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١ــ با بررسی فّعالیت های جلسات گذشته ی تفکّر و پژوهش، چه چیزهایی آموختید؟
.....................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

٢ــ با توّجه به عملکرد خود در فّعالیت های جلسات گذشته، جدول زیر را کامل کنید.

قابل قبولخوبخیلی خوبعملکرد من ٭                                                                               مقیاس
 نیازمند
تالش و

آموزش بیشتر

3ــ با بررسی نوشته های خود در صفحات قبلی کتاب، جدول زیر را کامل کنید!

موارد دوست داشتنی درباره ی نوشته های مننکات منفی درباره ی نوشته های مننکات مثبت درباره ی نوشته های من
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٭ عملکرد مورد انتظار، متناسب با فّعالیت های اختیاری، توّسط معلّم تعیین می شود.

خود ارزیابی

فّعالیت های اختیاری
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خودارزیابی 
نیمسال اّول و دوم
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قابل قبولخوبخیلی خوبعملکرد من                                                                               مقیاس
 نیازمند

تالش بیشتر

خودارزیابی نیمسال اّول تحصیلی

 با توّجه به فّعالیت هایی که از ابتدای سال تحصیلی تا کنون در درس تفّکر و پژوهش انجام دادید، جدول زیر را تکمیل کنید.

یف
رد

                                                                                                                    مقیاس

وبعملکرد
ی خ

خیل

وب
خ

ول
ل قب

قاب

ش و 
 تال

مند
یاز

ن
شتر

  بی
زش

آمو

هنگام مشاهده ی فیلم، گوش دادن به داستان یا حرف زدن دیگران با دّقت توّجه می کنم.1

سؤال هایی می پرسم که پاسخ آن را نمی دانم یا می خواهم نظر دیگران را نیز درباره ی آن بدانم.2

به نظر دیگران با تأّمل گوش می دهم و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظر خود تشویق می کنم.3

4
هنگام گفت  وگو با دیگران به احساسات آنها توّجه می کنم. هم احساسات دیگران را درک می کنم و هم 

هنگام مخالفت با احترام صحبت می کنم.

5
هنگام گفت وگو با دیگران فریاد نمی زنم، بغض نمی کنم، صدایم را بلند نمی کنم، ولی در عوض، آرام، 

واضح و محکم صحبت می کنم.

هنگام گفت وگو با دیگران، از مشاجره ی با آنها و موضع دفاعی گرفتن در برابر آنان، خودداری می کنم.6

برای توضیح افکار و تصمیم های خودم از زبان صحیح و دقیق استفاده می کنم.7

در گفت وگوها سعی می کنم نظرم تکراری نباشد و هر بار کامل تر شود.8

می توانم از نظر و عقیده ی خود با دلیل دفاع کنم.9

هنگام گفت وگوی کالسی به نظر دوستانم اشاره می کنم.10

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بین پدیده ها، وقایع، یا اجزای آنها را شناسایی و بیان می کنم.11

با بررسی مسئله، راه های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص می دهم.12

روش های مختلف جمع آوری اطاّلعات را برای یافتن پاسخ پرسش هایم به کار می برم.13

یک موضوع را همه جانبه بررسی می کنم و از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهیز می کنم.14

تحّمل شنیدن نظر دیگران را دارم و در صورت لزوم، نظر خود را اصالح می کنم.15

در برخورد با پدیده ها و مسائل زود قضاوت نمی کنم.16

هنگام قضاوت در مورد رفتار و نظر خودم و دیگران، از معیار مناسب استفاده می کنم.17

قادرم احساسات، تجربیات و ارزیابی خود را از هر موقعیت برای دیگران توضیح دهم.18

فّعالیت های کتاب را با دّقت و برای یادگیری بهتر انجام می دهم.19

در تکمیل برگه های خودارزیابی با دّقت و براساس واقعیت عمل می کنم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون
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یف
موارد توصیفیرد

1
مهم ترین چیزی که آموختم، این بود که: ....................................................................

.................................................................................................

2
فّعالیت های مورد عالقه ی من عبارت اند از: .......................................................

..........................................................................................
.....................

3
من در ..............................................................................................

................................................ پیشرفت کرده ام.

4
من باید در زمینه ی  ....................................................................................

.................................................. بیشتر کار کنم.

5
به خودم افتخار می کنم؛ به دلیل اینکه: .....................................................................
...................................................................................................

6
وقتی به نوشته های خود نگاه می کنم، احساس می کنم: .........................................................
...................................................................................................

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ................................         امضا

خودارزیابی نیمسال اّول تحصیلی
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خودارزیابی پایان سال تحصیلی

 با توّجه به فّعالیت هایی که از ابتدای سال تحصیلی تا کنون در درس تفّکر و پژوهش انجام دادید، جدول زیر را تکمیل کنید.

یف
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هنگام مشاهده ی فیلم، گوش دادن به داستان یا حرف زدن دیگران با دّقت توّجه می کنم.1

سؤال هایی می پرسم که پاسخ آن را نمی دانم یا می خواهم نظر دیگران را نیز درباره ی آن بدانم.2

به نظر دیگران با تأّمل گوش می دهم و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظر خود تشویق می کنم.3

4
هنگام گفت و گو با دیگران به احساسات آنها توّجه می کنم. هم احساسات دیگران را درک می کنم و هم 

هنگام مخالفت با احترام صحبت می کنم.

5
هنگام گفت وگو با دیگران فریاد نمی زنم، بغض نمی کنم، صدایم را بلند نمی کنم، ولی در عوض، آرام، 

واضح و محکم صحبت می کنم.

هنگام گفت وگو با دیگران، از مشاجره ی با آنها و موضع دفاعی گرفتن در برابر آنان، خودداری می کنم.6

برای توضیح افکار و تصمیم های خودم از زبان صحیح و دقیق استفاده می کنم.7

در گفت وگوها سعی می کنم نظرم تکراری نباشد و هر بار کامل تر شود.8

می توانم از نظر و عقیده ی خود با دلیل دفاع کنم.9

هنگام گفت وگوی کالسی به نظر دوستانم اشاره می کنم.10

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بین پدیده ها، وقایع، یا اجزای آنها را شناسایی و بیان می کنم.11

با بررسی مسئله، راه های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص می دهم.12

روش های مختلف جمع آوری اّطالعات را برای یافتن پاسخ پرسش هایم به کار می برم.13

یک موضوع را همه جانبه بررسی می کنم و از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهیز می کنم.14

تحّمل شنیدن نظر دیگران را دارم و در صورت لزوم، نظر خود را اصالح می کنم.15

در برخورد با پدیده ها و مسائل زود قضاوت نمی کنم.16

هنگام قضاوت در مورد رفتار و نظر خودم و دیگران، از معیار مناسب استفاده می کنم.17

قادرم احساسات، تجربیات، و ارزیابی خود را از هر موقعیت برای دیگران توضیح دهم.18

فّعالیت های کتاب را با دّقت و برای یادگیری بهتر انجام می دهم.19

در تکمیل برگه های خودارزیابی با دّقت و براساس واقعیت عمل می کنم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون
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موارد توصیفیرد

1
مهم ترین چیزی که آموختم، این بود که: ....................................................................

.................................................................................................

2
فّعالیت های مورد عالقه ی من عبارت اند از: .................................................................
...................................................................................................

3
من در ..............................................................................................

................................................ پیشرفت کرده ام.

4
من باید در زمینه ی  ....................................................................................

.................................................. بیشتر کار کنم.

5
به خودم افتخار می کنم؛ به دلیل اینکه: .....................................................................
...................................................................................................

6
وقتی به نوشته های خود نگاه می کنم، احساس می کنم: .........................................................
...................................................................................................

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ................................         امضا

خودارزیابی پایان سال تحصیلی
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کتاب های داستان مورد استفاده در این کتاب 
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Email



خرید اینترنتی کتاب درسی

والدین گرامی و دانش آموز عزیز
در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف اطالع رسانی و سهولت دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی، در 
سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه فروش و توزیع 

مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می شود.

نحوه خرید کتاب درسی:

١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند )سفارش گروهی(:
ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل
ـ اعالم شماره تلفن همراه )فعال( اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه

2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند )سفارش انفرادی(:
ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه »   ورود به بخش سفارش دانش آموز«
ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان رمز ورود

ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه

نکته:
ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی، رمز دوم، کد اعتبارسنجی دوم روی کارت )CVV2( و تاریخ انقضای 

بانکی می باشد. کارت 
ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید، یک بار بصورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید. در صورتی که موفق به ورود به سامانه نشدید، تصویر 
تا مدرسه، اطالعات شناسنامه دانش آموز )سریال  به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید،  شناسنامه جدید دانش آموز را 

شناسنامه( را در سامانه ثبت نام دانش آموزان )سناد(، اصالح نماید.
ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعالیت های سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
به نشانی info@irtextbook.com و دورنگار 88309266، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصوالت 

یاری خواهد رساند.


