــ101، 105 و 108ــ107

انواع چندضلعی و اجزای آن)در حد کتاب درسی( و  نام گذاری  ــ مشخص کردن و 
محاسبٔه قطر آنها

ــ بیان ویژگی های مثلث متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی( را به صورت مجزا و در شکل های ترکیبی شناسایی کرده و نام گذاری 
ص کرده و تعداد قطرها را محاسبه می کند. مثلث 

می کند. اضالع، زاویه ها و قطرهای آنها را مشخ
آنها را بیان  ص کرده و ویژگی های 

متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل را )در صفحه ( مشخ
می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل کرده و در صورت لزوم مسئلٔه جدید طرح می کند.

خوب

شناسایی کرده و  بیشتر مواقع انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی( را به صورت مجزا و در شکل های ترکیبی 
ص کرده و تعداد قطرها را محاسبه می کند. مثلث 

نام گذاری  می کند. اضالع، زاویه ها و قطرهای آنها را مشخ
آنها را بیان  ص می دهد و ویژگی های 

صفحه( تشخی متساوی الساقین، متساوی االضالع، مربع و مستطیل را)در 
کند. می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می 

قابل قبول

کند. اضالع، زاویه ها و  ضلعی)در حد کتاب درسی( را شناسایی کرده، نام گذاری می 
برخی از انواع چند 

االضالع،  ص کرده و تعداد قطرها  را محاسبه می کند. مثلث متساوی الساقین، متساوی 
قطرهای آنها را مشخ

را بیان می کند. مسائل سادٔه  راهنمایی معلم ویژگی های آنها  ص داده و با 
مربع و مستطیل را )در صفحه (تشخی

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

برای شناسایی و نام گذاری انواع چند ضلعی)در حد کتاب درسی(، اضالع، زاویه ها و قطرها و محاسبه تعداد 
االضالع و مربع و مستطیل و بیان ویژگی های آنها و حل  قطرها و شناسایی مثلث متساوی الساقین، متساوی 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
مسائل ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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الگوهای متقارن

کسب مهارت در تشخیص اشکال متقارن )با بیش از یک محور تقارن( و رسم محورهای تقارن
کسب مهارت در تکمیل یک شکل با توجه به محور تقارن

کسب مهارت در ساخت یک شکل متقارن

21ــ19

ــ شناسایی و رسم محورهای تقارن در اشکال متقارن
ــ تکمیل یا رنگ آمیزی اشکال متقارن با توجه به محورهای تقارن

ــ ساخت اشکال متقارن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک محور تقارن را شناسایی کرده و محورهای تقارن آن را رسم می کند. با توجه به 

ش از ی
اشکال متقارن با بی

ک محور 
ش از ی

ک شکل متقارن با بی
گ آمیزی می کند. قادر به ساخت ی

محورهای تقارن، شکل را تکمیل یا رن
تقارن است. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

تقارن آن را  ک محور تقارن را شناسایی کرده و برخی از محورهای 
ش از ی

بیشتر مواقع اشکال متقارن با بی
گ آمیزی می کند. قادر 

رسم می کند. بیشتر مواقع با توجه به محورهای تقارن، به درستی شکل را تکمیل یا رن
ک محور تقارن است. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید 

ک شکل متقارن با حداقل ی
به ساخت ی

را حل می کند.

قابل قبول
ک محور تقارن آن را رسم 

ک محور تقارن را شناسایی کرده و حداقل ی
ش از ی

برخی مواقع اشکال متقارن با بی
گ آمیزی می کند. با راهنمایی 

می کند. برخی مواقع با توجه به محورهای تقارن، به درستی شکل را تکمیل یا رن
ک محور تقارن می سازد و  مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

ک شکل متقارن با حداقل ی
معلم ی

ش
نیازمند آموز

اشکال متقارن با  گ آمیزی می کند. در شناسایی یا تکمیل 
و  رن ک محور تقارن را  شناسایی 

اشکال متقارن با ی
ک محور تقارن و رسم محورهای تقارن و ساخت شکل متقارن و حل مسائل ساده کتاب درسی به 

ش از ی
بی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا
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اندازه گیری

طول و  محیط

درک مفهوم  اندازه گیری و واحدهای استاندارد آن )متر و کیلومتر(
کسب مهارت در اندازه گیری  فاصله دو مکان، طول اشیا و محیط با واحدهای مختلف، مقایسٔه آنها، تبدیل واحدها به یکدیگر و بیان آنها به 

صورت های مختلف
درک مفهوم محیط

31، 34، 35، 36، 45، 46، 48، 49، 51، 58، 59، 101، 103، 105، 107 و 108

ــ اندازه گیری فاصلٔه دو مکان، طول اشیا و خط منحنی با استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر، متر و اجزای آن( و مقایسٔه 
اندازه ها با یکدیگر

ــ تبدیل واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر به متر، متر به سانتی متر، سانتی متر به میلی متر( به یکدیگر
ــ بیان فاصلٔه دو مکان، اندازٔه طول اشیا و محیط به صورت واحد کامل و کسری از آن یا به صورت ترکیبی)کیلومتر و متر، متر و سانتی متر، 

سانتی متر و میلی متر(
ــ اندازه گیری محیط اشکال هندسی با استفاده از فرمول یا بدون استفاده از آن

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

فاصلٔه بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( و خمیده را در محیط اطراف خود 
اندازه گیری کرده و اندازه ها را با واحدهای اندازه گیری استاندارد)کیلومتر، متر و اجزای آن( بیان کرده و 
تبدیل  می کند. در صورت لزوم آن را به صورت واحد کامل و کسری از آن و یا به صورت ترکیبی )متر  مقایسه و 
و سانتی متر، سانتی متر و میلی متر و...( بیان می کند. محیط اشکال هندسی را به دست آورده و برای محاسبٔه 
محیط مستطیل، مربع و مثلث متساوی االضالع از فرمول استفاده می کند.درباره بیشتر موارد ذکر شده توضیح 

می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

محیط اطراف خود  فاصلٔه بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( و خمیده را در 
اندازه گیری کرده و اندازه ها را با واحدهای اندازه گیری استاندارد )کیلومتر، متر و اجزای آن( بیان کرده، مقایسه 
تبدیل  می کند. بیشتر مواقع آن را به صورت واحد کامل و کسری از  و در اکثر موارد واحدها را  به یکدیگر 
و...( بیان می کند. محیط اشکال هندسی را  )متر و سانتی متر، سانتی متر و میلی متر  آن و یا به صورت ترکیبی 
به دست آورده و برای محاسبٔه محیط مستطیل، مربع و مثلث متساوی االضالع از فرمول استفاده می کند و در 
توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید  بیشتر موارد درباره موارد ذکرشده 

را حل می کند.

قابل قبول

فاصله بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( را در محیط اطراف خود اندازه گیری 
با واحدهای اندازه گیری استاندارد)متر و اجزای آن( بیان کرده و مقایسه و در  برخی موارد  می کند و اندازه ها را 
آورده ولی بعضی  واحدها را  به یکدیگر تبدیل  می کند. محیط اشکال هندسی را بدون استفاده از فرمول به دست 
فرمول استفاده می کند. مسائل ساده  و مثلث متساوی االضالع از  مواقع  برای محاسبٔه محیط مستطیل، مربع 

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

گیری  اطراف خود اندازه  فاصله بین دو نقطه، دو مکان و یا اندازه خطوط شکسته )باز و بسته( را در محیط 
ولی در به کارگیری واحد اندازه گیری استاندارد مناسب و مقایسه و تبدیل واحدها ومحاسبه محیط  می کند. 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
اشکال هندسی با استفاده از فرمول و  حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
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اندازه گیری

مساحت

درک مفهوم مساحت
کسب مهارت در اندازه گیری سطح اشکال و مقایسه آنها

95ــ 88

ــ محاسبٔه مساحت اشکال به صورت تقریبی 
ــ اندازه گیری مساحت اشکال هندسی با مقیاس استاندارد و غیراستاندارد و مقایسٔه 

آنها
ــ به کارگیری فرمول مساحت مستطیل و مربع

ــ محاسبٔه مساحت اشکال ترکیبی مربع و مستطیل
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از واحد اندازه گیری سطح )غیراستانداردــ 
استاندارد( محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه مساحت مستطیل و مربع 
استفاده می کند و دربیشتر موارد درباره موارد ذکرشده توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل 

جدید را حل می کند.

خوب

گیری  در بسیاری از موارد مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از واحد اندازه 
سطح )غیراستاندارد ــ استاندارد( محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه 
مساحت مستطیل و مربع استفاده می کند.در بیشتر موارد درباره موارد ذکر شده توضیح مختصر می دهد. بیشتر 

مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
در برخی  موارد مساحت اشکال مختلف را به صورت تقریبی یا دقیق و با استفاده از صفحه شطرنجی محاسبه 
کند. مسائل ساده کتاب درسی  و مقایسه می کند. از فرمول، برای محاسبٔه مساحت مستطیل و مربع  استفاده می 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

مساحت،  استفاده  واحد استاندارد اندازه گیری  در محاسبه مساحت اشکال هندسی و مقایسه آنها، استفاده از 
ک و راهنمایی معلم 

از فرمول برای محاسبه مساحت مستطیل و مربع و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به کم
نیاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

122

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

اندازه گیری

جرم

درک مفهوم جرم
به  آنها  تبدیل  در  مهارت  کسب  و  جرم  اندازه گیری  واحد های  با  آشنایی 

یکدیگر،اندازه گیری جرم اشیا و مقایسٔه آنها با یکدیگر

39ــ37
51 و 58

ــ تقریب زدن جرم اشیا و اندازه گیری جرم آنها با ابزارهای مناسب
ــ بیان جرم اشیا با استفاده از واحدهای اندازه گیری جرم و تبدیل آنها به یکدیگر

ــ ساخت یک ترازوی دستی و مقایسٔه جرم اشیا با یکدیگر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

جرم اشیا رابا استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد، به صورت تقریبی بیان و با استفاده از ترازوی دستی 
یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. در بیشتر موارد دربارٔه آن توضیح 
می دهد. واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. ترازوی دستی می سازد. مسائل کتاب درسی 

و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

بیشتر مواقع جرم اشیا را با استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد به صورت تقریبی بیان و با استفاده از 
ترازوی دستی یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند و در بیشتر موارد دربارٔه 
آن توضیح مختصر می دهد. در بیشتر مواقع واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. ترازوی 

دستی می سازد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
بیشترمواقع جرم اشیا را با استفاده از ترازوی دستی یا ترازوی استاندارد، اندازه گیری کرده  و آنها را با یکدیگر 
مقایسه می کند. بعضی مواقع واحدهای اندازه گیری جرم را به یکدیگر تبدیل می کند. مسائل ساده کتاب درسی 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک ترازو و مقایسٔه آنها و تبدیل واحدهای 
واحد اندازه گیری جرم را بیان می کند. در تعیین جرم اشیا به کم

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
اندازه گیری جرم به یکدیگر  و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

زمان

درک مفهوم زمان
کسب مهارت در بیان ساعت در قبل و بعد از ظهر و طی شده

18ــ16 و 50

ــ بیان زمان به صورت قبل از ظهر و بعد از ظهر یا مانده و طی شده
ــ خواندن ساعت معمولی )به صورت  طی شده و مانده ( و دیجیتالی 

و مقایسٔه آنها
ــ خواندن ساعت با استفاده از کسر

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف )طی شده، مانده 
کند. ساعت معمولی و ساعت دیجیتالی را خوانده و آنها را با یکدیگر مقایسه  و یا کسری از ساعت( بیان می 

می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف  
کند. در صورت لزوم، ساعت معمولی و ساعت دیجیتالی را  )طی شده، مانده و یا کسری از ساعت( بیان می 

خوانده و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
برخی مواقع برنامه روزانٔه خود را با استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر به صورت های مختلف 
)طی شده، مانده و یا کسری از ساعت ( بیان می کند. برخی مواقع ساعت معمولی  و ساعت دیجیتالی  راخوانده 

با یکدیگر مقایسه می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

به صورت طی  استفاده از ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر و خواندن ساعت  برای بیان برنامه روزانٔه خود با 
شده و مانده  یا کسری و خواندن ساعت معمولی و دیجیتالی و مقایسٔه آنها با یکدیگر و حل مسائل ساده  کتاب 

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
درسی به کم
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آمار و احتمال

جدول داده ها

کسب مهارت در سازماندهی داده ها و تحلیل آنها

ـ   118 120ـ

ــ ثبت داده ها در جدول و تحلیل داده ها
ــ بیان کاربرد تحلیل داده ها در زندگی روزمره

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
داده ها را به صورت مناسب در جدول سازماندهی کرده،تحلیل می کند و دربارٔه آنها توضیح می دهد. مسائل 

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
بیشتر مواقع داده ها را به صورت مناسب در جدول سازماندهی کرده،تحلیل می کند و دربارٔه آنها توضیح مختصر  

می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ساده کتاب درسی  سازماندهی کرده،تحلیل می کند. مسائل  برخی مواقع داده ها را به صورت مناسب در جدول 

را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

و راهنمایی معلم  ک 
و تحلیل داده ها و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم برای سازماندهی داده ها در جدول 

نیاز دارد.

نمودار دایره ای، انتخاب نمودار

کسب مهارت در ترسیم نمودار  دایره ای و توصیف و تحلیل آن
کسب مهارت در تبدیل نمودارها به یکدیگر و انتخاب نمودار مناسب

129ــ124
و 131

ــ نمایش داده ها بر روی نمودارها )دایره ای، ستونی و تصویری(، 
توصیف و تحلیل آنها وتبدیل آنها به یکدیگر

ــ انتخاب نمودار مناسب برای نمایش داده ها و توضیح دربارٔه آن
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش داده، آنها را تحلیل می کند، دربارٔه 
داده ها را بر روی نمودار تعیین شده)دایره ای، ستونی و تصویری( نمای

چگونگی رسم آنها توضیح می دهد.نمودارها رابه یکدیگر تبدیل کرده و نمودار مناسب را انتخاب می کند. 
کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را  برخی از کاربردهای  نمودار را در زندگی روزمره  بیان می 

کند. حل می 

خوب
ش داده،  آنها را تحلیل 

ای، ستونی و تصویری( نمای ها را بر روی نمودار تعیین شده )دایره  بیشتر مواقع داده 
دهد. بیشتر اوقات نمودارها را به یکدیگر تبدیل کرده و  می کند و دربارٔه چگونگی رسم آنها توضیح مختصر می 

نمودار مناسب را انتخاب می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ش داده و آنها را تحلیل 

ای، ستونی و تصویری( نمای ها را بر روی نمودار تعیین شده )دایره  برخی مواقع داده 
ای، ستونی و تصویری را به یکدیگر تبدیل کرده و نمودار مناسب را  کند. در بعضی موارد نمودارهای دایره  می 

انتخاب می کند. مسائل ساده کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ها و تبدیل نمودارها به  ای، ستونی و تصویری( و تحلیل داده  ها بر روی نمودار تعیین شده )دایره  ش داده 
برای نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
یکدیگر،  انتخاب نمودار مناسب و حل مسائل ساده کتاب درسی به کم

س »ریاضی« پایۀ سوم دورۀ ابتدایی  ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

ادامۀ جدول اهدا



راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

124

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

آمار و احتمال

احتمال

درک مفهوم احتمال
کسب مهارت در پیش بینی حاالت ممکن یک پیشامد

کسب مهارت در تخمین احتمال وقوع یک پیشامد و بیان آن با استفاده از کسر

123ــ121

ــ پیش بینی حالت های ممکن یک پیشامد
ــ تخمین شانس اتفاق افتادن یک پیشامد در حالت های مختلف )حتماً اتفاق می افتد، احتمال دارد 

اتفاق بیفتد، به طور حتم اتفاق می افتد.(
کلیٔه حاالت  به  مطلوب  تعداد حاالت  )نسبت  کسر  به صورت  پیشامد  یک  وقوع  احتمال  تخمین  ــ 

ممکن(
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ک پیشامد در 
س اتفاق افتادن ی

ش بینی می کند. قادر به تخمین شان
ک پیشامد را پی

کلیٔه حالت های ممکن ی
ک پیشامد را با انجام 

حالت های مختلف، با توجه به تجربیات قبلی و یا اطالعات خود است. احتمال وقوع ی
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و 

آزمای
بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ک 
س اتفاق افتادن ی

ش بینی می کند. اکثر موارد قادر به تخمین شان
ک پیشامد را پی

اکثر حالت های ممکن ی
ک پیشامد را با انجام 

پیشامد با توجه به تجربیات قبلی و یا اطالعات خود است. بیشتر مواقع احتمال وقوع ی
ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند و دربارٔه آن توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب 

آزمای
درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ک پیشامد را 

س اتفاق افتادن ی
ش بینی می کند. بعضی مواقع شان

ک پیشامد را پی
برخی از حالت های ممکن ی

انجام  ک پیشامد را با 
اطالعات خودتخمین می زند. برخی مواقع احتمال وقوع ی با توجه به تجربیات قبلی و یا 

ش و تکمیل جدول داده ها به صورت کسر بیان می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
آزمای

ش
نیازمند آموز

ک پیشامد 
س اتفاق افتادن آن،بیان احتمال وقوع ی

ک پیشامد، تخمین شان
ش بینی حالت های ممکن ی

برای پی
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

به صورت کسر و حل مسائل سادهٔ  کتاب درسی به کم
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راهبردهای حل مسئله

رسم شکل

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد رسم شکل در حل مسئله

45ــ44
55 و 73

ــ رسم شکل مناسب با توجه به داده های مسئله
ــ استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسئله

خیلی خوب
با توجه به داده های مسئله، شکل مناسب رسم کرده و به حل مسئله می پردازد. در صورت لزوم از راهبرد رسم 

شکل در حل مسئله استفاده می کند.

خوب
در بیشتر مواقع با توجه به داده های مسئله قادر به رسم شکل مناسب و حل مسئله است. در بیشتر مواقع 

به درستی از راهبرد رسم شکل در حل مسئله استفاده می کند.

قابل قبول
در برخی موارد با توجه به داده های مسئله قادر به رسم شکل مناسب و حل مسئله است. بعضی اوقات به درستی 

از راهبرد رسم شکل در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و 
به کم برای رسم شکل مناسب  با توجه به داده های مسئله و استفاده از راهبرد رسم شکل در  حل مسئله 

راهنمایی معلم نیاز دارد.

الگوسازی

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد الگوسازی در حل مسئله

27ــ26

ــ نوشتن تمام حاالت ممکن به طور منظم و بیان نظم به کار رفته
ــ استفاده از راهبرد الگوسازی در حل مسئله

خیلی خوب
ص داده و به صورت منظم می نویسد و دربیشتر موارد دربارٔه نظم به کار رفته، 

تمام حالت های ممکن را تشخی
کند. توضیح می دهد. در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی در حل مسئله استفاده می 

خوب
ص داده و به صورت منظم می نویسد ودر بیشتر موارد دربارٔه نظم به کار رفته 

بیشتر حالت های ممکن را تشخی
توضیح مختصر می دهد. در بیشتر مواقع به درستی از راهبرد الگوسازی در حل مسئله استفاده می کند.

قابل قبول
نویسد. برخی مواقع به درستی از راهبرد  ص داده و به صورت منظم می 

های ممکن را تشخی برخی از حالت 
مورد   نظر در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

های ممکن به صورت منظم و بیان نظم مورد نظر و استفاده از راهبرد الگوسازی  ص و نوشتن حالت 
در تشخی

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
به کم
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تبدیل مسئله به زیر مسئله

به  تبدیل مسئله  به کارگیری راهبرد  کسب مهارت در 
مسئله های کوچک تر در حل مسئله

81   ــ80

ــ تبدیل مسئله به مسئله های کوچک تر و حل 
مرحله  به مرحلٔه مسئله

ــ استفاده از راهبرد تبدیل مسئله به زیرمسئله در حل 
مسئله

خیلی خوب
کند. از این راهبرد در حل مسائل  تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می  ک 

مسئله را به مسئله های کوچ
استفاده می کند.

خوب
ک تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می کند. بیشتر اوقات 

در بیشتر مواقع مسئله را به مسئله های کوچ
به  درستی از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ک تر تبدیل کرده و مرحله به مرحله حل می کند. برخی اوقات 

در برخی مواقع مسئله را به مسئله های کوچ
به درستی از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک مسئله و حل مرحله به مرحلٔه آن و استفاده از راهبرد تبدیل مسئله به زیر مسئله 
های ی ص زیرمسئله 

در تشخی
ک و راهنمایی معلم دارد.

نیاز به کم

الگویابی

کسب مهارت در استفاده از راهبرد الگویابی در حل مسئله

8، 9، 12، 20، 22 و 23

ــ توانایی کشف الگو
ــ بیان و توصیف قاعدٔه الگو به صورت کالمی و نوشتاری

ــ تبدیل الگوی عددی به هندسی و برعکس
ــ به کارگیری راهبرد الگویابی در حل مسئله

خیلی خوب
روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند و در صورت لزوم آن را ادامه می دهد. الگوی عددی را به الگوی 
دهد.در صورت لزوم برای حل مسائل از  س تبدیل می کند. بیشتر مواقع دربارٔه آن توضیح می 

هندسی و بالعک
راهبرد الگویابی استفاده می کند.

خوب
بیشتر مواقع الگوی  در بیشتر موارد روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند وآن را ادامه می دهد. در 
س تبدیل کرده دربارٔه آن توضیح مختصر می دهد. بیشتر مواقع به درستی از 

عددی را به الگوی هندسی و بالعک
کند. این راهبرد در حل مسائل استفاده می 

قابل قبول
در برخی موارد روابط بین عددها یا شکل ها را کشف می کند و آن را ادامه می دهد. در بعضی مواقع الگوی 
کند. برخی مواقع به درستی از این راهبرد برای حل مسائل  س تبدیل می 

عددی را به الگوی هندسی و بالعک
استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

س و استفاده از 
در کشف روابط بین عددها و شکل ها و ادامٔه آنها و تبدیل الگوهای عددی به هندسی و بالعک

ک معلم دارد.
راهبرد الگویابی  در حل مسئله نیاز به راهنمایی و کم
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حل مسئلۀ ساده تر

حل  در  ساده تر  مسئلٔه  حل  راهبرد  از  استفاده  در  مهارت  کسب 
مسئله

ـ   98 99ـ

ــ ساده کردن مسئله با استفاده از اعداد تقریبی یا اعداد کوچک تر 
به جای اعداد اصلی

ــ استفاده از راهبرد حل مسئلٔه ساده تر در حل مسئله

خیلی خوب
ص داده و با داده های اصلی مسئله را حل 

ک تر، راه حل مسئله را تشخی
با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

می کند. در صورت لزوم از این راهبرد در حل مسئله استفاده می کند.

خوب
ص راه حل مسئله و حل مسئله با داده های 

ک تر قادر به تشخی
اکثر مواقع با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

کند. اصلی است. در بیشتر مواقع به درستی از این راهبرد در حل مسئله استفاده می 

قابل قبول
ص راه حل مسئله و حل مسئله با 

ک تر قادر به تشخی
در برخی موارد با استفاده از عددهای تقریبی یا کوچ

داده های اصلی است. برخی مواقع به درستی از این راهبرد در حل مسئله استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک تر و حل آن با استفاده از داده های اصلی  و استفاده از 
در تبدیل عددهای مسئله به عددهای تقریبی یا کوچ

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
این راهبرد در حل مسئله به کم

روش نمادین

کسب مهارت در به کارگیری روش نمادین در حل مسئله

63ــ62

ــ تبدیل مسئله به یک تساوی یا عبارت یا یک شکل نمادین
ــ مجهول یابی و درک مفهوم مجهول 

ــ نمادین سازی با رسم شکل
ــ استفاده از راهبرد نمادین  در حل مسئله

خیلی خوب
ک شکل نمادین تبدیل کرده و پاسخ 

ک تساوی یا عبارت یا ی
 مسئله را با توجه به اطالعات و داده های مسئله به ی

کند. را به دست می آورد. در صورت لزوم از راهبرد نمادین برای حل مسئله استفاده می 

خوب
ک شکل نمادین کرده و به 

ها، تبدیل به تساوی یا عبارت یا ی در بیشتر مواقع مسئله را با توجه به اطالعات و داده 
کند. ش نمادین در حل مسئله استفاده می 

حل آن می پردازد. بیشتراوقات به درستی از رو

قابل قبول
ک شکل نمادین کرده و به حل 

ها تبدیل به تساوی یا عبارت یا ی برخی اوقات مسئله را با توجه به اطالعات و داده 
کند. آن می پردازد. برخی مواقع به درستی از راهبرد نمادین  برای حل مسائل استفاده می 

ش
نیازمند آموز

ها و اطالعات مسئله به تساوی یا عبارت یا شکل نمادین و به دست آوردن پاسخ و استفاده از  درتبدیل داده 
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

راهبرد نمادین به کم
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حدس و آزمایش

کسب مهارت در به کارگیری راهبرد حدس و آزمایش در حل مسئله

117ــ116

ــ بیان حدس نزدیک به پاسخ مسئله براساس موضوع مسئله
ــ استفاده از راهبرد حدس و آزمایش در حل مسئله

خیلی خوب
ک به جواب مسئله می زند. پاسخ 

س های نزدی
ک تساوی، حد

ش های نمادین و تبدیل مسئله به ی
با استفاده از رو

س زدن را ادامه می دهد تا به پاسخ مسئله برسد.در بیشتر موارد 
خود را آزمون کرده و به صورت منطقی حد

مراحل کار را بیان می کند. در صورت لزوم از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

خوب

ک به جواب مسئله 
س های نزدی

ک تساوی، حد
ش های نمادین و تبدیل مسئله به ی

بیشتر مواقع با استفاده از رو
س زدن را ادامه می دهد تا به پاسخ مسئله برسد. 

می زند. پاسخ خود را آزمون کرده و به صورت منطقی حد
بیشتر مواقع  مراحل کار را به صورت مختصر بیان می کند. بیشتر مواقع به طور مناسب از این راهبرد در حل 

مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ک به جواب مسئله 

س های نزدی
ک تساوی، حد

ش های نمادین و تبدیل مسئله به ی
در برخی مواقع با استفاده از رو

س زدن، به پاسخ مسئله می رسد. برخی مواقع به طور 
زند. پاسخ خود را آزمون کرده و با ادامه دادن حد می 
مناسب  از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
س به کم

ش آن، بیان مراحل کار و استفاده از راهبرد حد
ک به جواب مسئله، آزمای

س های نزدی
در زدن حد

و راهنمایی معلم نیاز دارد.

حذف حالت های نامطلوب

حالت های  راهبرد حذف  به کارگیری  در  مهارت  کسب 
نامطلوب در حل مسئله

134 و 135

حالت های  حذف  و  ممکن  حالت های  تمام  نوشتن  ــ 
نامطلوب

ــ استفادٔه مناسب از راهبرد حذف حالت های نامطلوب 
در حل مسائل

خیلی خوب
با استفاده از داده های مسئله، کلیٔه حاالت ممکن را تعیین کرده و با حذف حاالت نامطلوب، پاسخ را به دست 

می آورد. در صورت لزوم از این راهبرد در حل مسائل استفاده می کند.

خوب
داده های مسئله و بیشتر حاالت ممکن مسئله را تعیین می کند. با تعیین و حذف حاالت نامطلوب، پاسخ را 

به دست می آورد.بیشتر مواقع به طور مناسب از این راهبرد درحل مسائل استفاده می کند.

قابل قبول
ص می کند و با توجه به آن، مسئله را 

را مشخ داده های مسئله و برخی از حاالت ممکن و حاالت نامطلوب مسئله 
حل می کند. برخی مواقع به طور مناسب از این راهبرد درحل مسائل استفاده می کند.

ش
نیازمند آموز

ها و حاالت ممکن مسئله، به دست آوردن پاسخ صحیح،  انتخاب راهبرد مناسب و حل مسائل   در تعیین داده 
ک معلم نیازمند است.

ساده کتاب به راهنمایی و کم
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