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 قرآن

 خيلي خوب
و كتاب درسي خودآيات وسوره ها و رواني قرآن كامل و عبارات قرآني را به درستي ترجمه مي.مي خواندو آهنگينرا صحيح كلمات

و.كند و مصاديق داستان هاي قرآني و مثال هاي متنوع بازگو پيام هاي قرآني را با مفاهيم .مي كند زبان ساده

 خوب
و كتاب درسي خودآيات وسوره هابيشتر و رواني قرآن كامل و عبارات قرآني را به درستيبيشتر.مي خواندو شمردهرا صحيح كلمات

و.ترجمه مي كند و مصاديق داستان هاي قرآني و چند مثال بيان پيام هاي قرآني را با مفاهيم .مي كند ذكر جزئيات

 قابل قبول
و كتاب درسي خودآيات وسوره هابرخي و رواني قرآن كامل و عبارات قرآني را به درستيبرخي.مي خواندو شمردهرا صحيح كلمات

را.ترجمه مي كند و پيام هاي قرآني و مصاديق داستان هاي قرآني و يك مثال بيان مفاهيم .مي كند بهزبان خود

 نياز به تالش
و عبارات و، ترجمهقرآنيدر خواندن آيات ، پيوسته به راهنمايي معلم نيازعبارات و داستان هاي كتاب ، مفاهيم پيام هاي قرآني كلمات

.بهتر است دانش آموز تشويق شود تا روزانه عبارات قرآني را به شكل مستمر مطالعه كند.دارد

 فارسي

 خيلي خوب
و وروانبه طور صحيح در گفتگوها مشاركت فعال دارد.با تمركز گوش مي دهد.مطلب به نقد اطالعات مي پردازددركضمنمي خواند

و شنيده ها را با استدالل و خالق مي نويسدخوانا.بيان مي كندو ديده ها و زيبا .، صحيح

 خوب
ودر بيشتر موارد وروانبه طور صحيح در بيشتر.با تمركز گوش مي دهد.مطلب به نقد اطالعات مي پردازددركضمنمي خواند

و شنيده ها را با استدالل بيان مي كند و ديده ها و زيبا مي نويسد، خوانا.گفتگوها مشاركت فعال دارد .صحيح

 قابل قبول
ودر برخي موارد وروانبه طور صحيح در برخي.با تمركز گوش مي دهد.مطلب به نقد اطالعات مي پردازددركضمنمي خواند

و شنيده ها را با استدالل بيان مي كند و ديده ها .و درست مي نويسدخوانا.گفتگوها مشاركت فعال دارد
و نوشتاري به راهنمايي هاي پيوسته معلم نياز داردتالشنياز به ، شنيداري .در مهارت هاي خوانداري

 رياضي

 خيلي خوب
، ، اندازه گيري ، هندسه ، عمليات روي آن ها ، محوربا به كارگيري روش هاي مختلف تمام تمرين هاي مربوط به اعداد و تناسب نسبت

و بدون شكل توضيح مي دهد به درستي حل كردهراو راهبردهاي حل مسئله مختصات عالوه بر مسائل.و درباره آن ها با استفاده از شكل
، مسائل جديد را حل مي كند  .كتاب درسي

 خوب
،اكثربا به كارگيري روش هاي مختلف ، اندازه گيري ، هندسه ، عمليات روي آن ها ، محورتمرين هاي مربوط به اعداد و تناسب نسبت

و بدون شكل توضيح مي دهدو راهبردهاي حل مسئله مختصات و درباره آن ها با استفاده از شكل بيشتر مسائل. را به درستي حل كرده
.اما در تمرين هاي هندسي نياز به تمرين بيشتري دارد. كتاب درسي را به درستي حل مي كند 

 قابل قبول
،برخي ازبا به كارگيري روش هاي مختلف ، اندازه گيري ، هندسه ، عمليات روي آن ها ،تمرين هاي مربوط به اعداد و تناسب نسبت

و بدون شكل توضيح مي دهدو راهبردهاي حل مسئله محور مختصات و درباره آن ها با استفاده از شكل برخي. را به درستي حل كرده
. مسائل كتاب درسي را به درستي حل مي كند 

 نياز به تالش
، هندسه ، عمليات روي آن ها ، اندازه گيريبراي حل تمرين هاي مربوط به اعداد و مسطح و حل مسائلفضايي و راهبردهاي حل مسئله

.كتاب درسي به راهنمايي پيوسته معلم نياز دارد

 مطالعات

 خيلي خوب
و آموزه هاي دينيمهارت هاي ، آداب اخالقي و كاوشگري در نظام اجتماعي و به كار مي گيردزندگي ضمن آشنايي با.را رعايت مي كند

و انواع منابع انرژي در كشور را مي شناسد ، فرايند توليد كاالها و عوامل سير. مشاغل ، علل ضمن آشنايي با موقعيت جغرافياي ايران
و بعد از انقالب اسالمي را تحليل مي كند  و ارزش هاي انقالب تالش مي كندبراي حفظ ميراث فره. تحوالت تاريخي دوره قبل .نگي

 خوب

و به كار مي گيرد و آموزه هاي ديني را رعايت مي كند ، آداب اخالقي و كاوشگري در نظام اجتماعي .در بيشتر موارد مهارت هاي زندگي
و انواع منابع انرژي در كشور را مي شناسد ، فرايند توليد كاالها و ضمن. ضمن آشنايي با مشاغل ، علل آشنايي با موقعيت جغرافياي ايران

و بعد از انقالب اسالمي را تحليل مي كند  مي. عوامل سير تحوالت تاريخي دوره قبل و ارزش هاي انقالب تالش براي حفظ ميراث فرهنگي
.كند

 قابل قبول
و به كار مي گيرددر برخي موارد و آموزه هاي ديني را رعايت مي كند ، آداب اخالقي و كاوشگري در نظام اجتماعي .مهارت هاي زندگي

و انواع منابع انرژي در كشور را مي شناسد ، فرايند توليد كاالها . ضمن آشنايي با مشاغل

 نياز به تالش
و كاوشگري در نظام اجتما و به كار مي گيردبه ندرت مهارت هاي زندگي و آموزه هاي ديني را رعايت مي كند ، آداب اخالقي همواره.عي

و انواع منابع انرژي در كشور به راهنمايي معلم نياز دارد ، فرايند توليد كاالها .، جهت آشنايي با مشاغل

 خيلي خوب علوم
و روابط موجود و براي رسيدن به نتيجه به درستي ازبا بهره گيري از حواس خود با استفاده از روش علمي بين پديده ها را كشف مي كند

و با توجه به نظرات ديگران در بحث گروهي شركت. ابزار استفاده مي كند و روش هاي مختلف استفاده مي كند و مفاهيم از منابع مي كند
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.ه به كار مي گيردآموخته هاي خود را در زندگي روزمر.را بر اساس مشاهدات واقعي منتقل مي كند

 خوب
به و براي رسيدن و روابط موجود بين پديده ها را كشف مي كند در بيشتر موارد با بهره گيري از حواس خود با استفاده از روش علمي

و با توجه به نظرات ديگران در بحث گروهي از بيشتر. نتيجه به درستي از ابزار استفاده مي كند و روش هاي مختلف استفاده مي كند منابع
و مفاهيم را بر اساس مشاهدات واقعي منتقل مي كند  .اغلب آموخته هاي خود را در زندگي روزمره به كار مي گيرد. شركت مي كند

 قابل قبول
و براي رسيدن بهدر برخي موارد و روابط موجود بين پديده ها را كشف مي كند با بهره گيري از حواس خود با استفاده از روش علمي

و با توجه به نظرات ديگران در بحث گروهي. نتيجه به درستي از ابزار استفاده مي كند و روش هاي مختلف استفاده مي كند از برخي منابع
و مفاهيم را بر .اغلب آموخته هاي خود را در زندگي روزمره به كار مي گيرد. اساس مشاهدات واقعي منتقل مي كند شركت مي كند

 نياز به تالش
و انجام آزمايش ها به راهنمايي پيوسته معلم نياز دارد ، دانستني هاي كتاب ، برقراري ارتباط ، ساخت مدل تشويق.در بهره گيري از حواس

و طرح پرسش هاي .كندمي تواند به او كمك علمي براي به كار بستن آموخته هاي علمي به مشاهده

هديه هاي
 آسمان 

 خيلي خوب
و مراسم اسالمي ، احكام و اخالق اسالمي ، آداب ، جهان آخرت ، امامت ، پيامبري را بيان ميدانستني هاي مربوط به مفاهيم خداشناسي

ف آموخته ها را در عمل به كار مي گيرد. كند .و ضمن ابراز عالقه به بزرگان ديني

 خوب
و مراسم اسالمي را ، احكام و اخالق اسالمي ، آداب ، جهان آخرت ، امامت ، پيامبري بيشتر دانستني هاي مربوط به مفاهيم خداشناسي

به. بيان مي كند ، بيشتر آموخته ها را در عمل به كار مي گيردو ضمن ابراز عالقه .بزرگان ديني

 قابل قبول
و مراسم اسالمي را ، احكام و اخالق اسالمي ، آداب ، جهان آخرت ، امامت ، پيامبري برخي از دانستني هاي مربوط به مفاهيم خداشناسي

از. بيان مي كند ، برخي .آموخته ها را در عمل به كار مي گيردو ضمن ابراز عالقه به بزرگان ديني

 نياز به تالش
، شخصيت و مراسم اسالمي ، احكام و اخالق اسالمي ، آداب ، قرآن ، جهان آخرت ، امامت ، پيامبري براي درك بيشتر مفاهيم خداشناسي
.هاي ديني به راهنمايي معلم نياز دارد

 هنر

 خيلي خوب
ي توليدات.زيباشناختي عناصر را رعايت مي كنددر توليدات هنري خود عناصر و در همه نسبت به حفظ طبيعت همواره حساس است

و براي بهبود آن پيشنهاد مي دهد. خود از آن ايده مي گيرد و همكالسي هايش بيان نمايد . مي تواند احساسات خود را در مورد توليد خود
ي مناسب از ابزار را، در استفاده .رعايت مي كند نكات ايمني

 خوب
و در.تا حدود بسياري در توليدات هنري خود عناصر زيباشناختي عناصر را رعايت مي كند نسبت به حفظ طبيعت همواره حساس است

ي. اغلب توليدات خود از آن ايده مي گيرد و همكالسي هايش بيان نمايد؛ در استفاده مي تواند احساسات خود را در مورد توليد خود
.مناسب از ابزار نكات ايمني را رعايت مي كند 

 قابل قبول
و گاهي.در برخي موارد در توليدات هنري خود عناصر زيباشناختي عناصر را رعايت مي كند نسبت به حفظ طبيعت همواره حساس است

و. در توليدات خود از آن ايده مي گيرد ي مناسب مي تواند احساسات خود را در مورد توليد خود همكالسي هايش بيان نمايد؛ در استفاده
.از ابزار نكات ايمني را رعايت مي كند 

 نياز به تالش
و گاهي.در برخي موارد در توليدات هنري خود عناصر زيباشناختي عناصر را رعايت مي كند نسبت به حفظ طبيعت همواره حساس است

ي مناسب مي تواند. در توليدات خود از آن ايده مي گيرد و همكالسي هايش بيان نمايد؛ در استفاده احساسات خود را در مورد توليد خود
.انجام فعاليت هاي هنري مطابق اهداف برنامه درسي زير نظر مربي آگاه به او كمك مي كند. از ابزار نكات ايمني را رعايت مي كند 

 تربيت بدني

و آمادگي جسماني موفق استدر انجام همه مهارت هاي مربوط بهخيلي خوب .حركات پايه

 خوب
و آمادگي جسماني موفق است و.در انجام بيشتر مهارت هاي مربوط به حركات پايه در ايام فراغت به سالمتي او...انجام ورزش هاي پايه

.كمك مي كند

 قابل قبول
و آمادگي جسماني و.موفق استدر انجام برخي مهارت هاي مربوط به حركات پايه به تمرين...با مشاهده برنامه هاي ورزشي از رسانه

.حركات بپردازد
و آمادگي جسماني موفق استنياز به تالش .انجام حركات ورزشي زير نظر مربي به او كمك مي كند.در انجام اندكي مهارت هاي مربوط به حركات پايه

و تفكر
 پژوهش

 خيلي خوب

و ديني را در فعاليت هاي و ارزش هاي اخالقي ، مهارت هاي اجتماعي مي تواند نگرش.كالسي به كار مي گيردضمن رعايت آداب گفتگو
و ارتقا دهد و يافته هاي علمي اصالح و در حل مسائل. هاي خود را نسبت به پژوهش شيوه هاي مناسب جمع آوري اطالعات را مي شناسد

و. ري مي كندگروه با اعضاي همفك و تحليلي ، وقايع تارخي و بررسي فيلم ها، كتاب و منابع ... نقد و مراجعه به افراد آگاه با راهنمايي
.معتبر به پيشرفت بيشتر او كمك مي كند

و ديني را در فعاليت هاي كالسي به كار مي گيرددر بيشتر مواردخوب و ارزش هاي اخالقي ، مهارت هاي اجتماعي .ضمن رعايت آداب گفتگو
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و ارتقا دهد و يافته هاي علمي اصالح ، شيوه هاي مناسب جمع آوري.بيشتر اوقات مي تواند نگرش هاي خود را نسبت به پژوهش بيشتر
و در حل مسائ و.ل گروه با اعضاي همفكري مي كنداطالعات را مي شناسد و بررسي فيلم ها، كتاب و گوش دادن به نقد از طريق ... تماشا

و  .به يادگيري بيشتر او كمك مي كند... رسانه

 قابل قبول

و ديني را در فعاليت هاي كالسي به كار مي گيرددر برخي و ارزش هاي اخالقي ، مهارت هاي اجتماعي .موارد ضمن رعايت آداب گفتگو
و ارتقا دهد و يافته هاي علمي اصالح ، شيوه هاي مناسب جمع. گاهي اوقات مي تواند نگرش هاي خود را نسبت به پژوهش برخي اوقات

و به. در حل مسائل گروه با اعضاي همفكري مي كند آوري اطالعات را مي شناسد و و فيلم هاي كتاب درسي را دوباره مرور كند داستان ها
و تحليل آن ها بپردازد .زبان خود براي ديگران به تجزيه

 نياز به تالش
ا ، و ديني را در فعاليت هاي كالسي و ارزش هاي اخالقي ، مهارت هاي اجتماعي و اصالح نگرش هاي خوددر رعايت آداب گفتگو رتقا

و همفكري ، شيوه هاي مناسب جمع آوري اطالعات و يافته هاي علمي و كمك معلم نسبت به پژوهش براي حل مسائل گروه به راهنمايي
.نياز دارد

و كار
 فناوري

 خيلي خوب

، در فرايند ساخت پروژه طرح هاي جديد ارائه مي دهد و آماده مي.ضمن داشتن رويكرد پژوهش محور و تجهيزات مناسب انتخاب ابزار
و. كند و مسئوليت پذيري ، نظم و بهداشت و گزارشي كامل از كار خود ارائه مي دهد... ايمني مي تواند از فناوري. را رعايت مي كند

و انتقال متن استفاده  و كپي و ارتباطات براي جستجوگري، ذخيره اطالعات، اساليدهاي نمايشي با حضور در اماكن. نمايد اطالعات
و  ، از موضوعات علمي .اساليد نمايشي تهيه نمايد... تاريخي، مراجعه به شبكه رشد

 خوب

، در فرايند ساخت پروژه طرح هاي جديد ارائه مي دهد و تجهيزات مناسب انتخاب.در بيشتر موارد ضمن داشتن رويكرد پژوهش محور ابزار
و.و آماده مي كند و مسئوليت پذيري ، نظم و بهداشت و گزارشي كامل از كار خود ارائه مي دهد... بيشتر اوقات ايمني . را رعايت مي كند

و انتقال متن استفاده و كپي و ارتباطات براي جستجوگري، ذخيره اطالعات، اساليدهاي نمايشي اغلب اوقات مي تواند از فناوري اطالعات
و با حضور در اما. نمايد  ، از موضوعات علمي .اساليد نمايشي تهيه نمايد... كن تاريخي، مراجعه به شبكه رشد

 قابل قبول

، در فرايند ساخت پروژه طرح هاي جديد ارائه مي دهد و تجهيزات مناسب انتخاب.در برخي موارد ضمن داشتن رويكرد پژوهش محور ابزار
و بعضي.و آماده مي كند و مسئوليت پذيري ، نظم و بهداشت و گزارشي كامل از كار خود ارائه مي دهد... اوقات ايمني . را رعايت مي كند

و انتقال متن استفاده و كپي و ارتباطات براي جستجوگري، ذخيره اطالعات، اساليدهاي نمايشي برخي اوقات مي تواند از فناوري اطالعات
م. نمايد  .نزل با توجه به فعاليت هاي داده شده به او كمك مي كندانجام فعاليت ها در

 نياز به تالش
و مسئوليت ، نظم و بهداشت و تجهيزات، رعايت ايمني و آماده سازي مناسب ايزار و ارائه طرح هاي جديد، انتخاب در فرايند ساخت پروژه

و ، استفاده از فناوري اطال... پذيري و ارتباطات براي جستجوگري، ذخيره اطالعات، اساليدهايو ارائه گزارشي كامل از كار خود عات
، نياز به راهنمايي پيوسته معلم دارد و انتقال متن و كپي .نمايشي

شايستگي
هاي عمومي

 خيلي خوب
و ايمني فردي را رعايت مي كند و براي يادگيري تالش.مسئوليت پذير است.بهداشت و كتابخواني عالقه دارد در.مي كندبه مطالعه

و ميهني احترام مي گذارد. كارگروهي فعاالنه مشاركت دارد .آموخته هاي اخالقي را رعايت مي كند. به ارزش هاي ملي

 خوب
و ايمني فردي را رعايت مي كند و براي يادگيري تالش مي.مسئوليت پذير است.بيشتر موارد بهداشت و كتابخواني عالقه دارد به مطالعه

و ميهني احترام مي گذارد. در كارگروهي فعاالنه مشاركت دارد. كند .بيشتر آموخته هاي اخالقي را رعايت مي كند. به ارزش هاي ملي

 قابل قبول
و ايمني فردي را رعايت مي كند و براي يادگيري.گاهي مسئوليت پذير است.اغلب موارد بهداشت و كتابخواني عالقه دارد اغلب به مطالعه

و ميهني احترام مي گذارد. تالش مي كند و به ارزش هاي ملي را. گاهي در كارگروهي فعاالنه مشاركت دارد اغلب آموخته هاي اخالقي
.رعايت مي كند

 نياز به تالش
و ايمني فردي را رعايت مي كند و.برخي از موارد بهداشت ، مطالعه ، شركت در كار گروهي يادگيري نياز بهبراي پذيرش مسئوليت

و ارزش ها توجه دارد. راهنمايي معلم دارد .به برخي از آموخته هاي اخالقي


