
  توصیفی –ارزشیابی کیفی جدید  تربیتی  – گزارش پیشرفت تحصیلیراهنماي تکمیل 
  

  :مقدمه
بـا  معلـم  اسـت کـه    بـازخورد پایـانی   ، همـان  )پایه اول تا ششم ( در دوه ابتدایی گزارش پیشرفت تحصیلی منظور از 

بـا اسـتفاده از    )ماهو شـهریور ه خردادما و اهدي م( یلیتحصدر دو یا سه نوبت از سال عنایت به وظیفه ي پاسخگویی ،
و  آمـوز  والـدین، دانـش  ( نفعـان  يذارائـه بـه    جهت در پوشه کار و سایر مستندات، شده يآور جمعشواهد و اطالعات 

  :دو صفحه دارد  ،براي هر پایه گزارش پیشرفت تحصیلی .نماید تکمیل می )مدیریت مدرسه
   تربیتی -گزارش پیشرفت تحصیلی  )الف
  کارنامه )ب
  
  : تربیتی  – گزارش پیشرفت تحصیلیتکمیل  يیش نیاز هاپ

  .و نشانه هاي یادگیري در هر درس از مواد درسی پایهو انتظارات آموزشی اشراف کامل به اهداف  §
پوشه کار و سایر مستنداتی که در فرایند آموزش  و به منظور نشان دادن روند پیشرفت تحصیلی دانش آمـوز   §

  .اب و سازماندهی شده است ، هدفمند جمع آوري ، انتخ
 .توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان  §

، نیاز به تالش و آموزش بیشـتر و  قبول قابلخیلی خوب، خوب، (آگاهی کامل از مصادیق مقیاس هاي رتبه اي §
 )نیاز به تالش و آموزش مجدد

§ .... 
 
  

   گزارش پیشرفت تحصیلی راهنماي تکمیل ) الف
و  آمـوز  دانـش یافتن نقاط ضعف یادگیري  باهدفبهبود کیفیت یادگیري نه  باهدفتوصیفی  –ارزشیابی کیفی  ازآنجاکه

وصف رفتارهاي تحصـیلی و شایسـتگی هـاي عمـومی     لذا  ایجاد فضایی براي  ؛شود یم، انجام نفعان يذگزارش آن به 
ارزشـیابی توصـیفی    ماهیت اصیل بازبخشیدن  عنیی ،تربیتی توسط معلمین-در گزارش پیشرفت تحصیلی  ،دانش آموز

توجه به بهبـود  یعنی  ؛دوباره بین دانش آموز، اولیا دانش آموز و مدرسه است فعال  یعنی برقراري ارتباط  ؛است به ان 
  ... . دانش آموزعملکرد تحصیلی

س با در نظر داشتن این اصل که هر بازخورد سازنده و مفیدي باید بتواند عملکرد دانش آموز را توصیف نمایـد و سـپ  
و  شواهدپوشه کار و سایر با بررسی )نمون برگ الف( در این فضا می رود که معلم انتظار رهنمود درخور ارائه دهد ، 

ضـمن توصـیف عملکـرد    ، بدون افراط و تفـریط  ،جمع آوري و مدیریت نموده است  مستنداتی که در فرایند آموزش
و  ها ییتوانا بر هیتکزبانی قابل فهم ، ساده ؛ روشن و با  امثبت و البته ب در قالب جمالت تشریحی ،تحصیلی دانش آموز

، رهنمـود  هر گونه تحقیر و اطالق برچسب هاي آزار دهنده به دانـش آمـوز  گزینی از  يو با دور ،آموز دانشي ها قوت



میـزان  گر بیـان  ،یادآوري می گردد هر توصیفی باید بتواند متناسـب بـا اهـداف هـر درس    .  ارائه نماید ،هاي الزم را نیز
   .باشدتوسط دانش آموز  اهداف و انتظاراتتحقق 

  
ي یادگیرنده آگاه خواهند شـد و  ریادگي یها ضعفو  ها قوتبه  ،در نون برگ الف با کمک توصیف معلم نفعان يذ     
نوبـت   بـه ویـژه در  ( خود را با راهنمایی معلم اقدامات اصالحی یا تکمیلی می توانند اگر ضعفی مشاهده کنند جهیدرنت

  .  دهندانجام  ها براي عبور از آن ضعف)اول و دوم 
در  معنا دار براي ایجاد تغییر، بی گمان بدست آوردن و به کار بستن چنین مهارتی، مستلزم تمرین و مطالعه و تالش

کافی است . باشد چوندست یاقتنی نمیکه  استبه آن معنی  نهاین  ؛معلم است حرفه اي نوع کالم و نگاه هاي 
معلم به شغل یادمان باشد اعتبار . گرداندکالم و نوشتار جاري توانایی حرفه اي خود را در تا  نمایدتالش معلم 

  . توانایی او و دارا بودن میزان مهارت هاي حرفه اي  اوست 
  :معلم براي سعید دانش آموز پایه اول درس ریاضی می نویسدبه عنوان نمونه 

. خوبی داشته است و در نتیجه پیشرفت خوبی دارد و در این درس تالش عالقه دارددرس ریاضی سعید به 
او در  می کندمفاهیم ریاضی را به خوبی می فهمد و با اشتیاق در فعالیت هاي یادگیري این درس مشارکت 

هیچ مشکلی ندارد و می  ،چه یک رقمی چه دو رقمی و مقایسه ي آنها با هم،شمارش  و درك مفهوم عدد 
  .د دهو راه حل مناسب ارائه  نمایدو تفریق کند و مسئله ها را درك کند تواند جمع

را مد نظر قرار دهند  ابتدا تالش و پیشرفت دانش آموز  ،توصیف عملکردهمکاران معلم در نظر داشته باشند که در
  .د نماینتوصیف  را ، سپس چگونگی تحقق انتظارات هر ماده درسی توسط دانش آموزو 

، نیاز قبول قابلخیلی خوب، خوب، (طیفی از مقیاس هاي رتبه اي ،ینکه در مقابل هر توصیف عملکرديبا توجه به ا
 الزم است به منظور درك مشترك از مصادیق،نیز امده  ) به تالش و آموزش بیشتر و نیاز به تالش و آموزش مجدد

  :ارائه گردد نیز این مقیاس ها، تعاریف آنها
بر اساس اهداف و انتظارات آن  ،در هر درسلکردهاي دانش آموزي که عم در صورتی :خیلی خوب  �

منابع و ابزارهایی که در سنجش و ارزشیابی او درآن درس مورد استفاده قرار  درس و اطالعات حاصل از 
با حد اقل نقص و تسلط کامل وي بر فرایند و نتیجه یادگیري  نتیجه اي/ محصولی نشان دهنده  ،گرفته اند

این رتبه تعلق  ،غیرتکراري باشد ایی به کارگیري آموخته هاي خود در موقعیت هاي جدید و خود و توان
 .می گیرد

در هر درس، بر اساس اهداف و انتظارات آن درس و  که عملکرهاي دانش آموز در صورتی :خوب  �
قرار گرفته  مورد استفاده، که در سنجش و ارزشیابی او در آن درسمنابع و ابزارهایی  اطالعات حاصل از 

با نقایص اندك  و آگاهی وي بر فرایند و نتیجه یادگیري خود و  نتیجه اي/ محصولی نشان دهنده ،اند 
 .این رتبه تعلق می گیرد توانایی به کارگیري آموخته هاي خود در موقعیت جدید باشد،

ظارات آن درس بر اساس اهداف و انتکه عملکردهاي دانش آموزي در هر درس ،  درصورتی:قابل قبول  �
منابع و ابزارهایی که در سنجش و ارزشیابی او در آن درس مورد استفاده قرار گرفته  و اطالعات حاصل از



با نقایصی کمتر از آنکه مانع یادگیري هاي  موفقیت آمیز بعدي وي  نتیجه اي/ محصولی اند نشان دهنده 
توانایی بکارگیري آموخته هاي خود در  شود، و آگاهی نسبی وي بر فرایند و نتیجه ي یادگیري خود و

 .این رتبه تعلق می گیرد ،موقعیت هاي مشابه موقعیت هاي مطرح شده در جریان یادگیري باشد 

که عملکرهاي دانش آموزي در هر درس ،  در صورتی  : در خرداد  نیازمند به آموزش و تالش بیشتر �
منابع ابزارهایی که در سنجش و ارزشیابی او  بر اساس اهداف و انتظارات آن درس و اطالعات حاصل از

با نقایصی که مانع  نتیجه اي/ محصولی در آن درس مورد استفاده قرار گرفته اند ، نشان دهنده نشان دهنده 
 .این رتبه تعلق می گیردیادگیري هاي  موفقیت آمیز بعدي وي شود، 

  : در خرداد  به آموزش و تالش بیشتر نیازمند  : مجدد  در شهریور ماه نیازمند به آموزش و تالش  �
بر اساس اهداف و انتظارات آن درس و اطالعات در صورتیکه عملکرهاي دانش آموزي در هر درس ، 

منابع ابزارهایی که در سنجش و ارزشیابی او در آن درس مورد استفاده قرار گرفته اند ، نشان  حاصل از
با نقایصی که مانع یادگیري هاي  موفقیت آمیز بعدي وي شود،  نتیجه اي/ محصولی دهنده نشان دهنده 

 .این رتبه تعلق می گیرد

اهداف و میزانی از  باتاباننده تحقق ، ضمن اینکهتوصیفی با ظرافت هاي بیانی و دارا بودن اصولی که اشاره شدهر    
که وقتی ذینفعان آن را مطالعه  باید به گونه اي باشدبود  ددر هر درس خواهمورد انتظار نشانه هاي یادگیري 

  .بوده است  رتبه  آن شایسته دریافت ، دانش آموز د که در هر ماده درسی چرانبرببه واقع آنها پی ، خواهند کرد 
احمد در خواندن و درست « : به طور مثال وقتی معلم در توصیف عملکرد دانش آموز در درس فارسی می نویسد

پیداست که رتبه ي » سی خود به بیشترین قابلیت و پیشرفت مورد انتظار رسیدهنوشتن کلمات و جمالت کتاب در
اختصاص داده شده به وي در درس ادبیات فارسی نیز با این تعریف هم خوانی داشته باشد که در اینجا با توجه به 

   .باشدمی » خیلی خوب«دانش آموز ي  رتبه،توصیف 
تالش گردیده تا نمونه اي از گزارش پیشرفت تحصیلی یک  ،امر براي کمک به فهم بیشتر موضوع و تسهیل این

در این گزارش نمادین هر . دانش آموز فرضی به صورت نمادین تکمیل و خدمت آموزگاران محترم ارائه گردد
بدین صورت که گزارش معلم از وضعیت درس . با یک نگاه متفاوت توصیف شده است ،درس دانش اموز فرضی

در حالی که در دروس ادبیات فارسی و  ،حکایت از توانمندیهاي خیلی خوب وي دارد ،د نظرعلوم دانش آموز م
لذا اگر چه این تفاوت ممکن است در وضعیت تحصیلی برخی فراگیران به واقع . ریاضی وضعیت متفاوت است

نمندیهاي نابرابر یک اتفاق بیافتد اما در اینجا قصد این بوده که نمونه هایی از گزارش هاي متفاوت در خصوص توا
  .دانش آموز در دروس مختلف ارایه گردد

  
  
  
  
  



  
  

 نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی در پایه اول

س
قیا
 م

س اهداف توصیف عملکرد
در

 

وب
ی خ
خیل

 

آداب خواندن . سعید با اشتیاق در فعالیتهاي قرآنی شرکت می کند
را راعایت می کند و مفاهیم دروس را خوب درك می نماید  قرآن

 خود الگوي مناسبی براي سایر همکالسیهايسعید در درس قران  
 .است

قرآنی  يها آموزه /)روخوانی خوانی، جمع(خواندن 
 )قرآنی يها داستان قرآنی، پیام قرآن، خواندن آداب(

آن  
 قر

وب
ی خ
خیل

 

درك خوبی از سبب گردیده تا او عالقه مندي سعید به طبیعت 
ی درك خود را از طبیعت به نمایش لذا در نقاش. داشته باشد  رنگها 

همچنین عالقه مندي وي براي خلق آثار هنري قابل  .می گذارد 
 .را به خود جلب نماید دوستانشمی تواند توجه  سعید،تحسین است

 شناسی، زیبایی( هنري  مختلف هاي قالب در ایده بیان

 تولید فرهنگی، میراث با آشنایی طبیعت، با ارتباط

 ابزار از مناسب استفادة / )هنري نقد هنري،

 

هنر
 

وب
ی خ
خیل

 

ي  به مطالعه او. سعید اطالعات زیادي از جهان پیرامون خود دارد
اي از خود نشان می  زندگی جانوران، گیاهان عالقه مندي قابل توجه

در ارائه مباحت مشارکت فعاالنه دارد و و براي او همچنین . دهد
 . ش دارد بکارگیري آموخته هاي خود در زندگی تال

هاي  کارگیري شیوه به/درگیر شدن در فرایند یادگیري
هاي  کارگیري آموخته به/مناسب و متنوع یادگیري

هاي مناسب و متنوع  کارگیري شیوه به/خود در زندگی 
بی اشراف به فرایند یادگیري خود /ارائه 

جر
م ت
علو

 

ول
ل قب
 قاب

جمع و  اگر چه تالشهاي سعید براي شناخت اعداد و مقایسه و
تفریق عددها قابل تحسین است اما تمام این تالشها منجر به رسیدن 

نیاز دارد براي کسب . به نتیجه مثبت کامل از طرف او نشده است
 .مهارت بیشتر، تمرینات کتاب را انجام دهد 

 شمارش، (آن نمادهاي و اعداد شناخت /یابی موقعیت

دورقمی، مقایسۀ  عددهاي آن، نماد و عدد مفهوم
 حل /)تفریق جمع، (اعداد روي عملیات /) اعداد

 حل انگیز، شگفت مربع مسئله، حل راهبردهاي(مسئله 

 هندسی، اشکال (هندسه /ابزار از استفاده /)مسئله

 زمان، طول،(گیري  اندازه /)تقارن هندسی، الگوهاي

 /نمودار و آمار )جرم

ضی
ریا

 

وب
ی خ
خیل

رعایت صحیح حرکات سعید فواید ورزش کردن را می داند و در  
در بازي هاي گروهی با انرژي  او. آمادگی جسمانی اصرار دارد ،

 .کند زیاد همراه با شوق فراوان شرکت می

 جسمانی آمادگی /پایه حرکات

 

نی
 بد
یت
ترب

 

وب
 خ

سعید به طور مستقل متن هاي کتاب درسی خود را می خواند اما در 
هاي گاه به  راقبتهنوز نیازمند م درس هر نوشتن کلمات و جمالت

  او براي زیباتر شدن خط خود نیز تالش دارد. گاه معلم خود است

 گفتن، سخن دادن، گوش (خوانداري يها مهارت

 (نوشتاري يها مهارت /)خواندن تصویرخوانی،

 )سازي جمله زیبانویسی، نویسی، درست

 

سی
فار

 



وب
ی خ
خیل

 
ان خود سعید دانش آموز مهربان و پر جنب و جوش است و با دوست

احساس مسئولیت .به بهداشت خود اهمیت می دهد. گرم می گیرد 
وي در کارهایی که به او سپرده می شود قابل تحسین است و پیوسته 

. سعی دارد تا به درستی قوانین کالس و مدرسه را رعایت نماید
  . سعید همچنین به مطالعه عالقه زیادي نشان می دهد

 ایمنی، و شتبهدا رعایت( هاي فردي  شایستگی

 -هاي فرهنگی شایستگی/)اخالقی هاي آموخته رعایت
 کار در مشارکت پذیري، مسئولیت( اجتماعی

 /)مذهبی و ملی هاي ارزش به احترام گروهی،
 و مطالعه به توجه( هاي یادگیري شایستگی
 و ها مکان در بیشتر یادگیري براي تالش کتابخوانی،

  )مختلف هاي زمان

گی
یست
شا

 
می
مو
ي ع
ها

 

  
  کارنامه) ب

، نیاز به تالش و آمـوزش بیشـتر و نیـاز بـه     قبول قابلخیلی خوب، خوب، (اي مقیاس رتبهکارنامه به واقع نمایش 
تربیتی  تکمیـل مـی    –است که بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی )  -خاص شهریور  -تالش و آموزش مجدد

   .گردد
  

  : توصیه ها 
  :توصیه می شود که  به واحد آموزشی

o لـذا   .توسط معلم نوشته می شود و به خانواده ارائه مـی گـردد  )تایپی یا خودکاري( ش به صورت دستی گزار
 . تایپ سیستمی آن توسط مدرسه الزم نیست 

o  تکثیر و در اختیار معلم جهت تکمیل گذاشته می شود )دي ، خرداد و شهریور ( برگ اول در سه نوبت مجزا 

o  بعـد از  اولیـا   ي توسط معلم تشکیل شود تا اقـداماتی کـه الزم اسـت    ا جلسهبه اولیا  ها کارنامهقبل از تحویل
 .دیرسانب ها آندریافت کارنامه انجام دهند به اطالع 

o      به اولیا یادآوري گردد با توجه به اینکه توصیف عملکردها کلی است بـراي درك درسـت میـزان یـادگیري و
طول سال تحصیلی و بـه شـکل فراینـدي تهیـه      تشخیص صحیح تکلیف خود به پوشه کار دانش اموز که در

 . گردیده است مراجعه گردد 

o ....  
  
  
  
  
  

 


