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

 قرآن
ــ خواندن )روخوانی، قرائت(

ــ آموزه های قرآنی )ترجمٔه کلمات و عبارات قرآنی، پیام قرآنی و داستان های قرآنی(

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

ــ خداشناسی
ــ پیامبری

ــ امامت
ــ جهان آخرت

ــ قرآن کریم
ــ آداب و اخالق اسالمی 

ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ قرآن کریم

ــ آداب و اخالق اسالمی
ــ احکام اسالمی
ــ مراسم اسالمی 

ــ شخصیت های دینی
ــ خودشناسی

ــ تعالیم ویژٔه اهل سنت

ــ خداشناسی 
ــ پیامبری

ــ جهان آخرت
ــ آداب و اخالق 

ــ خودشناسی
ــ تعالیم ویژٔه اقلیت های دینی

 تربیت بدنی
آمادگی جسمانی ــ 

مهارت های مقدماتی ورزشی ــ 
بهداشت و تغذیٔه ورزشی ــ 

ایمنی در ورزش ــ 
شرکت در بازی ها و فعالیت های ورزشی ــ 

 فارسی
ــ مهارت های خواندن )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( 
ــ مهارت های نوشتن )درست نویسی و امال، نگارش و انشا(

 ریاضی
عدد )الگوها، عددهای تا ده رقمی، کسر و عدد مخلوط، مقایسٔه کسرها / عددهای مخلوط، عددهای اعشاری تا یک رقم   -

اعشار(
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-  عملیات روی اعداد )جمع و تفریق، ضرب و تقسیم عددهای طبیعی، بخش پذیری، محاسبه های تقریبی، جمع و تفریق کسر، 
ضرب عدد در کسر، جمع و تفریق عددهای اعشاری(

-  هندسه )زاویه، عمود و موازی، چهارضلعی ها، اجزا و خاصیت چهارضلعی ها(
اندازه گیری)زاویه، زمان، طول/ محیط، مساحت(  -

آمار و احتمال )نمودار خط شکسته، احتمال وقوع یک پیشامد(  -
حل مسئله ]به کارگیری راهبردهای حل مسئله )رسم شکل، الگوسازی، تبدیل مسئله به زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلٔه   -

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

 علوم تجربی
ــ مهارت های فرآیندی و روش علمی )زنگ علوم(

ــ مواد و تغییرات آن )مخلوط ها در زندگی(
ــ دنیای زنده، بدن انسان و سالمت )بدن ما )١(، بدن ما )2(، بی مهره ها، گوناگونی گیاهان، زیستگاه(

ــ حرکت و انرژی )انرژی نیاز هر روز ما، انرژی الکتریکی، گرما و ماده، آهنربا در زندگی(
ــ زمین و پیرامون آن )سنگ ها، آسمان در شب(

 هنر
ــ آفرینش هنری )پرورش ایده، بیان ایده(

ــ درک هنری )زیباشناسی، تاریخ و میراث فرهنگی ایران، نقد هنری(

 مطالعات اجتماعی
ــ نظام اجتماعی

ــ فرهنگ و هویت
ــ زمان، تداوم و تغییر

ــ فضا و مکان
ــ منابع و فعالیت های اقتصادی

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

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



اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس آموزش قرآن
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س »قرآن« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

جدول اهدا

عناوین کارنامه
 

ف کلی
اهدا

س
درو

های تحقق نشانه 
سطوح عملکرد

خواندن

روخوانی

مهارت روخوانی
آیات کتاب درسی

آیات
کتاب درسی 

ــ خواندن صحیح 
و شمردٔه آیات کتاب 

درسی 

خیلی خوب
 آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و شمرده می خواند. 

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

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

ش
نیازمند آموز

در خواندن آیات و عبارات قرآنی کتاب درسی به صورت صحیح و شمرده به راهنمایی معلّم نیاز دارد.

قرائت

مهارت روان خوانی١
آیات جلسٔه اّول

آیات
جلسٔه اّول
تمام دروس

ــ خواندن آیات جلسٔه 
اّول به صورت روان و 

معمولی

خیلی خوب
آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و آهنگین2 می خواند.

خوب
آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و تقریباً آهنگین می خواند.

قابل قبول
 آیات جلسه اّول کتاب درسی را روان و معمولی می خواند.

ش
نیازمند آموز

برخی از آیات جلسه اّول کتاب درسی را با راهنمایی معلّم روان و معمولی می خواند. 

آموزه  های قرآنی

ترجمه کلمات و 
عبارات قرآنی

آشنایی با کلمات و
عبارات ساده و
پرکاربرد قرآنی

جلسٔه دوم
تمام دروس

ــ بیان معنای
کلمات و عبارات قرآنی 

کتاب درسی

خیلی خوب
ترجمه کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

خوب
ترجمه بیشتر کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

قابل قبول
ترجمه برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را بیان می کند.

ش
نیازمند آموز

ترجمه تعدادکمی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را با راهنمایی معلّم بیان می کند.

پیام قرآنی

درک مفاهیم
پیام های قرآنی ٤

جلسٔه اّول
دروس 1، 2، 3، 5، 6، 7، 

15 ،13 ،11 ،10،9

ــ خواندن متن پیام قرآنی و 
ترجمه آن از کتاب درسی و 

بیان مصادیق پیام

خیلی خوب
در بیشتر موارد متن و ترجمه پیام قرآنی را از حفظ می خواند و با ذکر مثال های متنوع مفاهیم ومصادیق آن را با زبان خود بازگو می کند.

خوب
و می کند. ظ می خواند و با ذکر چند مثال مفاهیم ومصادیق آن را با زبان خود بازگ در برخی مواردمتن و ترجمه پیام قرآنی را از حف

قابل قبول
متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با ذکر مثال مفهوم و مصداق آن را با زبان خود بازگو می کند.

ش
نیازمند آموز

متن و ترجمه پیام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با راهنمایی معلم برخی از مفاهیم و مصادیق آن را به زبان 
خود بازگو می کند.

داستان های قرآنی

آشنایی با داستان های 
قرآنی

جلسٔه اّول دروس 4، 
12 ،8

بیان داستان های کتاب 
درسی

خیلی خوب
ش بازگو می کند.

داستان های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خود
خوب

ش بازگو می کند.
داستان های کتاب درسی را به صورت کلّی به زبان خود

قابل قبول
ش بازگو می کند.

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

ش
نیازمند آموز

های کتاب درسی به راهنمایی معلّم نیازمند است. در بیان داستان 
1ــ روان خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن و به صورت معمولی و روان

تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها کافی است.
2ــ خواندن آهنگین یعنی خواندن شبیه قرائت الگو )لوح فشرده و نوار صوتی( 
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س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
شمارۀ درو

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

خداشناسی

برخی  با  آشنایی  و  خداوند  توانایی  و  دانایی  درک 
دعاهای مناسب

١

ــ بیان نمونه هایی از آگاهی خداوند از نیازهای انسان و 
سایر موجودات و امکانات و توانایی هایی که برای رفع 

آنها به ایشان داده است.
ــ بیان نیازهای خود به خداوند در قالب دعایی مناسب 

خیلی خوب
به نمونه های متنوعی١ از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات، به عنوان دلیلی بر 

دانایی و توانایی خداوند اشاره می کند و و نیازهای خود را در قالب متن دعایی با خداوند در میان می گذارد. 

خوب
به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات، به عنوان دلیلی بر دانایی  و 

توانایی خداوند اشاره می کند و نیازهای خود را در قالب چند عبارت دعایی با خداوند در میان می گذارد.

قابل قبول
به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات )در حد کتاب درسی(، به 
عنوان دلیلی بر دانایی و توانایی خداوند اشاره می کند و و نیازهای خود را در قالب چند جمله دعایی با خداوند 

در میان می گذارد.

ش 
نیازمند آموز

ک آموزگار به نمونه هایی از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مختلف انسان و سایر موجودات،اشاره 
با کم

می کند و و نیازهای خود را در قالب دعا با خداوند در میان می گذارد.

پیامبری

یکی  عنوان  به  )ع(  موسی  حضرت  با  آشنایی 
گفتار از  نمونه هایی  و  الهی  بزرگ  پیامبران   از 
و  دوستان  وظایف  مورد  در  اکرم )ص(  پیامبر   

همسایه ها نسبت به یکدیگر

١١ ،5 ،2

ــ بیان داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( به 
عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

ــ بیان نمونه هایی از گفتار پیامبر )ص( در مورد 
وظایف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر 

خیلی خوب
ص( در مورد وظائف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند. بااستناد 

نمونه هایی از گفتار پیامبر )
به داستان هایی از زندگی حضرت موسی )ع( ، در مورد نمونه ای از ویژگی های رفتاری ایشان توضیح می دهد.

خوب
ص( در مورد وظائف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند. نمونه ای 

نمونه هایی از گفتار پیامبر )
از ویژگی های رفتاری حضرت موسی )ع( را در قالب داستانی از زندگی ایشان بیان می کند.

قابل قبول
ص( در مورد وظائف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر را بیان می کند )در حد 

نمونه ای از گفتار پیامبر )
کند. کتاب( داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( را بیان می 

ش 
نیازمند آموز

ص( در مورد وظائف دوستان و همسایه ها نسبت به یکدیگر و 
ای از گفتار پیامبر ) با راهنمایی آموزگار نمونه 

کند. داستانی از زندگی حضرت موسی )ع( را بیان می 

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

ف کلی
اهدا

س
شمارۀ درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

امامت

ویژگی های  از  برخی  و  نهم  و  هشتم  و  هفتم  امامان  با  آشنایی 
جهان پس از ظهور امام زمان )ع(

١2 ،9 ،8 ،6

ــ بیان ویژگی های رفتاری امامان هفتم و هشتم و نهم و ادای 
احترام نسبت به ایشان

ــ بیان ویژگی های جهان پس از ظهور امام زمان )ع( 

خیلی خوب
اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و نمونه هایی از ویژگی های رفتاری آنان را بیان و نسبت به ایشان ابراز عالقه 
س از ظهور امام زمان )ع( را بیان نموده و به 

و ادای احترام می کند. نمونه های متنوعی از ویژگی های جهان پ
ایشان و ظهورشان، عالقه نشان می دهد.

خوب
ابراز عالقه و  اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و داستان هایی از زندگی آنان را بیان کرده و نسبت به ایشان 
س از ظهور امام زمان )ع( را بیان و به ایشان و ظهورشان 

ادای احترام می کند. چند نمونه  از ویژگی های جهان پ
عالقه نشان می دهد.

قابل قبول
اسامی امامان هفتم و هشتم و نهم و داستان هایی از زندگی آنان )در حد کتاب درسی( را بیان و نسبت به ایشان 
س از ظهور امام زمان )ع( )در حد کتاب 

ادای احترام می کند. چند نمونه  از ویژگی های جهان پ ابراز عالقه و 
درسی( را بیان کرده و به ایشان و ظهورشان عالقه نشان می دهد.

ش 
نیازمند آموز

ابراز عالقه و  آموزگار اسامی و داستان هایی از رفتار امامان هفتم و هشتم و نهم را بیان و نسبت به ایشان  ک 
با کم

س از ظهور امام زمان )عج( را بیان و به ایشان و ظهورشان 
ادای احترام می کند. چند نمونه از ویژگی های جهان پ

عالقه نشان می دهد.

جهان آخرت

و  اعمال  تمام  ضبط  و  ثبت  مفهوم  درک 
در  آن  نتایج  با  بد  و  خوب  اعمال  تناسب 
جهان آخرت و تمایل به انجام کارهای نیک 

١9 ،١8

و  ما  اعمال  ضبط  و  ثبت  مفهوم  بیان  ــ   
آگاهی خداوند از آنها

ــ بیان نمونه هایی از اعمال نیک و ید و نتایج 
آنها در جهان آخرت 

خیلی خوب
در مورد ثبت کارهای خوب و بد با ذکر مثال توضیح می دهد. ضمن ذکر نمونه های متنوعی از کارهای خوب و 

بد، نتایج آنها را در جهان آخرت بیان می کند. 

خوب
و بد، نتایج  مثال توضیح می دهد. ضمن ذکر چند نمونه از کارهای خوب  در مورد ثبت کارهای خوب و بد با ذکر 

آنها را در جهان آخرت بیان می کند.

قابل قبول
کتاب توضیح می دهد. ضمن ذکر چند نمونه از کارهای خوب  در مورد ثبت کارهای خوب و بد با ذکر مثالی از 

و بد )در حد کتاب(، نتایج آنها را در جهان آخرت بیان می کند.

ش 
نیازمند آموز

کارهای خوب و  بد توضیح می دهد و  ضمن ذکر چند نمونه از  ک آموزگار در مورد ثبت کارهای خوب و 
با کم

بد )در حد کتاب(، نتایج آنها را در جهان آخرت بیان می کند.

قرآن کریم

درک مفهوم برخی از 
پیام های قرآنی

همه دروس

قرآنی  پیام  مفهوم  بیان  ــ 
مفهوم  با  آن  ارتباط  درس   و 

درس

خیلی خوب
س های مربوط توضیح می دهد.

مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها را با در

خوب
س های مربوط بیان می کند.

مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها د را با در

قابل قبول
س های مربوط اشاره می کند. 

به مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها با در

ش 
نیازمند آموز

کند.  س های مربوط بیان می 
ک آموزگار مفهوم پیام های قرآنی و ارتباط آنها را با در

با کم

س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

س
شمارۀ درو

نشانه های 
تحقق

سطوح عملکرد

آداب و اخالق اسالمی

آشنایی با ویژگی های دوست خوب 
و برخی از وظایف یک مسلمان 

در برابر خویشان، دوستان و همسایه ها

١3 ،١١ ،5

برابر  در  مسلمان  یک  وظایف  از  برخی  بیان  ــ 
خویشان، دوستان و همسایه ها و مصادیق و نتایج آن 
حفظ  راه های  و  خوب  دوست  ویژگی های  ذکر  ــ 

دوستی 

خیلی خوب
ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه ها اشاره و نمونه های متنوعی از مصادیق و نتایج آنها را 

به نمونه هایی از وظایف ی
بیان می کند. به نمونه های متنوعی از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند. 

خوب
ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج آنها را بیان  ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه 

هایی از وظایف ی به نمونه 
می کند. به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند.

قابل قبول
ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج آنها را )در حد 

به نمونه هایی از وظایف ی
کتاب( بیان می کند. به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی )در حد کتاب( اشاره می کند.

ش 
نیازمند آموز

ک مسلمان در برابر خویشان، دوستان و همسایه ها اشاره و چند نمونه از مصادیق و نتایج 
ک آموزگار به نمونه هایی از وظایف ی

با کم
آنها را بیان کرده و به چند نمونه از ویژگی های دوست خوب و راه های حفظ دوستی اشاره می کند.

آشنایی با اهمیت و مصادیق احترام به 
معلم، امانتداری و کمک به دیگران

١7 ،١6 ،١5

ــ بیان برخی مصادیق احترام به معلم، 
آثار  و  دیگران  به  و کمک  امانتداری 

و نتایج آنها

خیلی خوب
ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان  می کند. 

به نمونه های متنوعی از احترام به معلم، امانتداری و کم

خوب
ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان  می کند.

به چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم

قابل قبول
ک به دیگران )در حد کتاب درسی( اشاره و آثار و نتایج آنها را بیان  می کند.

به چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم

ش 
نیازمند آموز

ک به دیگران اشاره و آثار و نتایج آن را بیان  می کند.
با راهنمایی معلم چند نمونه  از احترام به معلم، امانتداری و کم

احکام اسالمی

آشنایی با تیمم، 
نماز آیات و نماز جماعت و احکام    آنها

 7 ،٤

و  نمازجماعت  و  آیات  نماز  تیمم،  احکام  بیان  ــ 
آثار آن 

ــ ادای نماز آیات و جماعت و انجام تیمم به شیؤه 
صحیح 

خیلی خوب
احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به صورت صحیح انجام می دهد. 

خوب
اغلب احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به صورت صحیح انجام می دهد.. 

قابل قبول
صورت صحیح انجام می دهد.  برخی از احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را به 

ش 
نیازمند آموز

با راهنمایی آموزگار احکام تیمم، نماز آیات و نماز جماعت را بیان می کند و آنها را انجام می دهد. 

س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
های  نشانه 

تحقق
سطوح عملکرد

مراسم اسالمی

آشنایی با عید مبعث و آداب حضور در مسجد و 
مشاركت در برگزاری مراسم خاص والدت و شهادت 

ائمه )ع( واقع در طول سال تحصیلی

3
10

و  مسلمانان  زندگی  در  مسجد  نقش  و  اهمیت  بیان   -
فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و  برخی آداب حضور 

در مسجد  
- معرفی عید مبعث و مشاركت در برگزاری جشن آن و 

مراسم خاص والدت و شهادت ائمه )ع(

خیلی خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد 

نمونه های متنوعی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( فعاالنه 

را بیان می كند.   عید مبعث را به طور كامل معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
مشاركت می كند.  

خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد را بیان 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( مشاركت می كند. 

می كند. عید مبعث را به طور مختصر معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

قابل قبول
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد )طبق كتاب 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت 

درسی( را بیان می كند. عید مبعث را به طور مختصر )طبق كتاب درسی( معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
و شهادت ائمه )ع( شركت می كند. 

ش
نیازمند آموز

ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در 
با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از  اهمیت و نق

ص والدت و شهادت ائمه )ع( شركت می كند.
مسجد را بیان  كرده و عید مبعث را معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن

2
14

-معرفی حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن و بیان برخی دالیل آن

خیلی خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه هایی را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
کند. ص( نمونه ای را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می 

ایشان با پیامبر )

قابل قبول
ص( معرفی می کند. آسیه را 

س( و همراه پیامبر )
ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )

عنوان همسر پیامبر ) س( را به 
حضرت خدیجه )

کند. به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می 

ش 
نیازمند آموز

ص( معرفی 
س( و همراه پیامبر )

ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

ک آموزگار، حضرت خدیجه )
با کم

کند. می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می 

خود شناسی

درک نیاز خود به ارتباط با دیگران و شناخت 
آثار و نتایج اعمال خود در زندگی

19 ،18 ،11

ــ بیان اهمیت ارتباط با دیگران و مصادیق و 
نتایج آن در زندگی خود 

ــ مقایسٔه اعمال نیک و بد از نظر آثار و نتایج 
هر کدام در زندگی خود 

خیلی خوب
ک و بد را از نظر 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. اعمال نی
نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع مقایسه می کند. 

خوب
ک و بد را از نظر نتایج و 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی
آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

قابل قبول
ک و بد 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( بیان می کند. اعمال نی
را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
نمونه بیان می کند. اعمال نی با راهنمایی آموزگار ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند 

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

س »هدیه های آسمان« پایۀ چهارم دورۀ ابتداییـ  سال تحصیلی 96ـ  95
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عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

شمارۀ 
س

درو
نشانه های 

تحقق
سطوح عملکرد

مراسم اسالمی

آشنایی با عید مبعث و آداب حضور در مسجد و 
مشاركت در برگزاری مراسم خاص والدت و شهادت 

ائمه )ع( واقع در طول سال تحصیلی

3
10

و  مسلمانان  زندگی  در  مسجد  نقش  و  اهمیت  بیان   -
فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و  برخی آداب حضور 

در مسجد  
- معرفی عید مبعث و مشاركت در برگزاری جشن آن و 

مراسم خاص والدت و شهادت ائمه )ع(

خیلی خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد 

نمونه های متنوعی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( فعاالنه 

را بیان می كند.   عید مبعث را به طور كامل معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
مشاركت می كند.  

خوب
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد را بیان 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت و شهادت ائمه )ع( مشاركت می كند. 

می كند. عید مبعث را به طور مختصر معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

قابل قبول
ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در مسجد )طبق كتاب 

نمونه هایی از اهمیت و نق
ص والدت 

درسی( را بیان می كند. عید مبعث را به طور مختصر )طبق كتاب درسی( معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا
و شهادت ائمه )ع( شركت می كند. 

ش
نیازمند آموز

ش مسجد در زندگی مسلمانان و فعالیت هایی كه در آن انجام می شود و نیز آداب حضور در 
با راهنمایی آموزگار نمونه هایی از  اهمیت و نق

ص والدت و شهادت ائمه )ع( شركت می كند.
مسجد را بیان  كرده و عید مبعث را معرفی و در برگزاری جشن عید مبعث و مراسم خا

شخصیت های دینی

آشنایی با حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن

2
14

-معرفی حضرت خدیجه )س( و آسیه به 
عنوان زنان مؤمن و بیان برخی دالیل آن

خیلی خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه هایی را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

خوب
س( معرفی و دربارٔه همراهی 

ص(، اولین زن مؤمن و مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

حضرت خدیجه )
ص( نمونه ای را ذکر می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ایشان با پیامبر )

قابل قبول
ص( معرفی می کند. آسیه را 

س( و همراه پیامبر )
ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )

س( را به عنوان همسر پیامبر )
حضرت خدیجه )

به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

ش 
نیازمند آموز

ص( معرفی 
س( و همراه پیامبر )

ص(، مادر شایستٔه حضرت فاطمه )
س( را به عنوان همسر پیامبر )

ک آموزگار، حضرت خدیجه )
با کم

می کند. آسیه را به عنوان یکی از زنان مؤمن معرفی می کند.

خود شناسی

درک نیاز خود به ارتباط با دیگران و شناخت 
آثار و نتایج اعمال خود در زندگی

19 ،18 ،11

ــ بیان اهمیت ارتباط با دیگران و مصادیق و 
نتایج آن در زندگی خود 

ــ مقایسٔه اعمال نیک و بد از نظر آثار و نتایج 
هر کدام در زندگی خود 

خیلی خوب
ک و بد را از نظر 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع بیان می کند. اعمال نی
نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر نمونه های متنوع مقایسه می کند. 

خوب
ک و بد را از نظر نتایج و 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی
آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه مقایسه می کند.

قابل قبول
ک و بد 

ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( بیان می کند. اعمال نی
را از نظر نتایج و آثار هر کدام در زندگی خود، با ذکر چند نمونه )در حد کتاب( مقایسه می کند.

ش
نیازمند آموز

ک 
با راهنمایی آموزگار ضرورت ارتباط با دیگران و مصادیق و نتایج آن را در زندگی خود، با ذکر چند نمونه بیان می کند. اعمال نی

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

اهداف، نشانه های حتقق و سطوح عملکرد
درس تربیت بدنی

۶۸/۱

تان
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س)
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اهدا
س

درو
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

آمـادگـی جـسـمـانـی

بهبود  توسعه و 
استقامت قلبی ــ 

تنفسی

1،9،23 بازی های 
آموزشی کتاب 

ضمیمه

زنــی  ش هــای طناب 
ــــ بــه مــدت 1 دقیقــه بــه حالــت درجــا و بــا اســتفادٔه دلخــواه از انــواع رو

حرکــت طنــاب زدن را انجــام می دهــد. حتــی اگــر در حیــن اجــرا بارهــا نــوع طنــاب زدن و یــا 
ســرعت طناب زنــی را تغییــر دهــد.

کند ــ دوباره به مدت   ک دقیقه استراحت 
ــ با استفاده از استارت ایستاده2 دقیقه نرم بدود ــ ی

ش سرعت داشته باشد. )توجه به 
دو دقیقه بدود.  حتی اگر در حین اجرا نیاز به ایستادن و کاه

تفاوت های فردی الزامی است(

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود 
انعطاف پذیری

2،9،19 بازی های 
آموزشی کتاب 

ضمیمه

ــردن پنجه  ک ک
کامــالً کشــیده حرکــت نزدیــ ــــ در وضعیــت ایســتاده  10 مرتبــه بــا پاهــا و دســتان 

دســت و پــای مخالــف بــه یکدیگــر را انجــام دهد.
ــــ در حالــت ایســتاده بــا پاهــای کامــالً بــاز در طرفیــن، بــا خــم کــردن تنــه بــه ســمت جلــو و 
ک 

پاییــن، ســاعد دســتان خــود را در حالتــی کــه از آرنــج تا شــده تــا حــد ممکــن بــه زمیــن نزدیــ
کــرده و 10ــــ 15 ثانیــه مکــث کنــد.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قبول قابل 
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

توسعه و بهبود 
قدرت و استقامت 

عضالنی

 6 ،7،9،20
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه 

ــــ در حالــت ایســتاده و بــا دســت های بــاز در طرفیــن تــوپ مینــی بســکتبال یــا هندبــال را از 
روی ســر، بــه طــرف دســت دیگــر 8 بــار پرتــاب کنــد و بگیــرد.

 ــــ در فاصلــه حداقــل 5 متــری یــار خــود قــرار گرفتــه و بــا دســتان کشــیده در بــاالی ســر تــوپ 
مینــی بســکتبال را بــرای یــار خــود بــه صــورت اوت دســتی فوتبــال 5 بــار ارســال و دریافــت 

کنــد.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

بهبود  توسعه 
سرعت

3 ،8،9
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه 

ــــ مســافت 20 متــری را بــا حداکثــر ســرعت خــود بــدود و از خــط انتهــا در حداقــل زمــان 
عبــور کنــد.

ــ در بازی امدادی سرعت، به طور فعال شرکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

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

 جدول اهدا
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سطوح عملکرد

مهارت های  مقدماتی ورزشی

کسب مهارت در 
ش 

مقدمات ورز
فوتبال

4،18 ،24
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه

ــ به سمت توپی که از سمت جلو برای او فرستاده می شود حرکت کند وآن را متوقف کند.
ــــ بــه ســمت تــوپ در حــال حرکــت بــدود و بــا داخــل و خــارج پــا بــه تــوپ ضربــه بزنــد و تــوپ را بــه 

فاصلــٔه حداقــل ســه متــر ارســال کنــد.
ک مســیر 10 متــری تــوپ را از بیــن 3 مانــع کــه بــه فاصلــه2 متــر از همدیگــر در مســیر قــرار 

ــــ در یــ
انــد دریبــل کنــد. گرفته 

ــــ بــا بــه کار بــردن  مهارت هــای  ارســال،دریافت و دریبــل در بــازی هــای مشــابه فوتبــال به طــور  فعــال 
مشــارکت کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

کسب مهارت در 
ش 

مقدمات ورز
والیبال

10،11،12
بازی های آموزشی 

کتاب ضمیمه 

س پنجــه بــه 
ــــ توپ هایــی را کــه در ارتفــاع مناســب )بــاالی ســر( بــه ســمت او ارســال می شــود بــا پــا

ســمت فرســتنده تــوپ برگردانــد.
س 

شــود بــا پــا تر از ســینه( بــه ســمت او ارســال می  هایــی را کــه در ارتفــاع مناســب)پایین   ــــ توپ 
ســاعدبه ســمت فرســتنده تــوپ برگردانــد.

س ســاده از روی تــور عبور 
بــا ضربــه ســروی ک ســوم زمیــن والیبــال تــوپ را 

ـ ـــ حداقــل از روی خــط یــ
داده بــه زمیــن مقابــل ارســال کند.

س در بازی هــای مشــابه والیبــال 
س ســاعد،پنجه و ضربــه ســروی

 ــــ بــا بــه کار بــردن  مهارت هــای  پــا
طــور فعــال مشــارکت کنــد. به 

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش 
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

کسب مهارت در 
ش 

مقدمات ورز
س روی میز

تنی

 13،14،15
های آموزشی  بازی 

کتاب ضمیمه 

ــ با روی راکت )فورهند( 10 ضربه متوالی به توپ بزند.
هند( 10 ضربه متوالی به توپ بزند. ک 

 ــ با پشت راکت )ب
س بزند. 

ــ با استفاده از میز یا زمین ضربه سروی
روی میــز  س 

س در بازی هــای مشــابه تنیــ
ک هنــد و ســروی

ــــ بــا بــه کار بــردن  مهارت هــای  فورهنــد، بــ
به طــور فعــال مشــارکت کنــد.

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 در
مقدمات طناب زنی

 بازی های آموزشی
کتاب ضمیمه

ــ به طور پی درپی حد اقل 10 بار طناب بزند.
طور پی در پی حداقل 5 بار دو نفره طناب بزند. ــ به 

ک شیرینکاری با طناب اجرا کند.
ــ با کسب مهارت های مقدماتی طناب زنی، ی

خیلی خوب
. در انجام همٔه موارد موفق است

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
آموز نیازمند 

در انجام موارد اندکی موفق است.

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

ادامۀ جدول اهدا
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بهداشت و تغذیه 
ورزشی

آگاهی از برخی 
اصول بهداشت و 
ش و 

تغذیه در ورز
رعایت آنها

9

س ورزشی مناسب استفاده  می کند.
لبا ش و 

ــ از کف
ش آب در بدن هنگام انجام فعالیت بدنی، به مقدار کافی آب 

ــ با آگاهی از اهمیت و نق
می نوشد.

ــ با شناخت مواد غذایی که هنگام انجام فعالیت جسمانی انرژی بیشتری در بدن تولید 
می کنند،  از مواد غذایی مناسب استفاده می کند.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

ایمنی در ورزش

آگاهی از اصول 
ش و 

ایمنی در ورز
رعایت آنها

17

ــ تمرینات گرم کردن بدن را انجام می دهد.
ــــ بـــرای  حفاظـــت  از خــود و دیـگـــران  از هــل دادن  و  آسـیـــب  رسـانـــدن بــه همبــازی خــود  

پرهـــیز می کنــد و بـــه موانــع موجــود در محیــط بــازی توجــه می کنــد.
ص اشیای سنـــگین( بـــه طور صحیح 

ــ در جـــابه جایی و حـــمل وســـایل و تجـــهیزات )باالخـــ
عمــل می کنــد.

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.

شرکت در بازی ها و 
فعالیت های ورزشی

عالقه مندی و 
مشارکت در بازی ها 

و فعالیت های 
ورزشی

س و
تمام درو

بازی های 
آموزشی کتاب 

ضمیمه

ــ روحیٔه جمعی و مشارکت دارد.
ــ مسئولیت پذیر است.

ــ قوانین و نوبت را رعایت می کند.
ــ به معلّم و همبازی احترام می گذارد.

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

خیلی خوب
در انجام همٔه موارد موفق است.  

خوب
در انجام بیشتر موارد موفق است.  

قابل قبول
در انجام برخی از موارد موفق است.  

ش
نیازمند آموز

در انجام موارد اندکی موفق است.  

  مالحظات: 
س ضروری است. 

س این در
1ــ استفاده از راهنمای معلّم )کتاب معلّم و ضمیمه کتاب تربیت بدنی دورٔه ابتدایی( برای تدری

س کتاب راهنمای معلّم تدوین شده است.
2ــ نشانه های تحقق بر اسا

ش آموزان توجه گردد.
3ــ در هنگام اجرا الزم است به تفاوت های فردی دان

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

ادامۀ جدول اهدا
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های خواندن

گوش دادن

ــ تقویت مهارت 
ک 

ش دادن و در
گو

شنیداری

متن 
رویدادهای 

ترتیب 
ــ بیان 

شنیداری 
ک 

های مربوط به در ش 
ــ پاسخ به پرس

اطالعات آشکار و استنباطی متن 
شنیداری

و تفسیر اطالعات متن 
ــ تلفیق 
شنیداری

ــ بحث و گفت وگو در مورد مطالب 
متن شنیداری و باز گویی و خالصه 

کردن آن

خیلی خوب
ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری را بیان کرده، به پرسش های آشکار و استنباطی متن شنیداری پاسخ  کامل می دهد. در بارٔه متن 
کند. کند. اطالعات متن شنیداری را تلفیق و تفسیر می  شنیداری بحث و گفتگو کرده، آن را  عیناً بازگو و به صورت درست، خالصه می 

خوب
ش های استنباطی 

ش های آشکار آن را بیان می کند و در بیشتر موارد به پرس
ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری و پاسخ پرس

متن شنیداری پاسخ می دهد. در بارٔه متن شنیداری بحث و گفتگو کرده، آن را  به طورخالصه، بازگو می کند. در بیشتر موارد 
کند. اطالعات متن شنیداری را تلفیق و تفسیر می 

قابل قبول
ش های آشکار متن شنیداری پاسخ می دهد. در 

در بیشتر موارد ترتیب وقوع رویدادهای متن شنیداری را بیان می کند و به پرس
های استنباطی پاسخ  ش 

نماید و به پرس کند و آن را به طور خالصه بازگو می  برخی موارد در بارٔه متن شنیداری بحث و گفتگو می 
ک معلم، نیاز دارد.

دهد اّما در تلفیق و تفسیر اطالعات شنیداری، به راهنمایی و کم می 
نیازمند 
ش

آموز
ک و 

ش های آشکار، بحث و گفتگو در بارٔه متن شنیداری و بازگو کردن آن به کم
در بیان ترتیب وقوع رویدادها، پاسخ به پرس

راهنمایی معلم نیاز دارد.

سخن گفتن

ــ تقویت مهارت 
سخن گفتن

کارگیری زبان فارسی معیار در  ــ به 
گفت وگو با دیگران

ــ شرکت فعال در بحث و گفتگو
و محدود  ــ انتخاب موضوع سخن 

کردن آن 
ــ نظم و انسجام در رساندن پیام

ــ سخن گفتن در مقابل جمع
ک و نقد سخن دیگران

ــ در
ــ به کارگیری گونه های  مختلف  زبان  
)رسمی و غیر رسمی( متناسب با 

موقعیت و مخاطب
گویی با رعایت ساختار )آغاز،  ــ قصه 
بیان سیر رویدادها و به پایان بردن قصه(

خیلی خوب
ص و محدودکرده، پیام خود را به صورت 

با رعایت زبان فارسی معیار درگفتگو با دیگران، مشارکت می کند. موضوع سخن را مشخ
های  کند. متناسب با موقعیت و مخاطب، گونه  گوید و سخن آنان را درک و نقد می  کند. در مقابل جمع با تسلط سخن می  منسجم بیان می 
گویی، قّصه را آغاز و با اشاره به سیر رویدادهای آن،  قّصه را کامل به پایان می برد. مختلف زبان را به کار می گیرد. با رعایت ساختار قّصه 

خوب
ص و در بیشتر موارد آن را 

با رعایت زبان فارسی معیار در گفتگو با دیگران مشارکت دارد. موضوع سخن را مشّخ
ک 

گوید و در اغلب موارد سخن آنان را در کند. در مقابل جمع سخن می  محدودکرده، پیام خود را به صورت منسجم بیان می 
گویی، قصه را  و نقد می کند و متناسب با موقعیت و مخاطب، گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد. با رعایت ساختارقّصه 

برد.  آغاز و با اشاره به سیر رویدادها، قصه را به پایان می 

قابل قبول

در اکثر موارد با رعایت زبان فارسی معیار درگفت وگو با دیگران مشارکت دارد. در برخی موارد، موضوع سخن را انتخاب و 
آن را محدود کرده، پیام خود را به صورت منسجم بیان می کند. در اکثر موارد در مقابل جمع سخن می گوید و در برخی موارد، 
ک و نقد می کند و متناسب با موقعیت و مخاطب، گونه های مختلف زبان را به کار می گیرد. در رعایت ساختار 

سخن آنان را در
ک معلم نیاز دارد.

قصه گویی، به راهنمایی و کم

نیازمند 
ش

آموز
برای مشارکت درگفت وگو با دیگران، انتخاب موضوع سخن و محدود کردن آن، توانایی الزم را ندارد و  در رساندن پیام به 

ک معلم نیاز دارد.
صورت منسجم، سخن گفتن در مقابل جمع و قصه گویی به راهنمایی وکم

خواندن

ــ تقویت مهارت 
روخوانی و درک 

خوانداری

خواندن متن)  نثر و شعر( به صورت 
گ  

درست و روان با رعایت لحن  و آهن
و سرعت مناسب 

متن 
رویدادهای 

ترتیب 
ــ بیان 

خوانداری 
بیان اطالعات آشکار متن خوانداری  ــ 
ش های  استنباطی متن 

پاسخ به پرس ــ 
خوانداری

ــ تلفیق و تفسیر اطالعات متن 
خوانداری

خیلی خوب
گ و سرعت  مناسب  می خواند.  ترتیب رویدادهای متن خوانداری و 

متن )شعر یا نثر( را  درست و روان و با لحن و آهن
اطالعات آشکار متن را بیان می کند؛ به سؤاالت استنباطی پاسخ داده، اطالعات متن را تلفیق و تفسیر می کند. 

خوب
گ و سرعت  مناسب  را رعایت  می کند. ترتیب رویدادهای متن 

متن )شعر یا نثر( را  درست و روان می خواند و در اکثر موارد لحن، آهن
خوانداری و اطالعات آشکار متن را بیان کرده، در بیشتر موارد به سؤاالت  استنباطی و تلفیق و تفسیر اطالعات  متن  پاسخ می دهد.

قابل قبول
 در اکثر موارد، متن )شعر یا نثر( را  درست و روان  می خواند. در برخی موارد، ترتیب رویدادهای متن خوانداری را بیان کرده، 

به اطالعات آشکار متن اشاره می کند و به سؤاالت استنباطی پاسخ می دهد.
نیازمند 
ش

آموز
در خواندن  متن )شعر یا نثر ( به صورت درست و روان و بیان ترتیب رویدادهای متن، توانایی الزم را ندارد و در پاسخ به 

ک و راهنمایی معلم نیازمند است.
سؤاالت آشکار و استنباطی  به کم

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

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

ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
نشانه های تحقق

سطوح عملکرد

مهارت های نوشتن

درست نویسی و امال

ــ تقویت مهارت 
درست نویسی و 

زیبانویسی

ص و کاربرد امالی 
ــ تشخی

درست واژه ها
ــ رعایت خوانانویسی و زیبا 

نویسی
ــ انجام فعالیت های امالیی

خیلی خوب
ص می دهـد و آنهـا را خوانـا، درسـت و زیبـا می نویسـد و فعالیت هـای امالیی را 

امـالی صحیـح واژه هـای کتـاب را تشـخی
بـه درسـتی انجـام می دهد.

خوب
ص می دهد و در اکثر موارد آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد و و فعالیت های 

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

قابل قبول 
ص می دهد و در برخی موارد آنها را خوانا، درست و زیبا می نویسد 

در اکثر موارد، امالی صحیح واژه های کتاب را تشخی
و فعالیت های امالیی را انجام می دهد.

ش
نیازمند آموز

ک و  راهنمایی معلم نیاز دارد.
ص و نوشتن امالی درست واژه های کتاب و انجام فعالیت های امالیی، به کم

در تشخی

نگارش و انشا

ــ تقویت مهارت 
ش و انشا نویسی

نگار
ــ تولید بند منسجم با رعایت 
)انتخاب و محدود کردن موضوع، 
نوشتن جمله موضوع، نشانه های 

نگارشی( 
ــ نوشتن انشا با رعایت ساختار 
مناسب ) بند مقدمه، بندهای بدنه، 

بند نتیجه(
ــ انجام فعالیت های نگارشی

خیلی خوب
ک و محدود می کند. جمله موضوع مناسب می نویسد و

 درهنگام نوشتن بند، موضوع را انتخاب و به درستی آن را  کوچ
ک بند منسجم با رعایت نشانه های نگارشی تولید می کند.در  بیشتر موارد  هنگام نوشتن انشا، ساختار )بند مقدمه، بندهای

 ی
کند و فعالیتهای نگارشی را به درستی انجام می دهد. بدنه، بند نتیجه( آن را رعایت می 

خوب
کند. جمله موضوع مناسب  ک و محدود می 

در اکثر موارد هنگام نوشتن بند، موضوع را انتخاب و به خوبی آن را کوچ
کند. در برخی موارد هنگام نوشتن انشا، ساختار آن را )بند  های نگارشی تولید می  ک بند منسجم با رعایت نشانه 

نویسد و ی می 
دهد. های نگارشی را به درستی انجام می  مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه( رعایت می کند و بیشتر فعالیت 

قابل قبول 
ک و محدود می کند. جمله  موضوع مناسب 

 در برخی موارد هنگام نوشتن بند، موضوع را انتخاب و به خوبی آن را کوچ
کند. هنگام نوشتن انشا در رعایت ساختار آن به راهنمایی  های نگارشی تولید می  ک بند منسجم با رعایت نشانه 

نویسد و ی می 
ک معلم نیاز دارد. در برخی موارد فعالیتهای نگارشی را به درستی انجام می دهد.

و کم

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
های نگارشی، به کم ، رعایت ساختار انشا و ا نجام فعالیت  در نوشتن بند
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س »  ریاضی «  پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

             جدول اهدا

عناوین 
کارنامه

ف کلی
اهدا

صفحه
های تحقق نشانه 

سطوح عملکرد

عدد

الگوها 

ک الگوهای 
ــ در

عددی و هندسی 
ــ کسب مهارت 

در تبدیل الگوهای 
عددی و هندسی  

به یکدیگر

8 - 11
ــ بیان و توصیف قاعده  

الگوهای عددی و هندسی
ــ ادامٔه  الگوی عددی و 

هندسی و تبدیل آنها به یکدیگر 

خیلی خوب
دهد. الگوی عددی را به الگوی  روابط بین عددها یا شکل ها را کشف کرده و در صورت لزوم آن را ادامه می 
س را توضیح می دهد.

س تبدیل می کند. در بیشتر مواقع تبدیل الگوی عددی به هندسی و بالعک
هندسی و بالعک

خوب
در بیشتر موارد روابط بین عددها  یا شکل ها را کشف کرده و در صورت لزوم  آن را ادامه می دهد. الگوی عددی 

س تبدیل می کند. در بارٔه آنها  توضیح  مختصر می دهد.
بالعک را به الگوی هندسی و 

قابل قبول
در برخــی مــوارد، روابــط بیــن عددهــا  یــا شــکل هــا را کشــف کــرده و در صــورت لــزوم آن را ادامــه می دهــد. 

س تبدیــل می کنــد )در حــد مســائل ســاده کتــاب درســی(.
الگــوی عــددی را بــه الگــوی هندســی و بالعکــ

ش
نیازمند آموز

ک معلّم دارد.
در کشف روابط بین عددها و شکل ها و ادامٔه آنها، نیاز به راهنمایی و کم

عددها تا ده رقمی

ک اعداد تا 
ــ در

ده رقمی)کمتر از 
ده رقم(

ــ کسب مهارت در 
خواندن و بازنمایی 

اعداد تا ده رقمی
ــ کسب مهارت در 

بیان مصادیق و به 
کارگیری اعداد تا 

ده رقمی در زندگی 
روزمره

 ،6 ،5 ،4
 ،16 ،7

 ،18 ،17
19

بازنمایی  ــ خواندن و 
اعداد تا ده رقمی با ابزار و 

ش های مختلف )الگویابی، 
رو

الگوسازی، دسته های یکی، 
ده تایی، صدتایی، هزارتایی، 

و... مکعب هزار، پول، 
ش 

ماشین حساب، جدول ارز
نویسی، حروف  مکانی، گسترده 

و رقم( و توضیح در بارٔه 
چگونگی انجام کار 
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش هــای مختلــف بازنمایــی کــرده، می خوانــد و در صــورت لــزوم آنهــا را بــه 
اعــداد تــا ده رقمــی را بــا ابــزار و رو

ص می کنــد، بیشــتر مواقــع دربــارٔه 
ش مکانــی مشــخ

یکدیگــر تبدیــل می کنــد. ارقــام را بــا کمتریــن و بیشــترین ارز
چگونگــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل کــرده و مصادیقــی 

ــره را بیــان می کنــد. از  اعــداد  مذکــور و نحــوهٔ کاربــرد آن در زندگــی روزم

خوب

ش هــای مختلــف بازنمایــی کــرده، می خوانــد و آنهــا را بــه 
در بیشــتر مواقــع اعــداد تــا ده رقمــی را بــا ابــزار و رو

ص کــرده و دربــارٔه چگونگــی 
ش مکانــی مشــخ

یکدیگــر تبدیــل می کنــد. ارقــام را بــا کمتریــن یــا بیشــترین ارز
انجــام کار بــه صــورت مختصــر توضیــح می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل 

می کنــد.

قابل قبول

مختلــف  ک خــود را از میلیــون بــا حداقــل دو مثــال 
ش داده و در

ش مختلــف نمایــ
عــدد میلیــون را بــا حداقــل دو رو

ش هــای مختلــف بازنمایــی کــرده، می خوانــد. بــا 
بیــان می کنــد. اعــداد تــا ده رقمــی را بــا برخــی از ابــزار و رو

ص می کنــد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را 
ش مکانــی را مشــخ

ــم ارقــام بــا کمتریــن یــا بیشــترین ارز هدایــت معلّ
حــل می کنــد.

ش
آموز نیازمند 

ش مکانــی و گسترده نویســی( 
ــدول ارز ش مختلف)ج

در خوانــدن و بازنمایــی اعــداد تــا ده رقمــی بــا حداقــل دو رو
ک و راهنمایــی معلّــم نیــاز دارد.

و حــل مســائل ســادٔه کتــاب درســی بــه کمــ
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س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

 ادامه جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

کسر و عدد مخلوط

ک مفهوم 
ــ در

واحد و لزوم توجه 
به آن

ک مفهوم  
ــ در

عدد مخلوط
ــ کسب مهارت در 

به کارگیری کسر 
و عدد مخلوط 

در موقعیت های 
مختلف و در 

زندگی روزمره

 ،26 ،24
 ،28 ،27

29

100-103

ــ بیان کسر یا عدد مخلوط با توجه 
به واحد، در حالت های  مختلف 

)شکل های مجزا/ پیوسته، محور و 
ساعت(

ــ رسم شکل متناظر با عدد مخلوط 
یا کسر

ــ به کارگیری عدد مخلوط یا کسر در 
اندازه گیری طول، خواندن ساعت 

و...
ــ تعیین اعداد مخلوط بین دو عدد 

ک
گ تر از ی

صحیح بزر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

با توجه به واحد، در ارتباط با حالت های مختلف )شکل های مجزا/ پیوسته، محور، ساعت( کسر یا عدد مخلوط متناظر با آن رابیان 
می کند. در بیشتر مواقع کسر یا عدد مخلوط را با استفاده از ابزار مختلف )شکل، محور، ساعت( بازنمایی می کند. در صورت لزوم 
از کسر یا عدد مخلوط در اندازه گیری طول و بیان زمان استفاده می کند و دربارٔه چگونگی انجام کار توضیح می دهد. به تعدادمعین، 

ش می دهد. کلیٔه مسائل 
ص می کند و در صورت لزوم روی شکل نمای

ک را مشخ
اعداد مخلوط بین دو عدد صحیح بزرگ تر از ی

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

بیشــتر مــوارد بــا توجــه بــه واحــد، در ارتبــاط بــا حالــت هــای مختلــف )شــکل های مجــزا/ پیوســته، محــور، ســاعت( کســر یــا عــدد 
مخلــوط متناظــر بــا آن را بیــان می کنــد. در بیشــتر مواقــع کســر یــا عــدد مخلــوط را بــا اســتفاده از ابــزار مختلــف بازنمایــی می کنــد. در 
صــورت لــزوم از کســر یــا عــدد مخلــوط در اندازه گیــری طــول و بیــان زمــان اســتفاده می کنــد و دربــارٔه چگونگــی انجــام کار توضیــح 
ص می کنــد و در صــورت لــزوم روی 

ک را مشــخ
مختصــر می دهــد. حداقــل دو عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزرگ تــر از یــ

شــکل نمایــش می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی از مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
برخــی مــوارد در ارتبــاط بــا حالــت هــای مختلــف، کســر یــا عــدد مخلــوط متناظــر بــا آن را بیــان می کنــد. در برخــی مــوارد 
گ تــر 

ک عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزر
کســر یــا عــدد مخلــوط را بــا اســتفاده از شــکل بازنمایــی می کنــد. حداقــل یــ

ص می کنــد. مســائل ســاده کتــاب درســی را حــل می کنــد. 
ک را مشــخ

از یــ
نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک صــورت(  و تعییــن حداقــل یــ
در بیــان کســر یــا عــدد مخلــوط بــا توجــه بــه حالــت هــای مختلــف و بازنمایــی آن)حداقــل بــه یــ

ک و راهنمایــی معلّــم نیــاز دارد.
ک و حــل مســائل ســادهٔ کتــاب درســی بــه کمــ

عــدد مخلــوط بیــن دو عــدد صحیــح بزرگ تــر از یــ

مقایسۀ کسرها/ عددهای مخلوط

ک مفهوم 
ــ در

تساوی  کسرها
ــ کسب مهارت در 

ساده کردن کسرها
ــ کسب مهارت در 

مقایسٔه کسرها
ــ کسب مهارت 

در مقایسٔه اعداد 
مخلوط با یکدیگر/ 

عدد مخلوط با عدد 
صحیح

34-37
ــ نوشتن کسرهای مساوی با توجه به 

حالت های  مختلف )شکل گسسته/ 
پیوسته، محور، کسر معین( 

ــ بازنمایی کسرهای مساوی از طریق 
ش روی محور

رسم شکل یا نمای
ــ ساده کردن کسر بدون رسم شکل 

ک تساوی 
ــ پیدا کردن جزء چهارم ی

کسری
ــ مقایسٔه کسرها

ــ مقایسٔه اعداد مخلوط با یکدیگر/ 
مقایسٔه اعداد مخلوط با اعداد صحیح

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای  مختلــف )شــکل گسســته/ پیوســته، کســر معیــن( می نویســد و یــا 
کســرهای مســاوی یــ

ش روی محــور( بازنمایــی می کنــد. در صــورت لــزوم کســر را تاحــد ممکــن 
بــه صورت هــای مختلــف )رســم شــکل، نمایــ

ک تســاوی کســری را بــه دســت مــی آورد. کســرها را بــا یکدیگــر و اعــداد مخلــوط را بــا 
ســاده می کنــد. جــزء چهــارم یــ

یکدیگــر و یــا  بــا عــدد صحیــح مقایســه کــرده و دربــارٔه چگونگــی انجــام کار  توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و 
بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد. 

خوب

ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای  مختلــف می نویســد و یــا بــه صورت هــای 
در بیشــتر مواقــع کســرهای مســاوی یــ

ک تســاوی کســری 
ک مرحلــه ســاده می کنــد. بیشــتر مواقــع جــزء چهــارم یــ

مختلــف بازنمایــی می کنــد. حداقــل  کســر را یــ
را بــه دســت مــی آورد. کســرها را بــا یکدیگــر و اعــداد مخلــوط را بــا یکدیگــر و یــا بــا عــدد صحیــح مقایســه می کنــد و دربــارٔه 

چگونگــی انجــام کار  توضیــح مختصــر می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول

ک 
ک کســر را بــا توجــه بــه حالــت هــای  مختلــف می نویســد. برخــی از کســرها را تــا یــ

برخــی مواقــع کســرهای مســاوی یــ
ک تســاوی 

مرحلــه ســاده می کنــد. در بازنمایــی کســرهای مســاوی بــه صورت هــای مختلــف، پیــدا کــردن جــزء چهــارم یــ
ــم نیــاز دارد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل  کســری و  مقایســه کســرها و اعــداد مخلــوط بــا یکدیگــر بــه راهنمایــی معلّ

می کنــد.

نیازمند 
ش

آموز
ک 

ک کســر بــا توجــه بــه حالــت هــای  مختلــف، ســاده کــردن کســر، پیــدا کــردن جــزء چهــارم یــ
در نوشــتن کســرهای مســاوی یــ

ــم نیــاز دارد. ک و راهنمایــی معلّ
تســاوی  کســری و مقایســٔه کســرها  و اعــداد مخلــوط  بــه کمــ
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س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در

      ادامۀ جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عدد

عدد های  اعشاری تا یک رقم اعشار

ک مفهوم کسر اعشار و 
ــ در

عدد اعشاری
ــ کسب مهارت در خواندن و 

نوشتن اعداد اعشاری
ــ کسب مهارت در تبدیل 
کسر اعشار به عدد اعشاری 

س
و بالعک

104-107
ش عدد 

خواندن و نمای
ــ 

حالت های 
در 

اعشاری 
مختلف )با استفاده از شکل/ 
ش مکانی، 

محور/ جدول ارز
رقم یا حروف(

 ــتبدیل کسر اعشار )کسر با 
مخرج ده( به عدد اعشاری 

ش آن 
س و نمای

و بالعک
به صورت های مختلف

خیلی خوب
ک رقم اعشار( را در حالت های مختلف می خواند و آن را به صورت های  مختلف )محور، جدول، شکل، 

عدد اعشاری )تا ی
کند  و نحؤه کار خود را توضیح  س تبدیل می 

دهد. در کلیٔه موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و بالعک ش می 
حروف و رقم( نمای

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

خوب
ک رقم اعشار( را در حالت های مختلف می خواند و آن را به صورت های  مختلف )محور، 

در بیشتر موارد اعداد اعشاری )تا ی
س تبدیل می کند. نحؤه 

ش می دهد. در بیشتر موارد کسر اعشار را به عدد اعشار و بالعک
جدول، شکل، حروف و رقم( نمای

کند. دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می  کارخود را به طور مختصر توضیح می 

قابل قبول
ش می دهد. در برخی 

ک رقم اعشار( را می خواند و آن را حداقل به دو صورت نمای
در برخی موارد اعداد اعشاری )تا ی

س تبدیل می  کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.
موارد کسر اعشاری را به عدد اعشاری و بالعک

نیازمند 
ش

آموز
ک صورت( و تبدیل آنها 

ش آنها )حداقل به ی
ک رقم اعشار و کسر اعشاری، نمای

ش اعداد اعشاری تا ی
در خواندن و نمای

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
به یکدیگر به کم

عملیات روی اعداد

جمع و تفریق 

- کسب مهارت در جمع  و 
تفریق اعداد طبیعی )با حاصل 

کمتر از ده رقم (
- کسب مهارت در استفاده از 
جمع  و تفریق در زندگی روزمره

11 و 19
ــ جمع و تفریق  دو عدد 

به صورت های مختلف 
)ذهنی، فرایندی(

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
جمع و تفریق دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی ( انجام داده، دربارٔه چگونگی انجام آنها توضیح می دهد. 

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

خوب
در بیشتر مواقع جمع دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی( انجام می دهد. بیشتر اوقات دربارٔه چگونگی انجام 

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

قابل قبول
برخی مواقع جمع دو عدد را به صورت های مختلف )ذهنی، فرایندی( انجام می دهد. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

در جمع دو عدد به صورت های )ذهنی، فرایندی( و حل مسائل  سادهٔ کتاب درسی به کم

ضرب و تقسیم عددهای طبیعی

ــ کسب مهارت در انجام 
ضرب اعداد کمتر از 

چهاررقمی در یکدیگر
ک مفهوم تقسیم و 

ــ در
رابطه های تقسیم

ــ کسب مهارت در تقسیم 
اعداد )حداکثر چهار رقمی( بر 
ک رقمی و دورقمی

عددهای ی

12-15

 48-55

60-71

ــ انجام ضرب اعداد 
کمتر از چهاررقمی در 

یکدیگر با استفاده از 
ش های مختلف )رسم 

رو
شکل، گسترده نویسی، 

خالصه نویسی(
ــ تعیین  اجزای تقسیم 

ــ انجام تقسیم اعداد 
)حداکثر چهار رقمی( بر 

ک رقمی 
اعداد دورقمی و ی

و نوشتن رابطه های تقسیم از 
راه های مختلف )رسم شکل، 
نمودار، با استفاده از عبارت 

تقسیم( و تعیین جواب
ــحل مسائل مربوط

خیلی خوب

ش های مختلف)رسم شکل، گسترده نویسی، خالصه نویسی( 
ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با استفاده از رو

ک 
انجام می دهد و حاصل تقریبی آنها را به دست می آورد. تقسیم اعداد چند رقمی)حداکثر چهاررقمی( بر دو رقمی و ی

علیه، خارج  رقمی را از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از عبارت تقسیم( انجام داده، مقسوم، مقسوم 
قسمت و باقیمانده را تعیین می کند. رابطه های تقسیم را بیان می کند و دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح می دهد. مسائل کتاب 

درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب

ش های رسم شکل و خالصه نویسی انجام می دهد. 
در بیشتر موارد، ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با رو

ک رقمی را 
در صورت لزوم حاصل تقریبی آنها را به دست می آورد. بیشتر مواقع تقسیم اعداد چند رقمی بر دو رقمی و ی

از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده از عبارت تقسیم( انجام داده، مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت و 
باقیمانده را تعیین می کند. رابطٔه تقسیم را بیان می کند. دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح مختصر می دهد. بیشتر مسائل کتاب 

درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول

ش های خالصه نویسی انجام می دهد و حاصل تقریبی 
در برخی موارد ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر را با رو

آنها را به دست می آورد. در ضرب اعدادی که یکی از ارقام آنها صفر است، به راهنمایی معلم نیاز دارد. تقسیم اعداد دو 
نویسد. مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت و باقیمانده  ک رقمی را با استفاده از عبارت تقسیم می 

رقمی بر دو رقمی و ی
را تعیین می کند. رابطه های تقسیم را می نویسد. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ش )خالصه نویسی( و انجام تقسیم اعداد دو رقمی بر 

ک رو
در ضرب اعداد کمتر از چهاررقمی در یکدیگر، حداقل با ی

ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.
ک رقمی به کم

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

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

بخش پذیری

ک مفهوم 
ــ در

ش پذیری
بخ

60-63
ش پذیر  بودن 

ــ تعیین بخ
اعداد بر عدد/ اعداد معین

ـــ حل مسائل مربوط
خیلی خوب

ک رقمی را از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده 
ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی

بخ
کند. کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می  کند و دالیل خود را بیان می  ص می 

از عمل تقسیم( مشخ

خوب
ص می کند و 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

دالیل خود را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. مسائل 

ک راه  مشخ
از ی ک رقمی را حداقل 

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

کند. سادٔه کتاب درسی را حل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک رقمی و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به 

ش پذیری اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
برای تعیین بخ

نیاز دارد. ک و راهنمایی معلّم 
کم

محاسبه های تقریبی

ک مفهوم 
ــ در

محاسبه های تقریبی
ــ کسب مهارت در 
های  انجام محاسبه 

تقریبی با تقریب های 
مختلف

56-59
ــ به دست آوردن اعداد 

تقریبی با تقریب معین
ش اعداد به صورت 

ــ نمای
تقریبی روی محور

ــ به دست آوردن حاصل 
اعمال ریاضی بر روی 

اعداد به صورت تقریبی
محاسبات تقریبی ــ انجام 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ص می کند و در صورت لزوم آن را روی 
باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدوده آن را مشخ

ش می دهد. حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات 
محور نمای

کند. نحؤه انجام کار را  ص می 
دهد و در صورت لزوم مقدار خطای انجام شده را مشخ صورت تقریبی انجام می  را به 

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

خوب

ص می کند و در صورت لزوم 
در بیشتر مواقع باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدودٔه آن را مشخ

ش می دهد. در بیشتر مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و 
آن را روی محور نمای

ص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی 
را مشخ تقریبی انجام می دهد و مقدار خطای انجام شده  یا این محاسبات را به صورت 

و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. در تعیین محدودٔه آن به راهنمایی معلّم نیاز 

در برخی مواقع با تقریب رقم دهگان، مقدار تقریبی عدد را مشخ
دارد. در برخی مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات را 

به صورت تقریبی انجام می دهد.

نیازمند 
ش

آموز
ک و 

کم در تعیین مقدار تقریبی عدد با تقریب رقم دهگان و بیشتر و تعیین محدودٔه عدد و انجام محاسبات تقریبی، به 
راهنمایی معلّم نیاز دارد.

جمع و تفریق کسر

ک مفهوم 
ــ در

جمع/ تفریق دو کسر 
کسب  مهارت در انجام 
جمع/ تفریق دو کسر با 

های مساوی مخرج 

30-33
ــــ بــه دســت آوردن پاســخ 
جمــع/ تفریــق دو کســر        
)بــا مخرج هــای مســاوی/  
مخرج هایــی کــه   بــر هــم  
ش پذیــر  هســتند( بــا 

بخ
مختلــف 

بازنمایی هــای 
)شــکل،  محــور و رابطــٔه 

ریاضــی(
ـــ به دست آوردن جزء 

مجهول با توجه به رابطٔه 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی 
 ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش پذیر هستند، با 

ک( و مخرج هایی که بر هم  بخ
های مساوی )با حاصل کمتر از ی جمع/ تفریق دو کسر با مخرج 

بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. جزء مجهول را با توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر)با مخرج های مساوی( 
دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند. به دست می آورد و دربارٔه چگونگی کار توضیح می 

خوب

ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. در بیشتر موارد 
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی

را انجام می دهد و با توجه به رابطٔه  هستند، با بازنمایی های مختلف  ش پذیر 
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ

به دست می آورد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل  کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را  جمع/ تفریق دو 
جدید را حل می کند.

قابل قبول

ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. 
در بیشتر موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی

ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام داده و 
در برخی موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ

با  توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می آورد. برخی مسائل کتاب درسی 
را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک معلّم نیاز دارد.

در انجام جمع/ تفریق دو کسر وپیدا کردن جزء مجهول دو کسر به راهنمایی و کم
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عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

بخش پذیری

ک مفهوم 
ــ در

ش پذیری
بخ

60-63
ش پذیر  بودن 

ــ تعیین بخ
اعداد بر عدد/ اعداد معین

ـــ حل مسائل مربوط
خیلی خوب

ک رقمی را از راه های مختلف )رسم شکل، نمودار، با استفاده 
ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی

بخ
ص می کند و دالیل خود را بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

از عمل تقسیم( مشخ

خوب
ص می کند و 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر چهاررقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

دالیل خود را بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. مسائل 

ک راه  مشخ
ک رقمی را حداقل از ی

ش پذیر بودن اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
بخ

سادٔه کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک رقمی و حل مسائل سادٔه کتاب درسی به 

ش پذیری اعداد )حداکثر دورقمی( بر اعداد دو رقمی و ی
برای تعیین بخ

ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.
کم

محاسبه های تقریبی

ک مفهوم 
ــ در

محاسبه های تقریبی
ــ کسب مهارت در 
انجام محاسبه های 

تقریبی با تقریب های 
مختلف

56-59
ــ به دست آوردن اعداد 

تقریبی با تقریب معین
ش اعداد به صورت 

ــ نمای
تقریبی روی محور

ــ به دست آوردن حاصل 
اعمال ریاضی بر روی 

اعداد به صورت تقریبی
محاسبات تقریبی ــ انجام 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

ص می کند و در صورت لزوم آن را روی 
باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدوده آن را مشخ

ش می دهد. حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات 
محور نمای

ص می کند. نحؤه انجام کار را 
را به صورت تقریبی انجام می دهد و در صورت لزوم مقدار خطای انجام شده را مشخ

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

خوب

ص می کند و در صورت لزوم 
در بیشتر مواقع باتوجه به رقم مورد نظر برای تقریب، مقدار تقریبی عدد و محدودٔه آن را مشخ

ش می دهد. در بیشتر مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و 
آن را روی محور نمای

ص می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی 
یا این محاسبات را به صورت تقریبی انجام می دهد و مقدار خطای انجام شده را مشخ

و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص می کند. در تعیین محدودٔه آن به راهنمایی معلّم نیاز 

در برخی مواقع با تقریب رقم دهگان، مقدار تقریبی عدد را مشخ
دارد. در برخی مواقع حاصل اعمال ریاضی بر روی اعداد را به صورت تقریبی محاسبه می کند و یا این محاسبات را 

به صورت تقریبی انجام می دهد.

نیازمند 
ش

آموز
ک و 

در تعیین مقدار تقریبی عدد با تقریب رقم دهگان و بیشتر و تعیین محدودٔه عدد و انجام محاسبات تقریبی، به کم
راهنمایی معلّم نیاز دارد.

جمع و تفریق کسر

ک مفهوم 
ــ در

جمع/ تفریق دو کسر 
کسب  مهارت در انجام 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی

30-33
ــــ بــه دســت آوردن پاســخ 
جمــع/ تفریــق دو کســر        
)بــا مخرج هــای مســاوی/  
مخرج هایــی کــه   بــر هــم  
ش پذیــر  هســتند( بــا 

بخ
مختلــف 

بازنمایی هــای 
)شــکل،  محــور و رابطــٔه 

ریاضــی(
ـــ به دست آوردن جزء 

مجهول با توجه به رابطٔه 
جمع/ تفریق دو کسر با 

مخرج های مساوی 
 ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ش پذیر هستند، با 

ک( و مخرج هایی که بر هم  بخ
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی )با حاصل کمتر از ی

بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. جزء مجهول را با توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر)با مخرج های مساوی( 
آورد و دربارٔه چگونگی کار توضیح می دهد. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند. به دست می 

خوب

ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. در بیشتر موارد 
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی

ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد و با توجه به رابطٔه 
جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ

جمع/ تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می آورد. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل 
جدید را حل می کند.

قابل قبول

ک( با بازنمایی های مختلف را انجام می دهد. 
در بیشتر موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج های مساوی)با حاصل کمتر از ی

ش پذیر هستند، با بازنمایی های مختلف را انجام داده و 
در برخی موارد جمع/ تفریق دو کسر با مخرج هایی که بر هم بخ

با  توجه به رابطٔه جمع/ تفریق دو کسر) با مخرج های مساوی(، جزء مجهول را به دست می آورد. برخی مسائل کتاب درسی 
را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک معلّم نیاز دارد.

در انجام جمع/ تفریق دو کسر وپیدا کردن جزء مجهول دو کسر به راهنمایی و کم

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

ادامه جدول اهدا

عناوین کارنامه
ف کلی

اهدا
صفحه

نشانه های تحقق
سطوح عملکرد

عملیات روی اعداد

ضرب عدد در کسر

ک مفهوم 
ــ در

کسرضرب عدد در 
ــ کسب مهارت 

در بازنمایی ضرب 
عدد در کسر

38-41
ــ بازنمایی ضرب عدد 

در کسر باتوجه به واحد 
به صورت های مختلف 
)شکل، محور( و پیدا 

کردن پاسخ
ــ توضیح دربارٔه ضرب 
عدد در کسر و بیان آن 

به صورت عبارت ریاضی
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ضــرب عــدد در کســر را باتوجــه بــه واحــد بــه صورت هــای مختلــف بازنمایــی کــرده و حاصــل را بــه دســت مــی آورد 

ــد را حــل می کنــد. کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدی و دربــارٔه چگونگــی انجــام 

خوب
 در بیشــتر مــوارد، ضــرب عــدد در کســر را باتوجــه بــه واحــد بــه صورت هــای مختلــف بازنمایــی کــرده و حاصــل را
ــح مختصــر می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی از  به دســت می آورد. دربــارهٔ چگونگــی انجــام کار توضی

مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
در برخی موارد با توجه به شکل یا محور، ضرب عدد در کسر را می نویسد و پاسخ را به دست می آورد.  مسائل سادٔه 

کتاب درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی 

در نوشــتن ضــرب عــدد در کســر بــا توجــه بــه شــکل یــا محــور و بــه دســت آوردن پاســخ آن نیــاز بــه کمــ
معلم دارد.

جمع و تفریق اعداد  اعشاری

ــ کسب مهارت 
در جمع و تفریق 

اعداد اعشاری )با 
ک رقم اعشار(

ی

108-115
ــ جمع و تفریق اعداد 
ک رقم 

اعشاری )با ی
اعشار( در هر حالت 

)با استفاده از شکل، با 
ش 

استفاده از جدول ارز
مکانی، بدون استفاده از 
ش مکانی( با 

جدول ارز
انتقال و بدون انتقال

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک رقــم اعشــار( را در هــر حالــت بــا انتقــال و بــدون انتقــال انجــام می دهــد 

جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ
و دربــارٔه چگونگــی انجــام کار توضیــح می دهــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

خوب
ک رقــم اعشــار( را در هــر حالــت بــا انتقــال و بــدون انتقــال 

در بیشــتر مــوارد جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ
ــد را حــل می کنــد. انجــام می دهــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدی

قابل قبول
ش 

ک رقــم اعشــار(، بــدون انتقــال را بــا اســتفاده از جــدول ارز
در بیشــتر مــوارد جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ

مکانــی انجــام می دهــد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می کنــد.

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی معلــم نیــاز 

ک رقــم اعشــار(، بــدون انتقــال بــه کمــ
بــرای انجــام جمــع و تفریــق اعــداد اعشــاری )بــا یــ

دارد.

هندسه

زاویه 

ک مفهوم 
ــ در
زاویه 

در    ــ کسب مهارت 
مقایسٔه زاویه ها

78-81
ــ تعیین زاویه با 

های مختلف بازنمایی 
ــ تعیین اجزای زاویه و 

نامگذاری آنها
ــ رسم انواع زاویه )تند/ 
راست/ باز( با استفاده از 

نقاله یا گونیا
ــ مقایسٔه دو یا چند زاویه 

با یکدیگر
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص می کنــد. زاویــٔه 

انــواع زاویــه بــا بازنمایی هــای مختلــف را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ
تعییــن شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می کنــد. زاویه هــا را بــا یکدیگــر مقایســه می کنــد و بــا اســتفاده از 

کنــد. نمادهــای ریاضــی، نتیجــه را بیــان می کنــد. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می 

خوب

ص می کنــد. زاویــٔه 
انــواع زاویــه در بیشــتر بازنمایی هــا را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ

تعییــن شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می کنــد. بیشــتر مواقــع زاویه هــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و 
کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را  بــا اســتفاده از نمادهــای ریاضــی، نتیجــه را بیــان می 

حــل می کنــد.

قابل قبول
ص می کنــد. برخــی 

انــواع زاویــه در برخــی از بازنمایی هــا را تعییــن و نامگــذاری می کنــد. اجــزای زاویــه را مشــخ
از زوایــای تعییــن شــده را بــا اســتفاده از نقالــه یــا گونیــا رســم می کنــد. برخــی از زاویه هــا را مقایســه کــرده و آنهــا را 

کنــد. بــه ترتیــب بیــان می کنــد. مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک بازنمایــی، رســم 

اجــزای زاویــه را تعییــن می کنــد و آن را نامگــذاری می کنــد. بــرای تعییــن زاویــه بــا حداقــل یــ
ک و راهنمایــی معلــم نیــاز دارد.

هــا بــه کمــ زاویــه و مقایســه زاویه 
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هندسه

عمود و موازی

ک مفهوم دو خط 
ــ در

عمود بر هم
ک مفهوم دو خط 

ــ در
موازی

ــ کسب مهارت در 
رسم دو خط عمود 

بر هم
ک رابطٔه دو خط 

ــ در
ک خط و دو 

عمود بر ی
خط موازی

ک برخی از 
ــ در

ص خطوط موازی
خوا

122-125
ک 

ــــ رســم دو یــا چنــد خــط عمود بــر ی
ک یــا 

خــط در حــاالت مختلــف )از یــ
ک یــا چنــد 

چنــد نقطــه روی خــط، از یــ
ک گونیــا

نقطــه خــارج از خــط( بــه کمــ
ــ تعیین خطوط موازی با یکدیگر
ــ تعیین خطوط عمود بر یکدیگر

ص مــوازی بــودن دو خــط که 
ــــ تشــخی

ک خــط عمودنــد.
بــر یــ

ــــ تعییــن زوایــای مســاوی حاصــل از 
ک یــا چنــد خــط 

دو خــط مــوازی بــا یــ
مــّورب

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ک خــط را در حــاالت مختلــف رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان 

دو یــا چنــد خــط عمــود بــر یــ
ک یــا چنــد خــط، آنهــا را قطــع کرده انــد، 

می کنــد. زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
تعییــن می کنــد)در حــد کتــاب درســی(. مســائل کتــاب درســی و بیشــتر مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

خوب
ک خــط را در حــاالت مختلــف رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان می کنــد. 

دو خــط عمــود بــر یــ
را قطــع کرده انــد، تعییــن  ک یــا دو خــط، آنهــا 

بیشــتر زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
می کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می کنــد.

قابل قبول
ک خــط را از نقــاط واقــع بــر آن خــط رســم کــرده و دلیــل مــوازی بــودن آنهــا را بیــان می کنــد. 

دو خــط عمــود بــر یــ
کنــد.  ک خــط، آنهــا را قطــع کــرده، تعییــن می 

برخــی از زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی کــه یــ
کند. برخــی از مســائل ســادٔه کتــاب درســی را حــل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک مــوازی بــودن آنهــا و پیــدا کــردن 

ک خــط از نقــاط واقــع بــر آن خــط، در
بــرای رســم دو خــط عمــود بــر یــ

ک و راهنمایــی معلــم نیــاز دارد.
ک خــط مــورب بــه کمــ

زوایــای مســاوی/ راســت حاصــل از دو خــط مــوازی و یــ

 چهارضلعی ها، اجزا  و خاصیت  آنها 

ــ درک انواع    چهارضلعی 
االضالع، ذوزنقه  )متوازی 

و لوزی( و رابطٔه بین آنها
ص 

از  خوا ک برخی 
ــ در

االضالع، ذوزنقه  متوازی 
و لوزی 

ــ کسب مهارت در 
ها مقایسه چهارضلعی 

126-129
ــــ تعییــن انــواع چهــار ضلعــی، بیــان 
ص آنهــا )در حــد کتــاب 

اجــزا و خــوا
درسی(

ص مشــترک و متمایــز 
ــــ بیــان خــوا

هــا )در حــد کتــاب درســی( چهارضلعی 
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص می کنــد. چهــار ضلعی هــا را بــا 

ص آنهــا را در حــد کتــاب درســی مشــخ
انــواع چهــار ضلعــی، اجــزا و خــوا

ــٔه شــطرنجی و  کنــد. بــا اســتفاده از صفح ک و متمایــز آنهــا را بیــان می 
ص مشــتر

یکدیگــر مقایســه کــرده و خــوا
کنــد. کنــد. مســائل کتــاب درســی و برخــی مســائل جدیــد را حــل می  یــا گونیــا، انــواع چهــار ضلعــی  را رســم می 

خوب
ص می کنــد. چهــار 

ص آنهــا را  در حــد کتــاب درســی مشــخ
انــواع چهــار ضلعــی، اجــزا و برخــی از خــوا

کنــد. بــا اســتفاده از  ک و متمایــز آنهــا را بیــان می 
ص مشــتر

هــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و برخــی خــوا ضلعی 
کنــد. بیشــتر مســائل کتــاب درســی را حــل می کنــد. صفحــٔه شــطرنجی، انــواع چهــار ضلعــی  را رســم می 

قابل قبول

کنــد.  ص می 
ص آنهــا را در حــد کتــاب درســی مشــخ

ع، ذوزنقــه، اجــزا و برخــی از خــوا انــواع متوازی االضــال
ک خاصیــت 

ک و یــ
ک خاصیــت مشــتر

کنــد و حداقــل یــ ع و ذوزنقــه را بــا یکدیگــر مقایســه می  متوازی االضــال
کنــد. مســائل ســادٔه کتــاب  کنــد و بــا اســتفاده از صفحــٔه شــطرنجی، آنهــا را رســم می  متمایــز آنهــا را بیــان می 

کنــد. درســی را حــل می 

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایــی 

ص آنهــا، مقایســٔه آنهــا و رســم آنهــا بــه کمــ
ع و ذوزنقــه، اجــزا و خــوا ص متوازی االضــال

در تشــخی
معلــم نیــاز دارد.

س »ریاضی« پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی ـ سال تحصیلی 96 ـ 95
ادامه جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد در
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اندازه گیری

زاویه

ک مفهوم 
ــ در

واحد اندازه گیری 
زاویه

ــ کسب مهارت 
در استفاده از نقاله 

برای اندازه گیری 
زاویه

82-85
ک 

ــ بیان چگونگی به دست آوردن ی
درجه

ــ اندازه گیری زاویه با استفاده از نقاله
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
واحد اندازه گیری زاویه و نحؤه به دست آوردن آن را بیان می کند. با استفاده از نقاله، زاویه را در هر حالت )تند، راست، 
گ تر از 180درجه( در اشکال مختلف اندازه گیری و با درجه بیان می کند. نحؤه کار را توضیح می دهد. مسائل کتاب 

باز، بزر
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
درجه  اشکال مختلف،اندازه گیری و با  گ تر از 180 درجه( در 

راست، باز، بزر با استفاده از نقاله، زاویه را در هر حالت )تند، 
بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
می کند. با استفاده از نقاله، زاویه های تند، راست و باز را اندازه گیری و با درجه بیان می کند و مسائل سادٔه کتاب درسی را حل 

نیازمند 
ش

آموز
ک معلم نیاز دارد.

های تند، راست و باز و حل مسائل بسیار سادهٔ کتاب درسی به راهنمایی و کم برای اندازه گیری زاویه 

زمان

ــ کسب مهارت 
در به دست آوردن 
زمان قبل و بعد از 

ک زمان معین
ی

ک مفهوم 
ــ در
ثانیه

86-90
ــ به دست آوردن زمان قبل/ بعد از 
ک زمان معین به صورت ذهنی یا به 

ی
ک نمودار زمان

کم
ک کار به صورت 

ــ بیان زمان انجام ی
تقریبی با استفاده از واحد ثانیه

ــ تبدیل دقیقه به ثانیه/ ساعت به دقیقه 
س

یا برعک
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
ص 

ک کار مشخ
کند. زمان انجام ی ص را تعیین می 

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

به صورت ذهنی یا به کم
س تبدیل می کند. مسائل کتاب 

را به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند. دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
ص را 

ک کار مشخ
ص را تعیین می کند. بیشتر مواقع زمان انجام ی

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

به کم
س تبدیل می کند. بیشتر مسائل کتاب 

به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند و دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی و برخی مسائل جدید را حل می کند.

قابل قبول
ص را 

ک کار مشخ
ص را تعیین می کند و زمان انجام ی

ک زمان مشخ
ک خط زمان، زمان قبل و بعد از ی

برخی مواقع به کم
س تبدیل می کند. مسائل سادٔه کتاب 

به صورت تقریبی با واحد ثانیه بیان می کند و دقیقه را به ثانیه/ ساعت را به دقیقه یا برعک
درسی را حل می کند.

نیازمند 
ش

آموز
ک و راهنمایی معلّم نیاز دارد.

س به کم
ص و تبدیل ثانیه به دقیقه و برعک

ک زمان مشخ
برای بیان زمان قبل و بعد از ی

طول / محیط

ــ کسب مهارت 
در اندازه گیری 

طول اشیا به 
ک واحد/ ابزار 

کم
ص شده

مشخ
ــ کسب مهارت 

در محاسبٔه 
محیط اشکال 

هندسی با استفاده 
از واحدهای 

استاندارد/ 
غیراستاندارد

90-93
126-137

ــ اندازه گیری طول اشیا یا محیط 
ص شده 

اشکال هندسی با واحد مشخ
صورت واحد کامل/ 

و بیان آن به 
کسری از واحد یا هر دو

ــ اندازه گیری طول اشیا یا محیط با 
استفاده از واحدهای استاندارد و 
بیان آن به صورت صحیح/ اعشاری/ 
ترکیبی )متر و سانتیمتر، متر و میلیمتر، 

سانتیمتر، میلیمتر(
ــ اندازه گیری محیط اشکال هندسی 
با استفاده از فرمول/ بدون استفاده از 
آن به صورت های مختلف فرمول و بیان 

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را با استفاده از واحدهای غیراستاندارد/ استاندارد، اندازه گیری کرده و آن را به صورت واحد 
کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ اعشاری/ ترکیبی بیان می کند. دربارٔه نحؤه انجام کار توضیح می دهد. برای 

کند. محاسبٔه محیط اشکال هندسی از فرمول استفاده می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می 

خوب

گیری کرده و  در بیشتر موارد طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را با استفاده از واحدهای غیراستاندارد/ استاندارد، اندازه 
کند. دربارٔه نحؤه انجام  آن را به صورت واحد کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ اعشاری/ ترکیبی بیان می 
کار توضیح می دهد. برای محاسبٔه محیط اشکال هندسی از فرمول استفاده می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی و برخی از 

کند. مسائل جدید را حل می 

قابل قبول
برخی مواقع طول اشیا/ محیط اشکال هندسی را به صورت واحد کامل/ کسری از واحد یا هردو، به صورت صحیح/ 
کند. برای محاسبٔه محیط برخی از اشکال هندسی از  اعشاری/ ترکیبی بیان می کند. مسائل سادٔه کتاب درسی را حل می 

فرمول استفاده می کند.

نیازمند 
ش

آموز
برای محاسبٔه طول اشیا/ محیط اشکال هندسی )با استفاده از فرمول/ بدون استفاده از فرمول( و بیان آن به صورت صحیح/ 

ک معلم نیاز دارد. 
اعشاری یا ترکیبی به راهنمایی و کم
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اندازه گیری

 مساحت 

ــ کسب مهارت 
در محاسبه 

مساحت 
متوازی االضالع 

و مثلث
ک رابطه 

ــ در
مساحت 

متوازی االضالع 
با مساحت مثلث و 

مستطیل
واحد 

ک 
در

ــ 
مساحت

130-137
ــ به دست آوردن مساحت متوازی االضالع 

ک 
ش های گوناگون)به کم

و مثلث به رو
شکل، با استفاده از فرمول( و بیان آن با 

استفاده از مترمربع/ سانتیمترمربع
ــ به دست آوردن فرمول مساحت 

متوازی االضالع با استفاده از مساحت 
مستطیل و مساحت مثلث با استفاده از 

مساحت متوازی االضالع
ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب

االضالع، مساحت  ک مساحت متوازی 
االضالع و به کم ک مساحت مستطیل، مساحت متوازی 

به کم
ش کار توضیح می دهد. با استفاده از فرمول مساحت ترکیبی یا 

مثلث را به دست می آورد و دربارٔه رو
ساده را در هر حالت به دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. مسائل کتاب درسی و بیشتر مسائل 

جدید را حل می کند.

خوب

ک مساحت متوازی االضالع مساحت 
االضالع و به کم ک مساحت مستطیل، مساحت متوازی 

به کم
مثلث را به دست می آورد. با استفاده از فرمول مساحت متوازی االضالع و مثلث را در حالت هایی که 
ارتفاع داخل مثلث قرار دارد، به دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. بیشتر مسائل کتاب درسی 

حل می کند. و برخی مسائل جدید را 

قابل قبول
با استفاده از فرمول، مساحت متوازی االضالع و مثلث را در حالت هایی که ارتفاع داخل مثلث قرار دارد، به 

دست آورده و با واحد مناسب بیان می کند. مسائل سادهٔ کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و 
برای محاسبٔه مساحت متوازی االضالع و مثلث در شکل های ساده و بیان واحد مناسب به کم

راهنمایی معلم نیاز دارد.

آمار و احتمال

نمودار خط شکسته

ک  مفهوم 
ــ در

نمودار خط 
آنشکسته و کاربرد 
ــ کسب مهارت 
در رسم نمودار 

خط شکسته

144-147
ــ رسم نمودار خط شکسته با توجه به 

داده ها و تفسیر داده ها
ــ بیان کاربرد نمودار خط شکسته

ــ حل مسائل مربوط

خیلی خوب
کاربرد نمودار خط شکسته را بیان می کند و با توجه به داده ها، نمودار خط شکسته را رسم کرده و داده ها 

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

خوب
در بیشتر موارد، با توجه به داده ها، نمودار خط شکسته را رسم می کند و داده ها را مقایسه می کند. بیشتر 

مسائل کتاب درسی را حل می کند.

قابل قبول
برخی موارد، با توجه به داده ها، نمودار خط شکسته را رسم می کند. مسائل کتاب درسی را حل  در 

کند.  می 
ش

نیازمند آموز
ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.

برای رسم نمودار خط شکسته و مقایسٔه داده ها به کم

 احتمال وقوع یک پیشامد 

مفهوم 
ک 

در
ــ 

احتمال
ــ کسب مهارت در 
حاالت 

ش بینی 
پی

ک پیشامد 
ممکن ی

148-151
ک پیشامد

ش بینی احتمال وقوع ی
ــ پی

ــ حل مسائل مربوطه
خیلی خوب

ش بینی کرده و با جملٔه مناسب )به طور حتم اتفاق می افتد، به احتمال 
ک پیشامد را پی

احتمال وقوع ی
و دلیل می آورد. مسائل  حتم اتفاق نمی افتد( بیان کرده  بیشتر، به احتمال برابر، به احتمال کمتر، به طور 

کتاب درسی و بیشتر مسائل جدید را حل می کند.

خوب
مناسب بیان می کند. بیشتر مسائل  ش بینی کرده و با جملٔه 

پیشامد را پی ک 
در بیشتر موارد احتمال وقوع ی

کتاب درسی را حل می کند.

قابل قبول
ش بینی کرده و با جملٔه مناسب بیان می کند. مسائل سادٔه 

ک پیشامد را پی
در برخی موارد احتمال وقوع ی

کتاب درسی را حل می کند.

ش
نیازمند آموز

ک و راهنمایی معلم نیاز دارد.
ک پیشامد و بیان آن به صورت مناسب، به کم

ش بینی احتمال وقوع ی
برای پی
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حل مسئله  

به کار بردن راهبردهای حل مسئله و حل مسئله

)رسم  مختلف  راهبردهای  از  استفاده  با  مسئله  حل  ــ 
الگویابی،  زیرمسئله،  به  مسئله  تبدیل  الگوسازی،  شکل، 
آزمایش،  و  حدس  نمادین،  روش  ساده تر،  مسئلٔه  حل 

حذف حالت های نامطلوب(

کل کتاب 

 ــ به کارگیری راهبرد خواسته شده در حل مسئله
 ــ تشخیص و به کارگیری راهبرد مناسب در حل مسائل 

داده شده 
 ــ بیان فرایند به کارگیری راهبردها در حل مسئله   

خیلی خوب
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل می کند و در مورد 

راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
فرایند حل مسئله توضیح می دهد. 

خوب
آن حل  ص داده و مسئله را با استفاده از 

در بیشتر موارد، راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
می کند و در مورد فرایند حل مسئله توضیح مختصر می دهد.

قابل قبول
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل 

در برخی موارد، راهبرد مناسب برای حل مسئله را به  درستی تشخی
می کند و در مورد فرایند حل مسئله با راهنمایی معلم توضیح می دهد.

ش
نیازمندآموز

حل مسئله  حل مسئله به کار می گیرد. راهبرد مناسب برای  با راهنمایی معلم، راهبردهای خواسته شده را در 
ص داده و مسئله را با استفاده از آن حل می کند .

را تشخی

ترکیب راهبردها

ــ حل مسئله از طریق ترکیب راهبردهای مناسب حل مسئله

کل کتاب

ــ بیان  راهبردهای مناسب در حل مسئله
ــ به کارگیری ترکیب راهبردهای مناسب در حل مسئله

خیلی خوب
 با  ترکیب راهبردهای مناسب مسئله را حل می کند و دربارٔه کار خود توضیح می دهد. 

خوب
در بیشتر موارد، با ترکیب راهبردهای مناسب مسئله را حل می کند و دربارٔه کار خود توضیح می دهد.

قابل قبول
در برخی موارد، با  ترکیب راهبردهای مناسب، مسئله را حل می کند و دربارٔه کار خود توضیح می دهد.

ش
نیازمندآموز

کند. با راهنمایی معلم، راهبردهای مناسب را ترکیب و مسئله را حل می 
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