
در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

جمهوري اسالمی ایران

وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزش ابتدایی

94اردیبهشت 



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

به نام خداوند همیشه حاضر و همیشه ناظر 

تربیتی  –گزارش پیشرفت تحصیلی » الف «راهنماي تکمیل نمون برگ 
:مقدمه

پایـه  ( ه ابتـدایی  رگزارش پیشرفت تحصـیلی در دو ور از منظدر راهنماي نوبت اول نیز اشاره گردید ،همانگونه که 
در دو یـا سـه نوبـت از    با عنایت به وظیفه ي پاسخگویی ،ان عزیزمعلماست که بازخورد پایانی، همان )اول تا ششم 

با توجه بـه تفـاوت هـاي فـردي دانـش آمـوز و بـا        )و در صورت لزوم شهریورماهخردادماه واهدي م(یلیتحصسال 
والـدین،  (نفعـان يذارائـه بـه   جهـت در پوشه کـار و سـایر مسـتندات ،   شدهيآورجمعه از شواهد و اطالعات استفاد
. دننمایتکمیل می)و مدیریت مدرسهآموزدانش

تربیتی–نیازهاي اصلی تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی پیش
پیش از ارائه معلم بایسته است،شد باآموز عملی ساده و پرثمر میتوصیف عملکرد دانشاز آنجا که 

:که دآموز ، اطمینان کامل داشته باشتوصیف عملکرد دانش
نموده استهر پایه را مرور سواهداف در.
 کرده استمرورمراحل رسیدن به هر هدف را.
داردنظر درآموز را هر دانشهاي فرديویژگی.
سیب برسدآآموز سالمت روانی دانشبهتوصیف ، نبایددر هر.
آموز، تقویت کندتوصیف عملکرد باید خودکارآمدي و کنترل بر یادگیري را در دانشبا هر.
دادننشـان منظـور بـه وآموزشفراینددرکهرا آموزدانشمستندات هر سایروکارپوشه

شدهیدهسازمانوانتخابي،آورجمعهدفمندصورتبه،آموزدانشتحصیلیپیشرفتروند
. ایدا بررسی نماست؛ ر

 آمـوز را در فراینـد   والدین نقش همـراه دانـش  ازآنجاکهمخاطب اصلی او والدین هستند، لذا
هـاي  هـا و ضـعف  ، نیـاز اسـت ضـمن تحلیـل پیشـرفت     دارنـد عهـده یادگیري بر –یاددهی 

. نمایدفراهم هاهیتوصدر رهنمودها و رااوپیشرفت يزمینهآموز،دانش
بهازین،قبولقابلخوب،خوب،خیلی)اهدافبهدستیابیسطح(يارتبهيهااسیمقمصادیق

.را مرور نمایدمجددآموزشوتالشبهنیازوبیشترآموزشوتالش
:ارجمند معلمان و مدیرانقابل توجه 

:مهم فرمولی بسیار 
هاتوصیه+ بااحتیاط الزمهااشاره به ضعف+ هاو قوتهاتوانایی،هابیان قابلیت= فرمول توصیف عملکرد 
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:نگارش توصیف عملکردگام هاي مهم در

آگاهی و اطالع همکاران از مصادیق مقیاس هاي رتبه اي:گام اول
بـه دسـتیابی سـطح ، ايرتبـه يهـا اسیـ مقمصـادیق ازمعلمان عزیزالزم استبراي این منظور

آمـوزش وتـالش بـه نیـاز وبیشترآموزشوتالشبهازین،قبولقابلخوب،خوب،خیلی(اهداف
:اطالع و آگاهی کامل داشته باشد ) مجدد

:خوبخیلی
وآن درسانتظـارات واهـداف اسـاس بـر درس،هـر دريآمـوز دانشعملکردهايکهیدرصورت

مورداسـتفاده درسدر آناوارزشـیابی وسـنجش درکـه ابزارهـایی ومنـابع ازحاصـل اطالعـات 
وفرایندبرويکاملتسلطونقصحداقلبادرسیمادههدفبهدستیابیدهندهنشان،دانگرفتهقرار

رتبـه باشد،غیرتکراريوجدیديهاتیموقعدرهاآموختهيریکارگبهتواناییوخودنتیجه یادگیري
.ردیگیمتعلقخوبخیلی)دستیابیسطح(

:خوب
و اطالعاتدرسآنانتظاراتواهدافاساسربدرس،هردرآموزدانشيعملکردهاکهیدرصورت

،انـد قرارگرفتـه مورداسـتفاده درس،آندراوارزشـیابی وسنجشدرکهابزارهاییومنابعازحاصل
یـادگیري  نتیجـه وفراینـد بـر ويآگاهیواندكنقایصبادرسیمادههدفبهدستیابیدهندهنشان
خـوب ) دسـتیابی سطح)رتبهباشد،جدیدموقعیتدرخوديهاآموختهيریکارگبهتواناییوخود
.ردیگیمتعلق

:قبولقابل
اطالعاتدرس وآنوانتظاراتاهدافبراساسهردرس،دريآموزدانشعملکردهايکهیدرصورت

دهندهنشاناندقرارگرفتهمورداستفادهدرس،درآناوارزشیابیودرسنجشکهابزارهاییوازمنابعحاصل
يریکارگو بهبعديزیآمتیموفقيهایریادگیمانعآنکهازکمتربانقایصیدرسیمادههدفهبدستیابی
ردیگیمتعلققبولقابل)دستیابیسطح(رتبهباشد،مشابهيهاتیموقعدراهآموخته

:بیشترتالشوآموزشبهنیازمند
ودرسآناراتانتظـ واسـاس اهـداف  بـر درس،هـر دريآمـوز دانشيعملکردهاکهیدرصورت

مورداسـتفاده آن درسدراوارزشـیابی وسـنجش درکـه ابزارهـایی منـابع ازحاصـل اطالعـات 
زیـ آمتیموفقي هايریادگیکه مانعنقایصیبادرسیمادههدفبهدستیابیدهندهنشان،اندقرارگرفته

ردیگیمتعلقبیشترتالشوآموزشبهنیازمند)دستیابیسطح(رتبهشود،ويبعدي
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ورماهیشهردرمجددتالشوآموزشبهنیازمند
بر،درسهردريآموزدانشيعملکردهاکهیدرصورت: یورماهرمجدد در شهوآموزشبهنیازمند
ارزشیابیوسنجشدرکهابزارهاییمنابعازحاصلو اطالعاتدرسآنانتظاراتواهدافاساس

مانعکهنقایصیبادرسیمادههدفبهدستیابیدهندهنشان، اندقرارگرفتهمورداستفادهدرسآندراو
مجددتالشوآموزشبهنیازمند)دستیابیسطح(رتبهشود،بعدي ويزیآمتیموفقيهايریادگی

.ردیگیمتعلق

نوشتن توصیف عملکرد: گام دوم
از سـطحی تحقـق هتابانندبازاینکهضمنتوصیف معلم،الف، هرنمون برگدر گزارش پیشرفت تحصیلی

هـاي توصـیه و اطالعـات ؛بـود خواهـد درسهـر درمورد انتظـار یادگیرييهانشانهواهدافبهدستیابی
ـ بالذا. دهدمیارائه آموزدانشارزشمند بیشتري در مورد عملکرد تحصیلی  وقتـی  کـه باشـد ياگونـه بـه دی

شایسـته ،آمـوز دانـش چرا،درسیمادههردرکهببرندپیهاآن،واقعبهکرد،خواهندمطالعهراآنذینفعان
تحلیل و تفسیر که معلم با بررسی، رودمیانتظار این اساس بر.استبوده)دستیابیسطح(رتبهآن دریافت

، تکـالیف،  هاي عملکـردي، مـداد کاغـذي، مشـاهدات    مثل آزمونک ها، آزمون(آموزدانشمستندات موجود 
متناسب با انتظارات آموزشـی  آموزدانشمشاهدات براي هر درس و براي هر دفتر ثبتکار،در پوشه) پروژه

آمـوز دانـش فهم از پیشرفت تحصیلی ودركقابلدقیق، روشن و نسبتاًبتواند توصیفی ،هاآنو میزان تحقق 
هـایی توانـایی و هـا قابلیـت ،ها انتظار است ضـمن بیـان تـالش و پیشـرفت درسـی     در توصیف.ارائه نماید

یادمان باشد به تعداد دانش آموزان در هر درس و .ترام بگذاریدحانیزاوبه شخصیت انسانی،آموزدانش
. متفاوتی ارائه کردهايتوصیفتوانمی،در هر سطح

:هاتوصیفمعلمان عزیز توجه نماییم که 
ام دهد تا آموز باید چه فعالیتی را انجمشخص نماید که دانشوضوحبهیعنی ؛صریح و روشن باشد
ی محقق نماید؛خوببهانتظارات آموزشی را 

باشد؛فهمقابلساده و 
آموز باشد؛هاي دانشناظر بر پیشرفت

باشد؛آموز محورهاي عملکردي و دانشمتناسب با تفاوت
ها و جمالت و عبارات مثبت، روشن و معنادار استفاده شود؛از واژه

؛آموز باشدنششناختی و سن دامتناسب با خصوصیات روان
به نقاط قوت توجه داشته باشد؛یعنیآموز باشد؛هاي دانشناظر بر پیشرفت

بیان نماید؛باظرافتنقاط ضعف را 
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چه فعالیتی را انجام دهند تا انتظـارات آموزشـی   آموزان را به این آگاه سازد کهدانشباشد؛ سودمند
یابد؛ی تحققخوببه

:چند نمونه مثال 
خوبخیلی:پایه سوم/ یاضی درس ر: مثال

، هندسـه  هـا آنمربوط به اعـداد و عملیـات روي   هايتمرینمختلف، تمام هايروشبا استفاده از 
هـا آندربـاره کتاب خـود را انجـام داده و   ...حل مسئلهراهبردهايوگیرياندازهفضایی ومسطحه، 

حـل  نیزجدید رامسائل،اب درسیکتمسائلبرعالوه تواندمی، دهدمینیز شفاهیوکتبی توضیح
مختلـف را تمـرین کنـد و خـود مسـائل جدیـد       هايحلراهبراي مسائل کتاب شودمیتوصیه ند ک

.طراحی نماید

خوب:پایه سوم/ درس فارسی : مثال
اسـتنباطی پاسـخ   سـؤاالت و بـه  خوانـد مـی تمام متون کتاب درسی خود را، درست و روان تقریباً

، شـکل  گویـد مـی سخن خودهايهمکالسی، در مقابل کندمیداري را خالصه مطالب شنی. دهدمی
او از.نویسدمینیزنویسد و در بیشتر موارد بند منسجمی رارا اکثراً درست و زیبا میهاواژهامالیی 

زبـان و بیـان خـود بازنویسـی کنـد و در جهـت       باداردکه دوست هاییکارتن، هافیلمتابخواهید 
.او را یاري گر باشیدنویسدمیاو امالیی آنچه هايغلطاصالح 

قبولقابل:پایه سوم/درس مطالعات اجتماعی : مثال
و با یـاري معلـم   حدوديتاضرورت وجود نظم و مقررات در جامعه، خانواده و محیط پیرامون را 

ئـه مصـادیق   و شـناخت مشـاغل و ارا  هاآنبیان کند، در خصوص آشنایی با منابع طبیعی و اهمیت 
کنـد و  هایی دارد و بـه شـکل مختصـر مطـالبی را بیـان مـی      معین نیز، گرچه برخی مواقع، موفقیت

اجراي رهنمودهاي معلم دهد، اما در این زمینه هنوز نیاز به تالش وهایی به کالس ارائه میگزارش
هـاي فرصـت و ایجـاد انگیـزه در  نظـارت بهتر است کل دروس کتاب را با برنامه مشخص با . دارد

.آموزشی باز تکرار نمایدهايفیلممناسب و با کمک 

به تالش و آموزش بیشترنیاز:پایه چهارم/ درس ریاضی : مثال
چنانچـه  دهـد؛ یتـا حـدودي درسـت انجـام مـ     بـا انگشـتان دسـت   تنهـا به باال راپنجيهاضرب
موفق خواهـد  همکسرها يسازسادهحفظ کند، در انجام تقسیم و -تواند یمکه -ضرب را جدول
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تمرین و اجراي بازاویهيهااندازهو درك ، هندسهتبدیل الگوي هندسی به نماد ریاضیدر.بود
درك توانـد یاو قـوي گـردد بهتـر مـ    یخـوان اگر روانینهمچن. پیشرفت خواهد کردرهنمود معلم

درستی از حل مسئله با راهبردهاي متفاوت داشته باشد
:توصیه هاي عمومیچند نمونه از

.آموزهاي تقویتی متناسب با نوع و چگونگی ضعف دانششرکت در کالس
.آموزیا ورزشی متناسب با عالیق دانشهاي هنريشرکت در کالس

.عضویت در کتابخانه
.هاي تکمیلیشرکت در کالس

هاي تها و قوهاي متناسب با ضعفهاي یادگیري خاص یا پروژهاجراي تکالیف یا فعالیت
.آموزشده از دانشمشاهده

.مراجعه به متخصص
.هاي خاصمطالعه کتاب یا کتاب

.آموزکمک گرفتن از افراد خاص و متناسب با نیاز آموزشی دانش
:مثال

درست نویسی ، زیبا : مهارت هاي نوشتاري :هاي زیر هدف/ رسد جهت دستیابی به هدفبه نظر می
طول تابستان درباره وقایع روزانه مثل مسافرت، گردش، رفتن به در چنانچهنویسی ، جمله سازي ؛

گزارش بنویسد و براي اعضاي خانواده بخواند، در مهارت هاي نوشتاري، پیشرفت ... وپارك
.بیشتري خواهد داشت

.
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سوميپایهدر شدهتکمیلگزارش پیشرفت تحصیلی ينمونه
نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

قرآن

: خواندن قرآن
و قرائتروخوانی

: قرآنیهايآموزه
آداب خواندن قرآن، 

پیام قرآنی و 
قرآنیهايداستان

روان و صحیح صورتبهبا رعایت آداب، آیات قرآن و اذکار نماز را 
متن و ترجمه . خواندمیدر طول سال اذکار نماز را از حفظ . خواندمی

قرآنی را با ذکر هايداستانافی و قرآنی را با توضیحات کهايپیام
.کندمیجزئیات به زبان کودکانه بازگو 

خیلی 
خوب

صورتبهضمن رعایت بیشتر آداب، آیات قرآن و اذکار نماز را 
. خواندمیاذکار نماز را با کمک از حفظ . خواندمیصحیح و شمرده 

کلی تصوربهقرآنی را هايداستانقرآنی و هايپیاممتن و ترجمه 
افزارهاينرمبا مرتبه5اگر اذکار را . کندمیبه زبان خودش بیان 

.کندمیآموزشی تکرار نماید، به یادگیري بهتر او کمک 

خوب

صورتبهبا رعایت برخی آداب، بعضی از آیات قرآن و اذکار نماز را 
قرآنی و هايپیاممتن و ترجمه برخی از . خواندمیصحیح و شمرده 

، کندمیقرآنی را با کمک تصاویر به زبان خودش بیان هايداستان
شنیدن و دیدن مراسم . خواندمیاما برخی، از اذکار نماز را از حفظ 

به تقویت یادگیري او کمک ... ، مسجد و هارسانهاز جماعتنماز
.کندمی

قبولقابل

ز معلم برخی از آیات قرآن و اذکار نماباراهنماییضمن رعایت آداب 
برخی از اذکار نماز را از . خواندمیصحیح و بخش بخش صورتبهرا 

در متن و ترجمه پیام قرآنی و بیان مفاهیم . خواندمیحفظ 
پس از مشاهده . قرآن به راهنمایی معلم نیاز داردهايداستان

آموزشی زندگی امامان و پیامبران، پیام آن را به زبان افزارهاينرم
.کودکانه بیان کند

بهنیاز
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

فارسی
پایه 
سوم

هايمهارت
: داريخوان

گوش دادن، 
سخن گفتن و 

خواندن

هايمهارت
: نوشتاري

نویسیدرست
و امال، نگارش 

و انشا

و با کندمیمنسجم بیان با دقت مطالب شنیداري را همراه با پیام اصلی
متن را روان و با لحن انواع.دگویمیدر مقابل جمع سخن تسلط کافی

ه هاي امالیی را واژ.دهدمیپاسخ درست سؤاالتو به خواندمیمناسب 
.بسازدمتنوعومتعدد هايجملهتواندمیو نویسدمی، درست و زیبا خوانا

خیلی 
خوب

منسجم بیان ، مطالب شنیداري را همراه با پیام اصلیدقتبابیشتر اوقات 
را روان و با لحن متن.گویدمیدر مقابل جمع سخن سلطو با تکندمی

اکثر شکل . دهدمیپاسخ درست سؤاالتبیشتر و بهخواندمیمناسب 
متنوع هايجملهتواندمیو نویسدمی، درست و زیبا خواناامالیی را هايواژه

او بخواهید صداي خود را ضبط کند سپس با دقت چند بار از.بسازد
.براي خانواده ومرحله بعد براي دیگران بیان کندوبارهدودادهگوش

خوب

برخی از مطالب شنیداري را همراه با پیام اصلی و منسجم در چند جمله 
بامتن راتواندمیاوقات برخی.گویدمیو در مقابل جمع سخن کندمیبیان 

در نوشتن بعضی از. پاسخ دهدسؤاالتاز برخیبهلحن مناسب بخواند و
. را نیاز به تمرین و یادگیري بیشتري داردربطـِو ـهمانندامالییهايواژه

با مرور یادگیريبا توجه به کافی نبودن .می سا زدسادهوکوتاه هايجمله
.بنویسددرستیبهرا هاواژهتواندمیقبل هايسالمطالب فارسی

قبولقابل

ورا در چند جمله ساده بیان نماید اصلی پیاموگوش دهد تواندمیندرتبه
سؤاالتبهوخواندمیمتن را روان ندرتبه. مقابل جمع صحبت کنددر

، نویسدمیخوانا، درست و زیبا ندرتبهرا هاواژهشکل . دهدمیپاسخ 
.نویسدمیسادهورا کوتاه هاجملههمچنین 
ا در اختیار او امالیی کتاب رهايواژهمرتبط با تصویر،شودمیپیشنهاد 

.جمله وداستان بسازدهاآنگذاشته تا براي 

بهنیاز
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

ریاضی
پایه 
سوم

شمارش، اعداد : عدد
، عددهاي چهاررقمی

تقریبی، کسر، مقایسه 
کسر

: عملیات روي اعداد
جمع، تفریق، ضرب و 

تقسیم
مکعب : هندسه فضایی

و مکعب مستطیل، 
مخروطاستوانه،

دایره، : مسطحهندسه 
، خطنیمزاویه، خط، 

، خطوط موازيخطپاره
زمان، : گیرياندازه

طول، مساحت، جرم
جداول : آمار و احتمال

، ايدایره، نمودار هاداده
انتخاب نمودار و احتمال
: راهبردهاي حل مسئله

رسم شکل، الگوسازي، 
تبدیل به زیر مسئله

، روش سازيساده
حذف نمادین سازي، 

نامطلوبهايحالت

با استفاده از روش هاي مختلف تمرین هاي مربوط به اعداد و عملیات 
و راهبردهاي حل مسئله گیرياندازه، هندسه فضایی و مسطح، هاآنروي 

خیلی .دهدمیانجام درستیبهرا با توضیح کتبی و شفاهی
خوب

داد و عملیات روي مربوط به اعهايتمرین،هاروشبا استفاده از برخی 
را با توضیح کتبی و شفاهی گیرياندازه، هندسه فضایی و مسطح، هاآن

انجام درستیبههمچنین بیشتر راهبردهاي حل مسئله را . دهدمیانجام 
گروهی و مشاهده کاربرد انواع راهبردهاي صورتبهمسائل حل.دهدمی

.به او کمک کندتواندمیحل مسئله 
خوب

مربوط به اعداد و عملیات هايتمرینبعضی هاروشاده از برخی با استف
و راهبردهاي حل مسئله گیرياندازه، هندسه فضایی و مسطح، هاآنروي 

بهتر است . دهدمیانجام درستیبهرا با توضیح کتبی و شفاهی 
از هاآنمسئله بنویسد و براي حل صورتبهروزانه خود را هايفعالیت

.و ضرب و تقسیم استفاده نمایدجمع و تفریق 
قبولقابل

مربوط به اعداد و هايتمرینبعضی هاروشبراي استفاده از برخی 
و راهبردهاي گیرياندازه، هندسه فضایی و مسطح، هاآنعملیات روي 

.حل مسئله به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد
سال هايکتابیم پایه به یادگیري مفاهمروربهریزيبرنامهبهتر است با 

، شدهدادهبنابراین طبق برنامه بپردازد و... قبل مانند جمع و تفریق و 
.را تمرین نمایدهافعالیتمفاهیم کتاب را مطالعه و 

بهنیاز
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

علوم
پایه 
سوم

درگیر شدن در 
فرایند یادگیري

هايشیوهکارگیريبه
وع متعدد و متن

کارگیريبهیادگیري 
خود در هايآموخته
زندگی

هايشیوهکارگیريبه
ارائهمتعدد و متنوع 

تسلط به فرایند 
یادگیري خود

، با کندمیعملی و شفاهی فرآیند یادگیري مشارکت هايفعالیتدر 
. گیردمیابزارهاي مختلف به کار . گیردمیمتنوع یاد هايشیوه

خیلی .گیردمیبه کار درستیبهگی خود را در زندهايآموخته
خوب

، بیشتر کندمیعملی و شفاهی مشارکت هايفعالیتدر بیشتر 
و از کندمیاز ابزارهاي مناسب استفاده . گیردفرامیمفاهیم کتاب را 

.کندمیدر بیشتر موارد زندگی استفاده هاآموخته
عی همراه یا واقشدهسازيشبیههايموقعیتبا آموزدانشحضور 
کمک خوبی براي درك تواندمیهاي مشاهده و پرسشگري بامهارت

.او باشدترعمیق

خوب

عملی و شفاهی شرکت هايفعالیتبا اطالعات محدود در برخی از 
کرده، برخی از مفاهیم کتاب و ابزارهاي الزم را به کار گرفته و از 

. کندمیده خود در برخی از موارد در زندگی استفاهايآموخته
درسی در منزل به ٔدرزمینهعلمی هايبازيوطراحی چند آزمایش 

.کندمیاو کمک 
قبولقابل

عملی و شفاهی، کاربرد ابزار، هايفعالیتبراي انجام آموزدانش
و تعمیم آن در زندگی به راهنمایی پیوسته یادگیري مفاهیم کتاب

، مفاهیم کتاب را شدههدادطبق برنامه بنابراین.معلم نیاز دارد
.را تمرین نمایدهافعالیتمطالعه و 

بهنیاز
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

هنر
ایه سومپ

بیان ایده در 
مختلف هايقالب

، زیباشناسی: هنري
ارتباط با طبیعت و 

: هنريهايقالب
میراث فرهنگی، 
تولید هنر و نقد 

هنري
ازاستفاده مناسب 

ابزار

نسبت به حفظ . کندمییدات هنري خود تقارن عناصر را رعایت در تول
.گیردمیتولیدات خود از آن ایده يهمهطبیعت همواره حساس است و در 

و براي بهبود،کندمیاستدالل هایشهمکالسیمورد تولید خود در
مناسب از ابزار و نکات ایمنی را ياستفاده.دهدمیدقیق پیشنهادهاي

.دکنمیرعایت 

خیلی 
خوب

در . کندمیدر تولیدات هنري خود بعضی از موارد تقارن عناصر را رعایت 
ارائه پیشنهاد ولیکندمیمورد تولید خود وهمکالسی هایش استدالل 

در بعضی موارد، استفاده درست از . برایش دشوار استهاآنجهت بهبود 
لهام از طبیعت تصاویري با ااستبهتر.کندمیایمنی را رعایت نکاتوابزار 

.را روي دفتر شطرنجی با رعایت تقارن عناصر مورد رسم کند

خوب

دیگران انجام باراهنماییتقارن عناصر را رعایتخوددر تولیدات هنري 
و دهدمیمورد تولید خود وهمکالسی هایش توضیح در.دهدمی

فاده می کندو ابزار درست استازودهدمیدیگران، پیشنهاد باراهنمایی
هنري با حضور در طبیعت، هايفعالیتانجام . کندمینکات ایمنی را رعایت 

.کندمیبه او کمک ... اماکن مذهبی، آثار و میراث فرهنگی و

قبولقابل

در تولیدات هنري خود با کمک مستقیم دیگران تقارن عناصر را رعایت 
ایده گرفتن در بريوحساس است ندرتبهنسبت به حفظ طبیعت . کندمی

اما براي اجرا به دهدمیآن را پرورش . تولیدات خود به کمک نیاز دارد
همکالسیدیگران در مورد تولید خود کمکبا.کمک مستقیم نیاز دارد

با کمک مستقیم دیگران از ابزار . دهدمیپیشنهادودهدمیهایش توضیح 
هايفعالیتانجام.کندمیدرست استفاده می کندو نکات ایمنی را رعایت 

هنري زیر نظر مربی متخصص آگاه از اهداف برنامه درسی مطابق با 
.کندمیبه او کمک شدهدادههايفعالیت

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

بدنیتربیت
پایه سوم

حرکات پایه
آمادگی جسمانی

دگیآماومربوط به حرکات پایه هايمهارتدر انجام همه 
خیلی .جسمانی موفق است

خوب

آمادگیومربوط به حرکات پایه هايمهارتدر انجام بیشتر 
.جسمانی موفق است

او کمک سالمتیبهدر ایام فراغت ... پایه وهايورزشانجام 
خوب.کندمی

آمادگیومربوط به حرکات پایه هايمهارتدر انجام برخی از
.جسمانی موفق است

به تمرین حرکات ... ورزشی از رسانه وهايبرنامهبا مشاهده 
.بپردازد

قبولقابل

آمادگیومربوط به حرکات پایه هايمهارتدر انجام اندکی از 
انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او . جسمانی موفق است

نیاز به .کندمیکمک 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

تیجهنتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

هايهدیه
آسمان

پایه سوم

خداشناسی
پیامبري

امامت
آداب و اخالق اسالمی

قرآن کریم
احکام اسالمی
مراسم اسالمی

خودشناسی

و اخالق احکامخدا، نماز،هاينعمتمتنوعی از هاينمونهبا مثال 
، ضمن احترام به گیردمیکرده و در عمل به کار اسالمی را بیان
رفتاري ایشان را بیان هايویژگیاز هایینمونهبزرگان دین، 
مفهوم پیام قرآنی را در قالب متن کوتاه . گیردمیکرده و الگو 

.کندمیمعرفی 

خیلی 
خوب

و اخالق احکامخدا، نماز،هاينعمتبا مثال چند نمونه از 
مفهوم پیام . گیردمیکرده و در عمل به کار اسالمی را بیان

ضمن احترام به . کندمیفی قرآنی را در قالب چند جمله معر
ایشان را بیان کرده و الگو هايویژگیبزرگان دین، چند نمونه از 

مساجد، شرکت در هارسانهمشاهده نماز جماعت از . گیردمی
.کندمیدر یادگیري احکام اسالمی به او کمک ... و

خوب

خدا، نماز احکام و اخالق اسالمی راهاينعمتاي از با مثال نمونه
، ضمن احترام به بزرگان گیردمیبیان کرده و در عمل به کار 

. گیردمیایشان را بیان کرده و الگو هايویژگیاز اينمونهدین، 
بهتر است . کندمیاي معرفی مفهوم پیام قرآنی را در قالب جمله

... آموزشی، حضور در مراسم مذهبی وافزارهاينرمبا استفاده از 
.ابگیردفراحکام اسالمی را 

قبولقابل

خدا نماز احکام و اخالق هاينعمتاز هایینمونهبا کمک معلم به 
، ضمن احترام به گیردمیو در عمل به کار کردهاشارهاسالمی 

و هاآنرفتاريهايویژگیاز اينمونهبراي بیان بزرگان دین،
.. پیام قرآنی به راهنمایی معلم نیاز داردمفهومالگو گیري

، مفاهیم کتاب را مطالعه و شدهدادهابراین طبق برنامه بن
.را تمرین نمایدهافعالیت

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکرددرسهايهدفدرس

هايشایستگی
عمومی

پایه سوم 

هايشایستگی
رعایت : فردي

بهداشت و ایمنی
هايآموختهرعایت 
اخالقی

هايشایستگی
: فرهنگی اجتماعی

پذیريمسئولیت
کت در کار مشار

گروهی، احترام به 
ملی و هايارزش

مذهبی
هايشایستگی

توجه به : یادگیري
خوانیکتابمطالعه و 

تالش براي یادگیري 
و هامکانبیشتر در 

مختلفهايزمان

.استپذیرمسئولیت. کندمیفردي را رعایت ایمنیبهداشت 
مطالعه وکتابخوانی عالقه دارد و براي یادگیري تالش به

ملی هايارزشبه . فعاالنه مشارکت داردکارگروهیدر.کندمی
اخالقی را رعایت هايآموخته.گذاردمیو میهنی احترام 

.کندمی
خیلی 
خوب

.کندمیبیشتر موارد بهداشت وایمنی فردي را رعایت 
براي . مطالعه وکتابخوانی عالقه داردبه.استپذیرمسئولیت

بهومشارکت دارد کارگروهیدر.کندمییادگیري تالش 
هايآموختهبیشتر . گذاردمیملی و میهنی احترام هايارزش

.کندمیاخالقی را رعایت 
خوب

گاهی . کندمیاغلب موارد بهداشت وایمنی فردي را رعایت 
.به مطالعه وکتابخوانی عالقه دارداغلب.استپذیرمسئولیت

در کارگروهی شرکت دارد گاهی.کندمییادگیري تالش براي
اغلب . گذاردمیملی و میهنی احترام هايارزشبهو

.کندمیاخالقی را رعایت هايآموخته

قبولقابل

براي.کندمیبرخی از موارد بهداشت وایمنی فردي را رعایت 
یادگیريومطالعهپذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی،

واخالقی هايآموختهبرخی از به. نیاز به راهنمایی معلم دارد
.توجه داردهاارزش

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

مشنمونه گزارش پیشرفت تحصیلی تکمیل شده در پایه ش
نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

قرآن
پایه ششم 

: خواندن قرآن 
روخوانی و قرائت

: آموزه هاي قرآنی 
ترجمه کلمات و 
عبارات قرآنی ، 

پیام قرآنی و 
داستان هاي 

قرآنی

آیات وسوره هاي قرآن کامل  وکتاب درسی خود  را صحیح و 
کلمات و عبارات قرآنی را به درستی . روان و آهنگین می خواند

مفاهیم و مصادیق  داستان هاي قرآنی و پیام . ترجمه می کند
. هاي قرآنی را با ذکر جزئیات و مثال هاي متنوع بیان می کند

آن جهت آموزش تخصصی بهتر است در کالس ها و دارالقر
.صوت و لحن و حفظ قرآن شرکت نماید

خیلی 
خوب

بیشتر آیات وسوره هاي قرآن کامل  وکتاب درسی خود  را 
بیشتر کلمات و عبارات . صحیح و روان  وشمرده  می خواند

مفاهیم و مصادیق  داستان . قرآنی را به درستی ترجمه می کند
ذکر جزئیات و  چند مثال هاي قرآنی و پیام هاي قرآنی را با

پخش  صوت قرآن و گوش دادن به آیات  سپس . بیان می کند
.روانخوانی  قرآن به او کمک می کند

خوب

برخی آیات وسوره هاي قرآن کامل  وکتاب درسی خود  را 
برخی  از کلمات و عبارات .  صحیح و روان  وشمرده  می خواند
یم و مصادیق  داستان مفاه. قرآنی را  درست ترجمه می کند

هاي قرآنی و پیام هاي قرآنی را با  ززبان خود و با یک مثال 
پخش  صوت قرآن  توسط نرم افزار  سپس .بیان می کند

خواندن عبارات وآیات قرآنی  با ضبط صداي خود  و رفع اشکال 
.توسط دیگران به یادگیري او کمک می کند

قابل 
قبول

وعبارات ، ترجمه کلمات، مفاهیم در خواندن آیات و سوره ها
پیام هاي قرآنی و داستان هاي کتاب، پیوسته به راهنمایی معلم 

.نیاز دارد
بهتر است دانش آموز تشویق شود که روزانه عبارات قرآنی را 

بنابراین مطابق برنامه داده شده به .به شکل مستمر مطالعه کند
.مطالعه و تمرین بپردازد

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

فارسی
پایه ششم 

مهارت هاي 
گوش : خوانداري

دادن ، سخن 
گفتن و خواندن

مهارت هاي 
: نوشتاري 

درست نویسی و 
امال ،نگارش 

وانشا

به طور صحیح می خواند و ضمن در ك مطلب به نقد 
با تمرکز گوش می دهد، در گفت و گو .اطالعات می پردازد

و دیده ها و شنیده ها را با استدالل  ها مشارکت فعال دارد
زیر . خوانا، صحیح و زیبا و خالق می نویسد. بیان می کند

نظر یک مربی می تواند داستان هاي خالق به صورت 
.با الهام از محیط پیرامون خود بنویسد.. تلفیقی و

خیلی 
خوب

در بیشتر موارد به طور صحیح می خواند و ضمن در ك 
با تمرکز گوش می دهد، .العات می پردازدمطلب به نقد اط

در بیشتر گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و 
شنیده ها را با استدالل  بیان می کندو خوانا، صحیح و زیبا 

.می نویسد
اگرکتاب داستان بیشتر بخواند و آن را براي دیگران تعریف 
کند به پیشرفت و تقویت مهارت هاي شنیداري و نوشتاري

.او کمک می کند

خوب

در برخی موارد به به طور صحیح می خواند و ضمن در ك 
با تمرکز گوش می دهد، .مطلب به نقد اطالعات می پردازد

در برخی گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و 
شنیده ها را با استدالل  بیان می کندو خوانا و درست می 

.نویسد
ند، کتاب هاي داستان ساده را بخواکتاب درسی را دوباره 

.مطالعه و درباره تصاویر آن صحبت کند

قابل 
قبول

در مهارت هاي خوانداري، شنیداري و نوشتاري به 
به کتاب درسی سال . راهنمایی هاي پیوسته معلم نیاز دارد

گذشته خود مراجعه کرده در رابطه با تصاویر آن جمله 
نامه داده شده به سازي نموده و نقاشی بکشدو مطابق بر

.انجام فعالیت ها و تمرین بپردازد

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

پایه ریاضی
ششم 

عددهاي : عدد
کسري و مخلوط 
،عددهاي اعشاري 

،تقریبی و صحیح 
عملیات روي 

چها ر عمل : اعداد 
اصلی روي اعداد 
کسري مخلوط و 

....اعشاري 
به کار : حل مسئله 

راهبردهاي بردن
حل مسئله، حل 

مسئله 
طول :انازه گیري 

زاویه سطح حجم 
نسبت تناسب و 
درصد و 

کاربردهاي آنها 
: مختصات 

محورهاي 
مختصات ،تقارن 

،دوران

با به کارگیري روش هاي مختلف تمام تمرین هاي مربوط به 
اعداد، عملیات روي آن ها، هندسه، اندازه گیري،  نسبت 

تصات و راهبردهاي حل مسئله را به درستی تناسب ، محور مخ
حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل 

می تواند عالوه بر مسائل کتاب درسی، مسائل . توضیح می دهد
.جدید را حل کند

خیلی 
خوب

با به کارگیري روش ها اکثر تمرین هاي مربوط به اعداد، 
ه گیري،  نسبت تناسب عملیات روي آن ها، هندسه، انداز

،محور مختصات و راهبردهاي حل مسئله را به درستی حل 
کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح 

. بیشتر مسائل کتاب درسی را به درستی حل می کند. می دهد
باز . اما در تمرین هاي هندسی نیاز به تمرین بیشتري دارد

جود در کالس ومدرسه و به وبسته کردن اشکال هندسی مو
دست آوردن حجم ومساحت اشیا مختلف هندسی در منزل به 

.یادگیري بیشتراو کمک می کند

خوب

با به کارگیري روش ها  برخی از تمرین هاي مربوط به اعداد، 
عملیات روي آن ها، هندسه، اندازه گیري،  نسبت تناسب 

ستی حل ،محور مختصات و راهبردهاي حل مسئله را به در
کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح 

. برخی از مسائل کتاب درسی را درست حل می کند. می دهد
چنانچه به یادآوري چگونگی به دست آوردن عددپی و اندازه 
گیري مساحت اشکال هندسی بپردازد ، می تواند  با استفاده از 

.سبه کندفرمول مساحت شکل هاي ترکیبی را محا

قابل 
قبول

براي حل تمرین هاي مربوط به اعداد، عملیات روي آن ها، 
هندسه، اندازه گیري، نسبت تناسب ،محور مختصات و 
راهبردهاي حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی 

الزم است دانش آموز ضمن مراجعه به . پیوسته معلم نیاز دارد
مطابق برنامه داده شده به تمرین مفاهیم پایه در سال هاي قبل ،

.فعالیت ها بپردازد

نیاز به 
تالش 



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

مطالعات 
اجتماعی

پایه ششم 

نظام اجتماعی
فرهنگی و هویت 

زمان ، تداوم و 
تغییر 

فضا و مکان 
منابع و فعالیت 

هاي اقتصادي

ب مهارت هاي زندگی و کاوشگري در نظام اجتماعی،  آدا
اخالقی و آموزه هاي دینی را رعایت می کند و به کار می 

ضمن آشنایی با مشاغل  فرآیند تولید کاالها و انواع منابع .گیرد
.انرژي در کشور را می شناسد

ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران ، علل وعوامل سیر 
تحوالت تاریخی دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی را تحلیل می 

براي   حفظ میراث فرهنگی و ارزش هاي انقالب تالش می .کند
. کند 

خیلی 
خوب

در بیشتر موارد مهارت هاي زندگی و کاوشگري در نظام 
اجتماعی،  آداب اخالقی و آموزه هاي دینی را رعایت می کند و 

ضمن آشنایی با مشاغل  فرآیند تولید کاالها و .به کار می گیرد
.کشور را می شناسدانواع منابع انرژي در 

ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران ، علل وعوامل سیر 
تحوالت تاریخی دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی را تحلیل می 

براي حفظ میراث فرهنگی و ارزش هاي انقالب تالش می .کند
کند جستجوي پاسخ هاي سواالت از طریق مطالعه کتاب هاي 

به یادگیري عمیق تراو کمک می . ..تاریخی، مشاهده فیلم و
.کند

خوب

در برخی موارد مهارت هاي زندگی و کاوشگري در نظام 
اجتماعی،  آداب اخالقی و آموزه هاي دینی را رعایت می کند و 

ضمن آشنایی با مشاغل  فرآیند تولید کاالها و .به کار می گیرد
هاي مشاهده فیلم . انواع منابع انرژي در کشور را می شناسد

نقشه ، آثار تاریخی و بیان دیده ها و شنیده ها در .. تاریخی و
.به یادگیري عمیق او کمک می کند.. قالب گزارش و

قابل 
قبول 

به ندرت مهارت هاي زندگی و کاوشگري در نظام اجتماعی،  
آداب اخالقی و آموزه هاي دینی را رعایت می کند و به کار می 

ی با مشاغل ،   فرآیند تولید کاالها و گیرد همواره ، جهت آشنای
بنابراین .انواع منابع انرژي در کشور به راهنمایی معلم نیاز دارد

.مطابق برنامه داده شده به  انجام فعالیت ها بپردازد

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

پایه علوم
ششم 

درگیر شدن در 
فرآیند یادگیزي

به کارگیري شسوه 
متعدد ومتنوع هاي 

یادگیري 
به کارکیري آموخته 
ها ي خود در زندگی 

به کارگیري شسوه 
هاي متعدد ومتنوع 

ارائه
تسلط به فر آیند یاد 

گیري خود 

با بهره گیري از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین 
ر پدیده ها  را کشف می کند و براي رسیدن به نتیجه به درستی از ابزا

از منابع و روش هاي مختلف استفاده می کند و با توجه به . استفاده می کند
نظرات  دیگران در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس 

از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت .مشاهدات واقعی منتقل می کند
آموخته هاي خود را در زندگی روزمره به کار می . مدل استفاده می کند

.گیرد

خیلی 
خوب

در بیشتر موارد با بهره گیري از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط 
موجود بین پدیده ها  را کشف می کند و براي رسیدن به نتیجه به درستی 

از بیشتر منابع و روش هاي مختلف استفاده می . از ابزار استفاده می کند
گروهی شرکت می کند و مفاهیم کند و با توجه به نظرات  دیگران در بحث

از بیشتر ابزار هادر آزمایش ها .را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند
اغلب آموخته هاي خود را در زندگی . و ساخت مدل استفاده می کند

.روزمره به کار می گیرد
استفاده از فیلم هاي آموزشی،تدارك گردش علمی، انجام عملی آزمایش 

.مک می کندبه او ک... هاي و

خوب

در برخی موارد با بهره گیري از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط 
موجود بین پدیده ها  را کشف می کند و براي رسیدن به نتیجه به درستی 

از بیشتر منابع و روش هاي مختلف استفاده می . از ابزار استفاده می کند
گروهی شرکت می کند و مفاهیم کند و با توجه به نظرات  دیگران در بحث 

از بیشتر ابزار هادر آزمایش ها .را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند
اغلب آموخته هاي خود را در زندگی . و ساخت مدل استفاده می کند

.روزمره به کار می گیرد
بسازد و در باره استفاده آن ... موضوعات درسی را به صورت مدل ، ماکت و

.روزمره با دیگران صحبت نمایدها در زندگی 

قابل قبول

در بهره گیري از حواس، ساخت مدل، برقراري ارتباط، دانستنی هاي کتاب 
بهتر است تشویق . و انجام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد

به مشاهده و طرح پرسش هاي علمی براي به کاربستن آموخته هاي علمی 
ابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بن.به او کمک می کند

.بپردازد

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

هدیه هاي 
پایه آسمان
ششم 

خداشناسی 
پیامبري

امامت
جهان آخرت

قرآن کریم
آداب و اخالق 

اسالمی
احکام اسالمی

مراسم اسالمی 
شخصیت هاي 

دینی
خود شناسی

بوط به خداشناسی،پیامبري،امامت ،جهان دانستنی هاي مر
آخرت ،آداب و اخالق ،احکام ومراسم اسالمی را بیان می 
کند  وضمن ابراز عالقه به بزرگان دینی ، آموخته ها را در 

. عمل به کار  می گیرد 

خیلی 
خوب

بیشتر دانستنی هاي مربوط به خداشناسی،پیامبري،امامت 
ام ومراسم اسالمی را ،جهان آخرت ،آداب و اخالق ،احک

بیان می کند  وضمن ابراز عالقه به بزرگان دینی ، بیشتر 
مطالعه کتب غیر . آموخته ها را در عمل به کار  می گیرد 

به ... درسی و مطالعه زندگی ائمه مانند داستان راستان و
.یادگیري عمیق تر او کمک می کند

خوب

برخی از دانستنی هاي مربوط به 
یامبري،امامت ،جهان آخرت ،آداب و اخالق خداشناسی،پ

،احکام ومراسم اسالمی را بیان می کند  وضمن ابراز عالقه 
به بزرگان دینی ، برخی آموخته ها را در عمل به کار  می 

تماشاي فیلم هاي آموزشی مرتبط با زندکی بزرکان . گیرد 
.دینی می تواند به یادگیري ایشان کمک نماید

قابل 
قبول

درك بیشتر مفاهیم خداشناسی، پیامبري، امامت، براي
جهان آخرت، قرآن، آداب و اخالق اسالمی، احمکام و 

مراسم اسالمی، شخصیت هاي دینی  به  راهنمایی معلم 
بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت . نیاز دارد

.ها بپردازد

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

یجهنتتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

پایه هنر
ششم 

آفرینش هنري 
پرورش ایده بیان 

ایده
، زیبایی درك ھنري

: شناسی ،تاریخ و 
میراث فرهنگی  

ایران، تولید هنر و 
نقد هنري

در تولیدات هنري خود عناصر زیباشناختی  عناصر رارعایت می کند 
نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است ودر همه ي تولیدات خود از .

ی توانداحساسات خود را در مورد تولید خود م.آن ایده می گیرد
استفاده ي مناسب .و براي بهبود،پیشنهاد  دهد.وهمکالسیش بیان نماید

.از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند

خیلی 
خوب

تا حدود بسیاري در تولیدات هنري خود عناصر زیباشناختی  عناصر 
اس است ودر اغلب  نسبت به حفظ طبیعت همواره حس.رارعایت می کند 

می توانداحساسات خود را در مورد .تولیدات خود از آن ایده می گیرد
و براي بهبود،پیشنهاد  .تولید خود وهمکالسی هاش بیان نماید

استفاده . استفاده ي مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.دهد
.به او کمک می کند... و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و

خوب

در برخی موارد در تولیدات هنري خود عناصر زیباشناختی  عناصر 
نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و گاهی در  .رارعایت می کند 

می توانداحساسات خود را در مورد .تولیدات خود از آن ایده می گیرد
و براي بهبودآ نها پیشنهاد  .تولید خود وهمکالسی هاش بیان نماید

استفاده . تفاده ي مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کنداس.دهد
. به او کمک می کند... و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و

قابل قبول

تا حدود بسیاري در تولیدات هنري خود عناصر زیباشناختی  عناصر 
نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است ودر اغلب  .رارعایت می کند 

می توانداحساسات خود را در مورد .خود از آن ایده می گیردتولیدات
استفاده .و براي بهبود،پیشنهاد  دهد.تولید خود وهمکالسیش بیان نماید

استفاده و ترسیم . ي مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند
انجام فعالیت هاي هنري . به او کمک می کند... تصاویر با نقطه ، تقارن و

.ب اهداف برنامه درسی زیر نظر مربی آگاه به او کمک می کندمطابق

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

تربیت 
بدنی
پایه 

ششم 

حرکات 
پایه

آمادگی 
جسمانی

در انجام همه مهارت هاي مربوط به حرکات پایه وآمادگی 
خیلی .جسمانی موفق است 

خوب

بوط به حرکات پایه در انجام بیشتر مهارت هاي مر
. وآمادگی جسمانی موفق است 

در ایام فراغت به سالمتی او ... انجام ورزش هاي پایه و
خوب.کمک می کند

در انجام برخی از  مهارت هاي مربوط به حرکات پایه 
با مشاهده برنامه هاي .  وآمادگی جسمانی موفق است 

.زدبه تمرین حرکات بپردا... ورزشی از رسانه و
قابل 
قبول

در انجام اندکی از مهارت هاي مربوط به حرکات پایه 
.وآمادگی جسمانی موفق است 

نیاز به .انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

تفکر و 
پژوهش

پایه 
ششم 

اهداف و تنتظارات 
: عملکردي خاص

تدالل و استنباط ، اس
نتیجه گیري و روش 

پاسخ گویی به کنجکاوي 
خود در ارتباط با خود، 

خدا ، خلق ، خلقت 
صفات و ویژگی هاي 

منش تفکر ، نگرش هاي 
درست نسبت به یافته 

هاي علمی ، قضاوت 
درباره رفتار و اعمال خود 

و دیگران و بصیرت 
نسبت به نتایج و پیامدها 

اهداف و انتظارات 
: عملکردي مشترك

برقراري ارتباط فردي و 
میان فردي 

درك پدیده ها ، 
رویدادها و قوانین جهان 
آفرینش به عنوان آیات 

الهی 
خودیادگیري و 

خودساززي مستمر و 
مادام العمر

شناخت و دورن سازي 
ارزش ها ي اخالقی و 

پرهیز از رذائل 
فهم و جانبداري از ارزش 

هاي دینی  

هارت هاي اجتماعی و ارزش هاي ضمن رعایت آداب گفت و گو، م
می تواند  .اخالقی و دینی را در فعالیت هاي کالسی به کار می گیرد

نگرش هاي خود را نسبت به پژوهش و یافته هاي علمی اصالح و 
شیوه هاي مناسب جمع آوري اطالعات را می شناسد و در . ارتقا دهد

لم ها ، نقد و بررسی فی. حل مسائل گروه با اعضا همفکري می کند
با راهنمایی و مراجعه به افراد ... کتاب ،  وقایع تاریخی و تحلیلی و

.آگاه و منابع معتبر به پیشرفت بیشتر او کمک می کند

خیلی 
خوب

در بیشتر موارد ضمن رعایت آداب گفت و گو، مهارت هاي اجتماعی 
و ارزش هاي اخالقی و دینی را در فعالیت هاي کالسی به کار می 

بیشتر اوقات می تواند  نگرش هاي خود را نسبت به پژوهش و .گیرد
بیشتر ، شیوه هاي مناسب جمع . یافته هاي علمی اصالح و ارتقا دهد

آوري اطالعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا همفکري 
از ... تماشا و گوش دادن به نقد و بررسی فیلم ها ، کتاب و. می کند

.یادگیري بیشتر او کمک می کندبه ... طریق رسانه و

خوب

در برخی  موارد ضمن رعایت آداب گفت و گو، مهارت هاي اجتماعی 
و ارزش هاي اخالقی و دینی را در فعالیت هاي کالسی به کار می 

گاهی اوقات  می تواند نگرش هاي خود را نسبت به پژوهش و .گیرد
یوه هاي مناسب برخی اوقات  ش.یافته هاي علمی اصالح و ارتقا دهد

جمع آوري اطالعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا 
داستان ها و فیلم هاي کتاب درسی را دوباره مرور .همفکري می کند

.کند و با زبان خود براي دیگران به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد

قابل قبول

ي در رعایت آداب گفت و گو، مهارت هاي اجتماعی و ارزش ها
اخالقی و دینی در فعالیت هاي کالسی ، ارتقا و اصالح  نگرش هاي 
خود نسبت به پژوهش و یافته هاي علمی شیوه هاي مناسب جمع 

آوري اطالعات و همفکري براي حل مسائل گروه به راهنمایی و کمک 
بنابراین مطابق برنامه داده شده به بحث و گفت و گو . معلم نیاز دارد

.بپردازد... اي کتاب همراه با افراد خانواده ودر باره داستان ه

نیاز به 
تالش



در دوره ابتدایی تربیتی-گزارش پیشرفت تحصیلی) الف(تکمیل نمون برگ 2راهنماي شماره 

نتیجهتوصیف عملکردهدف هاي درسدرس

کار و 
فناوري 

پایه 
ششم 

پروژه هاي طراحی و 
ساخت و پودمان هاي کار 

فرآیندهاي اجرا و تولید : 
محصول ، ایمنی و 

بهداشت صنعتی ، دقت و 
...صحت 

فناوري ارتباطات و 
اطالعات 

ن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح ضمن داشت
هاي جدید ارائه می دهد ، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده 

را رعایت ...  ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیري و. می کند
می تواند از . می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد

جستجو گري ،ذخیره اطالعات ، فناوري اطالعات و ارتباطات براي
با حضور در . اسالیدهاي نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید

... اماکن تاریخی ، مراجعه به شبکه رشد ، از موضوعات علمی و
.اسالید نمایشی تهیه نماید

خیلی 
خوب 

در بیشتر موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند 
هاي جدید ارائه می دهد ، ابزار و تجهیزات ساخت پروژه طرح 

بیشتر اوقات ایمنی و بهداشت ، نظم . مناسب انتخاب و آماده می کند
را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ... و مسئولیت پذیري و

اغلب اوقات می تواند از فناوري اطالعات و ارتباطات . ارائه می دهد
، اسالیدهاي نمایشی و کپی و براي جستجو گري ،ذخیره اطالعات

با حضور در اماکن تاریخی ، مراجعه به . انتقال متن استفاده نماید
.اسالید نمایشی تهیه نماید... شبکه رشد ، از موضوعات علمی و

خوب

در برخی موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند 
تجهیزات ساخت پروژه طرح هاي جدید ارائه می دهد ، ابزار و 

بعضی  اوقات  ایمنی و بهداشت ، نظم .مناسب انتخاب و آماده می کند
را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ... و مسئولیت پذیري و

برخی اوقات می تواند از فناوري اطالعات و ارتباطات . ارائه می دهد
براي جستجو گري ،ذخیره اطالعات ، اسالیدهاي نمایشی و کپی و 

انجام فعالیت ها در منزل با توجه به . ال متن استفاده نمایدانتق
.فعالیت ها ي داده شده به او کمک می کند

قابل قبول

در فرآیند ساخت پروژه و ارائه  طرح هاي جدید ، انتخاب و آماده 
سازي مناسب ابزار و تجهیزات ، رعایت ایمنی و بهداشت ، نظم و 

گزارشی کامل از کار خود ، استفاده از ، و ارائه...  مسئولیت پذیري و
فناوري اطالعات و ارتباطات براي جستجو گري ،ذخیره اطالعات ، 
اسالیدهاي نمایشی و کپی و انتقال متن ، نیاز به راهنمایی پیوسته 

. معلم دارد

نیاز به 
تالش
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هاي شایستگی
عمومی

پایه ششم 

: هاي فرديشایستگی
رعایت بهداشت و ایمنی

هاي رعایت آموخته
اخالقی

هاي فرهنگی شایستگی
: اجتماعی

پذیريمسئولیت
مشارکت در کار گروهی، 

هاي ملی احترام به ارزش
و مذهبی

: هاي یادگیريشایستگی
توجه به مطالعه و 

خوانیکتاب
تالش براي یادگیري 

ها و بیشتر در مکان
هاي مختلفزمان

به.پذیر استمسئولیت. کندوایمنی فردي را رعایت میبهداشت
در.کندمطالعه وکتابخوانی عالقه دارد و براي یادگیري تالش می

هاي ملی و میهنی احترام به ارزش. کارگروهی فعاالنه مشارکت دارد
کندهاي اخالقی را رعایت میآموخته.گذاردمی

خیلی 
خوب

پذیر مسئولیت.کنددي را رعایت میبیشتر موارد بهداشت وایمنی فر
.کندبراي یادگیري تالش می. مطالعه وکتابخوانی عالقه داردبه.است

هاي ملی و میهنی احترام به ارزشکارگروهی مشارکت دارد ودر
.کندهاي اخالقی را رعایت میبیشتر آموخته. گذاردمی

خوب

گاهی . دکناغلب موارد بهداشت وایمنی فردي را رعایت می
براي.به مطالعه وکتابخوانی عالقه دارداغلب.پذیر استمسئولیت

به در کارگروهی شرکت دارد وگاهی.کندیادگیري تالش می
هاي اخالقی اغلب آموخته. گذاردارزشهاي ملی و میهنی احترام می

.کندرا رعایت می

قبولقابل

براي.کندبرخی از موارد بهداشت وایمنی فردي را رعایت می
نیاز به یادگیريومطالعهپذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی،

ها توجه ارزشهاي اخالقی وبرخی از آموختهبه. راهنمایی معلم دارد
.دارد

نیاز به 
تالش


