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سخن
آغازین

1
سخن آغازین



سخن آغازین

با	توجه	به	شــیوع	کرونا،	وزارت	آموزش	و	پــرورش	و	بخش	های	مختلف	آن	در	
موقعیتی	خاص،	غیرمترّقبه	و	حســاس	قرار	گرفت	و	به	تبع	آن	سازمان	پژوهش	و	

برنامه	ریزی	آموزشی	نیز	با	انتظارات	اجتماعی	کم	سابقه	ای	روبه	رو	شد.	
ـ	آموزشی	بتواند	 به	طور	طبیعی	همگان	انتظار	داشتند	که	بار	دیگر	این	سازمان	علمی	
قابلیت	های	ویژه	خود	را	نشــان	دهد	و	راست	قامت	در	میدان	طراحی	های	نوین	
راهنماهای	برنامه	درسی	و	هنجارهای	آموزشی	حاضر	شود.	بنابراین	خدای	متعال	
را	باید	از	این	بابت	شــاکر	بود	که	مجموعه	سازمان	پژوهش	با	تداوم	کوشش	های	

خستگی	ناپذیر	خود،	این	مأموریت	ویژه	را	به	انجام	رساند.
شــرایط	ویژه	پیش	رو	موجب	شد	که	قابلّیت	های	کارشناســی،	توقّعات	نوینی	را	
تجربه	کند	و	حرکت	خود	را	در	جهت	افق	های	فناورانه	جدید	سرعت	بخشد.	پیش	
از	این،	طی	ســال	های	متمادی	در	شرایط	عادی	به	ســرمی	بردیم	و	قواعد	را	برای	
اوضــاع	عادی	تهیه	کرده	بودیم.	با	وقوع	پدیده	جدید	کرونا	خود	را	در	یک	فضای	
تکان	دهنده	دیدیم	و	برای	پاســخ	به	نیازها	به	شور	و	مشورت	نشستیم	و	حاصل	
آن	را	در	مجموعه	پیش	رو	مدّون	ســاختیم.	برای	نیل	به	هدف	های	مورد	انتظار	و	
عبور	از	وضع	کنونی	و	دستیابی	به	شرایط	مطلوب	تر	باید	به	نکات	زیر	توّجه	کنیم:

نکته اول

همه	ما	)کارشناســان،	مدیران،	معلمان	و	خانواده(	در	یک	طرف	قرار	داریم	
و	دانش	آموزان	عزیز	ما	در	طرف	دیگر،		بنابراین	وظیفه	ماســت	هرچه	توان	
داریم	بــه	این	صحنه	و	عرصــه	بیاوریم	تا	این	عزیزان	از	جهت	آموزشــی	
و	تربیتی	لطمــه	نبینند	و	از	این	مرحله	موفقیت	آمیــز	عبور	کنند.	بی	تردید	
کاســتی	هایی	خواهیم	داشت	ولی	به	یاری	خدا	نخواهیم	گذاشت	تهدیدی	

خاص	بروز	و	ظهور	یابد.

2

3

4

5

6

7

1

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتداییسخن آغازین10



نکته دوم

موقعیت	کنونی	را	با	همه	ابعادش	به	درســتی	
درک	کنیم	و	خردمندانه	با	آن	مواجه	شویم.	در	
آموزش	های	غیرحضوری	تا	حدود	زیادی	جای	
مدرسه	و	خانه	عوض	می	شود؛	طبیعی	است	که	
بــا	تغییر	مکان،	مکانت	نیز	باید	تغییر	یابد.	به	
عبارت	دیگر	هنجارها	و	قواعد	متفاوتی	را	باید	

در	رسیدگی	به	دانش	آموزان	بکار		بگیریم.	
حضور	و	ظهور	والدیــن	به	عنوان	ناظم	بیدار	و	
مهربــان	در	خانه،	حضــور	متعّهدانه	همراه	با	
روحیــه	ارتباطی	معلمان	در	مدرســه،	نظارت	
هوشیارانه	مدیران	مدارس	بر	اوضاع	آموزشی	و	
تربیتی	و	نظارت	عالیه	و	گاهی	بالینی.	مدیران	
محترم	آموزش	و	پرورش	و	دیگران	باید	خود	را	
در	برابر	این	پرسش	تاریخی	ببینند	که:	چگونه	
عمل	کنیم	تا	متناســب	با	شأن	تربیت	و	مترّبی	

از	این	موقعیت	عبور	نماییم؟

نکته سوم

مجموعــه	پیش	رو	را	به	دّقــت	مطالعه	کنیم	و	
سهم	و	نقش	خود	را	دقیق	تر	درک	کنیم.	حقیقتًا	
ما	تاکنون	با	خانواده	ها	به	عنوان	شریک	تربیت	
و	یادگیری،	این	گونه	صمیمی	و	شــفاف	حرف	
نزده	بودیم.	انتظار	داریم	والدین	عزیز	با	رجوع	
به	ســامانه	شبکه	ملی	رشد	توصیه	های	مربوط	
به	خود	را	دریافــت	و	مطالعه	کنند.	از	معلمان	
و	مدیران	محترم	مــدارس	نیز	همین	انتظار	را	

داریم.

نکته چهارم

آنچه	که	ما	تــدارک	دیده	ایــم،	حاصل	فکر	و	
عمل	تعدادی	انســان	اســت	که	در	موقعیت	
کارشناســی	و	تألیف	قرار	گرفته	اند.	بدون	شک	
این	تصمیمات	بی	نقص	نیست	و	مانند	همیشه	
تقاضای	اظهارنظر	و	ارائه	پیشــنهادهای	جدید	
از	طرف	شــما	داریم.	هر	قدر	از	ســوی	شــما	
معلمان	عزیز،	والدیــن	محترم	و	دانش	آموزان	
گرامی	بازخورد	بگیریم،	به	همان	اندازه	قوی	تر	
و	با	انگیزه	تــر	این	راه	را	ادامــه	خواهیم	داد؛	

ان	شاءاهلل.

حسن ملکی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش
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پیش گفتار
2



پیش گفتار

شرایط	حاکم	بر	تعلیم	که	از	زمستان	1398	بر	اثر	شیوع	گسترده	ویروس	کرونا	حاکم	شده	است،	تمام	عناصر	برنامه	درسی	را	به	چالش	
کشیده	و	با	دگرگون	کردن	محیط	یادگیری،	کنشگران	تربیت	و	آموزش	به	ویژه	معلمان،	دانش	آموزان	و	والدین	را	در	ایفای	نقش	های	

خود	با	مشکالت	جدی	روبرو	ساخته	است.
ســال	تحصیلی	گذشــته	علی	رغم	اینکه	با	مجاهدت	های	بی	بدیل	جهادگران	عرصه	تعلیم	و	تربیت	به	ظاهر	با	موفقیت،	ســپری	شد	و	
آموزش	تعطیل	نشد،	اما	نتایج	بررسی	ها	و	پژوهش	ها	بیانگر	چالش	های	جدی	در	زمینه	افت	پنهان	تحصیلی،	مشکالت	جدی	در	زمینه	
ـ	یادگیری	است	که	عدم	جبران	آن،	مراحِل	بعدی	 ســالمت	جسمی	و	روانی	دانش	آموزان	و	زیاد	شدن	فاصله	با	استانداردهای	یاددهی	
تحصیل	را	با	چالش	های	جدی	تر	روبرو	خواهد	کرد	و	از	طرفی	شــواهد	حاکی	از	آن	اســت	که	شرایط	محیط	آموزش	در	سال	تحصیلی	
جدید	هم	چالش	های	خود	را	خواهد	داشت.	با	توجه	به	مطالب	فوق	باید	تدابیری	اندیشیده	شود	که	با	استفاده	از	تجربه	سال	قبل	و	
رفع	معایب	و	تقویت	محاســن	آن،	آموزش	و	پرورش	بتواند	ضمن	مدیریِت	چالش	ها،	نتایج	بهتری	را	برای	همه	دست	اندر	کاران	نظام	

تعلیم	و	تربیت	به	ویژه	دانش	آموزان	رقم	بزند.	

 توجه به محدودیت های ناشــی از شرایط جدید به ویژه کم شدن زمان 
آموزش و شرایط روانی معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنان؛ 

 توجه به نقش و جایگاه معلمان به عنوان عنصر کانونی و بی بدیل برنامه 
درسی

 لزوم توســعه اختیارات و ارتقای صالحیت هــای تخصصی معلمان در 
زمینه شایستگی های اساسی مورد نیاز برای آموزش های مجازی و ایفای 

نقش تربیتی آنان؛

مهم	تریــن	عامل	برای	عبور	از	شــرایط	موجود	با	آســیب	های	کمتر	و	نتایج	بهتر،	
برخورداری	از	برنامه	درســی	مطلوب	است؛	برنامه	درســی	ای	که	تمام	عناصر	آن	

متناسب	با	شرایط	جدید	به	ویژه	آموزش		غیرحضوری	تدوین	شده	باشد.
ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشی	با	تشکیل	ســتادی	ویژه	و	سازماندهی	
تمام	گروه	های	دفتر	تألیف	کتاب	های	درســی	آموزش	عمومی	و	متوسطه	نظری	و	
بهره	گیری	از	کارشناسان	و	صاحب	نظران	دانشگاهی	و	معلمان	خالق	و	باتجربه	و	با	
بهره	گیری	از	نتایج	پژوهش	های	انجام	شــده،	برنامه	درسی	حاضر	را	با	ویژگی	های	
خاص	آماده	نموده	و	پس	از	اعتباربخشــی	توســط	تعدادی	از	معلمان	دوره	های	

تحصیلی	در	دروس	مختلف	تقدیم	نموده	است.	این	ویژگی	ها	عبارتند	از:
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 در نظر گرفتن تغییر محیط آموزش از مدرسه به خانه و نیاز به نقش آفرینی 
خانواده به ویژه والدین در زیست بوم جدید تحصیلی فرزندان؛

 در نظر گرفتن نقش اساسی تنظیم گری، هدایت و کنترل مدیریت مدرسه 
ـ یادگیری؛  بر ارتباط معلمان، والدین، دانش آموزان و فرایندهای یاددهی 

 تمرکز بر برنامه درســی، اهداف و انتظارات کلیدی به جای توجه صرف 
به محتوای کتاب درســی که این مهم نیز مورد تأکید سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی است؛

 سوق دادن دانش آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده ای 
فعــال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده در کنار نقش تســهیل گری و 

هدایت گری معلم.

 مجموعه	تدوین	شــده،	مجموعه	ای	منسجم	از	اجزای	مختلفی	است	که	اگر	با	
یکدیگر	نگریســته	و	اشاعه	و	اجرا	گردد،	می	تواند	تاحدی	از	پیامدها	و	آسیب	های	
آموزش	غیرحضوری	در	نظام	آموزش	کشور،	بکاهد.	این	مجموعه	از	جهتی	برنامه	
درســی	متناسب	با	اقتضائات	و	شرایط	ســال	تحصیلی	پیش	رو	بوده	و	از	جهتی	
می	توان	آن	را	یاری	رســان	معلمان،	والدین	و	مسئولین	اجرایی	مدرسه،	در	فرایند	

ـ	یادگیری	در	شرایط	کنونی	قلمداد	نمود. یاددهی	

 مجموعه	مذکور،	حاوی	عناصر	برنامه	درسی،	یعنی:	اهداف	و	محتوا،	راهبردهای	
تربیت	و	یادگیری،	ســنجش	و	ارزشیابی،	معلمان،	خانواده	و	محیط	است	که	هر	
یک،	متناسب	با	شرایط	فعلی	و	آموزش	غیرحضوری،	تدوین	شده	است.	سعی	بر	
آن	بوده	تا	برنامۀ	آماده	شده،	بسیار	کاربردی	و	انضمامی	بوده	و	از	این	رو،	آمیخته	
با	مثال	های	عینی	از	کتاب	های	درسی	مختلف	و	شرایط	آموزش	غیرحضوری	است.	

 در	برنامه	درســی	حاضر،	ابتدا	اهداف	کلیدی	هر	درس	مشخص	شده	و	سپس	
نقشــه	محتوایی	بــرای	تحقق	اهداف	و	انتظارات	در	قالــب	مفاهیم،	مهارت	ها	و	
ارزش	های	اساســی	استخراج	و	ارائه	شده	اســت.	وقتی	شرایط	به	سمتی	پیش	
می	رود	که	آموزش	از	وضعیت	عادی	خود	فاصله	می	گیرد،	برنامه	ریزان	درسی	باید	
تمهیدی	بیندیشند	که	مجریان	آن	از	اهداف	و	محتوای	این	برنامه،	نه	تنها	فاصله	
نگیرند،	بلکه	با	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درســی،	اهــداف	آن	را	بهتر	و	دقیق	تر	پیگیری	
کنند.	برنامۀ	حاضر	ســعی	کرده	است	در	حد	توان	به	این	نکته	توجه	کند	و	شرایط	

را	برای	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درسی	فراهم	کند.	

ـ	یادگیری	مؤثر	آمیخته	است	با	مثال	های	کاربردی	از	دروس	 	روش	های	یاددهی	
مختلف	تا	بتواند	به	شکلی	عینی	و	انضمامی،	یاری	رسان	معلم	باشد.
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 در	عنصر	ارزشــیابی،	ابتدا	مالحظات	اساســی	در	ارزشیابی	تبیین	شده	سپس	
فرایند	ارزشــیابی	در	سه	محور	»به	اشــتراک	گذاشتن	اهداف«،	»شیوه		سنجش	و	
گردآوری	شواهد«	و	«محور	بازخورد«	ارائه	شده	است	و	روش	ها	و	فنون	ارزشیابی	

در	آموزش	های	غیرحضوری	با	ذکر	مثال	های	متعدد	تشریح	شده	است. 

 در	بخش	معلمان،	ضمن	توصیه	های	عمومی	مورد	نیاز	برای	زیست	بوم	جدید	
آموزشــی،	مهارت	های	حرفــه	ای	مورد	نیاز	معلم	در	خصــوص	مهارت	های	پایه	و	
تخصصی	مورد	نیاز	در	ســواد	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	و	نیز	صیانت	در	فضای	
مجازی	و	ســالمت	روان	و	نیز	آموزش	خودنظم	دهی	دانش	آموزان	تبیین	شــده	
و	برای	هرکدام	از	مهارت	ها،	دسترســی	بــه	آموزش	های	مورد	نیاز	معلمان	در	این	

موضوعات	فراهم	شده	است.

 در	بخش	دیگر،	خانواده	به	عنوان	عنصری	مهم	و	اثرگذار	در	برنامه	درســی	به	
ویژه	آموزش	های	مجازی	در	این	برنامه	مورد	توجه	قرار	گرفته	و	بایســته	های	الزم	
در	این	زمینه	تبیین	شــده	است.	به	بیان	دیگر	با	توجه	به	اینکه	والدین،	مهم	ترین	
یاری	گر	معلم	در	فرایند	آموزش	هســتند،	توصیه	هایی	به	آنها	شده	تا	محیط	خانه	

را	در	بهترین	وضعیت	آموزشی	برای	فرزندانشان	قرار	دهند.	

 در	بخش	محیط	تربیت	و	یادگیری،	عوض	شــدن	مــکان	تربیت	و	یادگیری	
از	مدرســه	به	خانه	و	شــرایط	و	اقتضائات	و	موقعیت	هــای	یادگیری	و	چگونگی	
غلبه	بر	چالش	های	محیط	مجازی	بیان	شــده	است.	این	بخش	شامل	محتواهای	
چندرســانه	ای	ناظر	به	افزایش	آگاهی	رســانه	ای	و	دیجیتال	مخاطبان	این	برنامه	

است.

 قســمت	پایانی	به	مدیریت	مدرسه	و	نقش	اساســی	آن	در	تنظیم	مناسبات	
معلمــان	و	اولیــا	و	فرایندهای	تعلیــم	و	تربیت	اختصاص	یافته	اســت.	درواقع	
اســتلزامات	اجرایی	این	برنامه	در	سطح	مدرســه،	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	و	
اینکه	مســئوالن	مدرسه	و	مدیران،	چه	تمهیداتی	را	برای	اجرای	موفق	این	برنامه،	

رعایت	کنند.

 در	پایان	اعالم	می	کنیم،	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	از	نظرات	و	
پیشنهادهای	دانش	آموزان،	معلمان	و	صاحب	نظران	در	این	زمینه	استقبال	کرده	و	

دست	تمامی	همراهان	را	در	اجرای	این	برنامه	به	گرمی	می	فشارد.

دفتر تألیف کتاب های درسی
آموزش عمومی و متوسطه نظری
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اهداف 
و محتوا

3
اهداف و محتوا



کاهش	زمان	آموزش	را	اگرچه	می	توان	با	حذف	بخشــی	از	محتوای	آموزشی	
جبران	نمود،	اما	مسیری	دیگر	که	می	توان	دنبال	نمود	و	در	برنامه	پیش	رو	نیز	
اتخاذ	شده	است،	توجه	به	اهداف	آموزشی	در	برنامه	درسی	و	محورهای	اصلی	
محتوا،	یعنی	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	های	اساسی	هر	درس،	به	جای	تمرکز	

بر	کتاب	درسی	است.	
در	این	مســیر	و	با	توجه	به	زمان	و	نوع	محتوای	آموزشــی،	دبیران	و	معلمان	
محترم،	اهتمام	خود	را	بر	روی	محقق	ساختن	اهداف	کلیدی	هر	کتاب	متمرکز	
کرده	و	بخش	هایی	از	محتوا	را	که	نقشــی	جدی	در	تحقق	مفاهیم	و	مهارت	ها	
و	ارزش	های	اساسی	در	دانش	آموزان	دارد،	با	جدیت	بیشتری	مورد	توجه	قرار	
خواهند	داد.	بدیهی	اســت	در	ارزشیابی	نیز	آنچه	مدنظر	می	باشد،	ارزشیابی	از	

نقشه	محتوایی	و	انتظارات	تنظیم	شده	است.
مســیر	مذکور،	حرکتی	هرچند	آغازین	برای	چرخش	از	کتاب	محوری	به	ســوی	
برنامه	محوری	است	و	کمک	می	کند	تا	معلم	و	دبیر،	در	چگونگی	انتخاب	مصادیق	
ـ	یادگیری،	 محتوای	متناســب	با	اهداف	آموزشی	و	گزینش	شیوه	های	یاددهی	
اختیار	بیشــتری	پیدا	کند؛	چرخشی	که	مدنظر	سند	تحول	و	برنامه	درسی	ملی	
نیز	هست.	این	مهم	نیازمند	آگاهی	دوبارۀ	معلمان	و	دبیران	از	اهداف	آموزشی	
و	نقشــه	محتوایی	هر	درس	)در	ســه	محور	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	ها(	و	

تصریح	بر	آنهاست.
بدین	منظور،	اهداف	آموزشی	و	نقشه	محتوایی	هر	موضوع	درسی،	در	صفحات	
پیش	رو،	تصریح	و	تعیین		شــده	اســت.	آنچه	ارائه	شده	است،	نمایه	ای	کامل	

محتوا	از	مهم	ترین	عناصر	برنامه	درســی	محســوب	می	شود	به	نحوی	که	حتی	
برخی	از	صاحب	نظران	،	برنامه	درسی	را	معادل	محتوای	آموزشی	در	نظر	گرفته	اند.	
در	نظام	تعلیم	و	تربیت	جمهوری	اســالمی	که	طراحی	و	تدوین	برنامه	درسی	به	
صورت	متمرکز	اســت،	محتوا	نقش	کلیدی	تری	را	ایفا	کرده	به	نحوی	که	ســایر	
عناصر	برنامه	درســی،	الجرم	باید	با	آن	هماهنگ	شود.	در	زیست	بوم	جدید	که	
حاصل	شرایط	شــیوع	ویروس	کرونا	اســت	و	اجرای	آموزش	ها	از	حضوری	به	
غیرحضوری	تغییریافته	و	به	صورت	مجازی	انجام	می	شود،	محدودیت	هایی	به	
وجود	آمده	اســت	که	ازجمله	آنها	کاهش	زمان	آموزش	و	عدم	ارتباط	مستقیم	
معلم	و	دانش	آموز	است؛	امری	که	نیاز	معلمان	و	دبیران	و	همچنین	دانش	آموزان	
به	آشنایی	بیشتر	با	واسط	های	کاربری	مجازی	نیز،	آن	را	در	برخی	موارد،	تشدید	

می	کند.

3.1. مقدمه
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از	هــر	درس،	البته	با	تمرکز	بر	اهداف	و	محورهای	اصلی	در	محتوای	هر	درس	
اســت.	دبیران	و	معلمان	محترم	باید	با	توجه	به	اهداف	آموزشــی	هر	درس،	
تمرکــز	اصلی	خود	را	در	فرایند	و	فعالیت	های	یادگیری	معطوف	به	آنها	کرده	و	
با	توجه	به	محدودیت	زمان	تا	جــای	ممکن،	از	ارائه	محتواهای	غیرمرتبط	یا	

کمترمرتبط	به	اهداف،	پرهیز	کنند.	
به	عبارت	دیگر،	هر	کتاب	به	عنوان	مصداقی	از	یک	بسته	آموزشی،	مجموعه	ای	
از	مثال	هــا،	فعالیت	ها	و...	را	برای	انتقال	یک	محتوا	یا	ارزش	یا	مهارت	اصلی،	
به	کار	بســته	و	ارائه	داده	اســت.	اما	معلم	و	دبیر	می	تواند	با	نظر	به	اهداف	
آموزشــی	تصریح	شــده	برای	هر	درس	)در	صفحات	پیــش	رو(	و	با	توجه	به	
موقعیت	محیطی	و	زمانی	خویش،	به	برخــی	مثال	ها	یا	فعالیت	های	کتاب،	
توجه	بیشــتری	نموده	یا	از	برخی	از	آنها،	صرف	نظر	نماید؛	یا	آنکه	بر	اســاس	
شرایط	محیطی	و	زمانی	و	مخاطب،	تقدم	و	تأخر	محتوای	کتاب	را	تغییر	دهد.
عالوه	بر	این،	جداول	پیش	رو	و	اهداف	مذکور	در	ذیل	آنها،	می	تواند	به	دبیران	
و	معلمان	کمک	نموده	تا	از	اهداف	آموزشی	پایه	قبل	در	هر	درس،	آگاهی	یابند	
و	از	این	طریق،	بتوانند	در	ابتدای	سال	تحصیلی	به	ارزیابی	اولیه	دانش	آموزان	

نسبت	به	اهداف	آموزشی	سال	قبل	در	هر	درس،	اقدام	نمایند.
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آموزش قرآن

	به	شــنیدن	تالوت	زیبای	آیات	درســی	عالقمند	است	و	برخی	از	سوره	ها	و	
آیات	کتاب	درسی	را	به	صورت	نسبی	زیبا	و	آهنگین	می	خواند.

	به	شــنیدن	داستان	های	قرآنی	و	آیات	آن	عالقمند	است	و	برخی	از	آنها	را	
بازگو	می	کند.

	بــا	تفکر	و	تدبر	در	پیام	ها	و	آموزه	های	قرآنی،	مصادیقی	از	آن	را	در	زندگی	
خود	بیان	می	کند.

	ضمن	آشــنایی	با	مفاهیم	اجمالی	ســوره	ها	و	برخی	آیات	کتاب	درسی،	به	
یادگیری	معنای	برخی	کلمه	ها	و	ترکیب	های	ساده	قرآنی	عالقه	نشان	می	دهد.

	ضمن	روان	خوانی	پیام	های	قرآنی،	آیات	و	سوره	های	کتاب	درسی؛	برخی	از	
آنها	را	به	صورت	کامل	یا	نسبی	از	حفظ	می	خواند.

	ضمــن	رعایت	قواعد	روخوانی	و	روان	خوانــی	در	هنگام	خواندن	عبارات	و	
آیات	کتاب	درســی،	آنها	را	به	صــورت	روان	و	بخش	هایی	از	قرآن	کامل	را	به	

صورت	شمرده	می	خواند.

ـ	یادگیری	قرآن	با	عالقه	شرکت	می	کند	و	به	خواندن	 	در	فعالیت	های	یاددهی	
روزانه	آیات	قرآن	کریم	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	آیات	و	پیام	ها	ی	قرآنی	
	داستان	های	ساده	قرآنی	

	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	مصحف	شریف	)قرآن	کامل(

مهارت ها

	روان	خوانی	و	حفظ	اجمالی	برخی	آیات	منتخب	و	شــمرده	خوانی	عبارات	
کتاب	درسی	و	قرآن	کامل	

	فهمیدن	معنای	برخی	کلمات	و	ترکیب	های	ساده	و	پرکاربرد	
	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	به	کمک	مشــاهده	تصاویر	و	بیان	مصادیق	

و	یافته	ها	به	زبان	ساده	و	حفظ	آنها

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرائت	زیبای	قرآن	کریم	
	رعایت	برخی	آداب	خواندن	قرآن	کریم	

	انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	به	کارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی	
	عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات	منتخب

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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هدیه های آسمان

 بــه	مفهوم	اصــل	توحید	و	
نمونه	هایــی	از	صفــات	خدا	در	
ارتباط	بــا	اصل	توحید	اشــاره	
می	کنــد	و	در	قالب	متنی	کوتاه	

خدا	را	ستایش	می	کند.

 ضمن	معرفــی	اصل	نبوت،	
بــه	نمونه	هایــی	از	ویژگی	ها	و	
نیز	 و	 پیامبــران	 مأموریت	های	
زندگی	و	رفتارشان	اشاره	می	کند.	

 با	تفکــر	در	پیام	های	قرآنی	
دروس،	دربــاره	مفهــوم	آنهــا	

توضیح	می	دهد.

 ضمن	معرفی	اصل	امامت	و	
بیان	اســامی	ائمه)ع(	به	ترتیب،	
بــه	نمونه	هایــی	از	ویژگی	ها	و	
رفتــار	ائمه)ع(	و	نیــز	وظایف	ما	

نسبت	به	ایشان	اشاره	می	کند.	

 مفهــوم	تولی	و	تبــری	را	با	
توجه	به	نمونه	های	آن	توصیف	
و	بــه	وظایف	خود	در	این	زمینه	

اشاره	می	کند.

 ضمــن	اشــاره	به	حماســه	
حضرت	قاســم)ع(	و	ویژگی	های	
امام	حســین)ع(	 قیام	 آن،	دلیل	
و	نقــش	آن	را	در	دفاع	از	دین	

توصیف	می	کند.

 ضمن	بیــان	اهمیت	امر	به	
معروف	و	نهی	از	منکر،	مصادیق	
و	شــیوه	های	ســاده	آن	را	بیان	

می	کند.

 نمونه	هایــی	از	وظایــف	ما	
نســبت	به	امام	زمــان	و	نحوه	
بهره	مندی	از	دعا	و	توجه	ایشان	

را	بیان	می	کند.

 نائبان	امام	زمان	در	دوران	
غیبــت	)ولی	فقیــه	و	مراجع	
تقلید(	را	معرفی	و	به	وظایف	ما	
نسبت	به	ایشان	اشاره	می	کند.

از	 نمونه	هایی	 ضمن	معرفی	  
آداب	معاشرت	اسالمی	و	عوامل	
و	شــیوه	های	حفظ	ســالمتی	و	
فوائد	آنها،	نحــوه	عمل	به	آنها	
مختلــف	 موقعیت	هــای	 در	 را	

تشخیص	می	دهد.

 ضمــن	معرفــی	عوامــل	و	
راه	هــای	مؤثــر	در	رســیدن	به	
موفقیت،	نحوه	عمل	به	آنها	را	در	
موقعیت	های	مختلف	تشخیص	

می	دهد.

 ضمن	معرفی	آداب	علم	جویی	
و	دانش	آمــوزی،	نحوه	عمل	به	
را	در	موقعیت	های	مختلف	 آنها	

تشخیص	می	دهد.

 احکام	نماز	و	روزه	مســافر	را	
بیان	و	در	موقعیت	های	مختلف	

تشخیص	می	دهد.

 با	توجــه	به	مفهــوم	اصل	
معاد،	رابطه	زندگی	دنیا	و	آخرت	
و	تأثیر	اعتقاد	به	معاد	در	زندگی	

را	توصیف	می	کند.

 ضمــن	معرفــی	حضــرت	
و	 شــاهچراغ	 معصومــه)س(،	
آداب	 حســنی)ع(،	 عبدالعظیــم	
زیــارت	و	فوائــد	آن	را	توصیف	

می	کند.

 ضمن	توصیف	مقام	شــهید	
دفاع	 بزرگداشت	 و	 و	شــهادت	
مقــدس،	به	درس	هایــی	که	از	
شهدا	می	گیریم	اشاره	می	کند.

اهداف هدیه های آسمان
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مفاهیم

 یگانگی	خدا	و	اصل	توحید
 ویژگی	های	پیامبران	و	اصل	نبوت
 ویژگی	های	ائمه)ع(	و	اصل	امامت
 ارتباط	دنیا	و	آخرت	و	اصل	معاد

 تولی	و	تبری
 قیــام	امام	حســین)ع(	و	حماســه	آفرینی	حضرت	

قاسم)ع(
 امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر

 دوران	غیبت	و	ارتباط	با	امام	زمان)عج(
 مرجع	تقلید

 نماز	و	روزه	مسافر
 آداب	زیارت

 آداب	معاشرت
 آداب	سالمتی	و	تندرستی

آداب	علم	جویــی	و	دانش	آمــوزی،	روش	هــای	  
موفقیت

 مقام	شهید	و	دفاع	مقدس
 زندگی	حضرت	معصومــه)س(،	حضرت	عبدالعظیم	

حسنی	و	حضرت	شاهچراغ)ع(

مهارت ها

 تکیه	و	توکل	بر	خدا
 اســتدالل	منطقــی،	تفکر	در	آیات	کوتــاه	قرآن	و	

زندگی	پیشوایان	دینی)ع(	و	الگوپذیری	از	ایشان
 مشاهده	و	تقلید	کیفیت	احکام

 گفت	وگو	درباره	مفاهیم	و	توصیف	آنها
 مقایسه	مفاهیم

 معاشرت	مسئوالنه	با	دیگران
 امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر

 کتاب	خوانی
 مراقبه	از	خود	)نظارت	و	مراقبت	از	اعمال(

 توجه	به	جزییات	تصویر	و	استخراج	پیام	های	آن

ارزش ها و گرایش ها

 ایمان	و	توکل	به	خدا
	عالقــه	و	احترام	نســبت	به	پیشــوایان	و	بزرگان	

دینی)علیهم	السالم(	و	الگوگیری	از	ایشان
	ایمان	به	معاد	و	مراقبت	نسبت	به	اعمال	در	زندگی

	محبت	دوستان	خدا	و	نفرت	از	دشمنان	خدا
	احساس	مسئولیت	نسبت	به	دیگران	و	اطرافیان

	انس	با	امام	زمان)عج(
	انتخاب	آگاهانه	مرجع	تقلید

	اشتیاق	نسبت	به	انجام	واجبات	و	ترک	محرمات
 تمایل	به	رعایت	آداب	معاشــرت،	آداب	تندرستی،	

آداب	علم	جویی	و	دانش	آموزی
	انس	با	شهدای	نوجوان
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فارسی و نگارش

 از	طریق	خواندن	متن	های	ساده	نظم	و	نثر،	درباره	
مســائل	اعتقادی،	ملــی،	علمی،	اجتماعــی	و	هنری	

می	اندیشد.	

 از	طریق	رعایت	انسجام	در	گفتن	و	نوشتن	استدالل	
منطقی	را	به	کار	می	برد.

 با	دیگران	به	درســتی	ارتباط	شــنیداری	و	گفتاری	
برقرار	می	كند.

 تضادها،	تفاوت	ها	و	شــباهت	های	بین	واژه	ها	و	
جمالت	را	تشخیص	می	دهد.		

 نوشــته	ها	را	بررسی	و	تحلیل	می	کند	و	پدیده	های	
دیداری	و	شنیداری	را	تمیز	و	تشخیص	می	دهد.

 با	شنونده	ارتباط	احساسی	)عاطفی(	برقرار	می	كند	
و	در	رســاندن	پیام	انســجام	و	هماهنگــی	را	رعایت	

می	كند.	

 متن	های	ساده	را	با	صدای	بلند	و	یا	صامت	می	كند	
و	ارتباط	معنایی	بندها	را	دریافت	می	كند.	

 متن	ها	را	با	لحن	و	آهنگ	مناسب	روخوانی	می	كند	
و	کارافزارهای	مناسب	)مكث،	تكیه،	درنگ،	گسست	و	
كشــش	آوایی،	فراز	و	فرود،	لحن	و	آهنگ(	آنها	را	بكار	

می	گیرد.	

 به	کاربرد	صحیح	زبان	فارســی	نگرش	مثبت	پیدا	
می	کند.

 از	اشــعار	و	جمله	های	زیبا	لذت	برده	و	به	کتاب	و	
کتابخوانی	عالقه	پیدا	می	کند.

 مهارت	های	خوب	گوش	دادن،	خوب	سخن	گفتن،	
درست	خوانی	و	درست	نویسی	را	کسب	می	کند.

 بــه	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	باورها	و	ارزش	های	
اعتقادی،	ملی	و	اجتماعی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.

 در	انجــام	پژوهش،	روان	خوانــی،	درک	مطلب	و	
كاربرد	نكات	زبانی	و	ادبی	مهارت	پیدا	می	كند.

 به	اســتفاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	در	گفتار	و	
نوشتار	عالقمند	می	شود.

 به	آموزه	های	دینی	و	ارزشــی	در	بكارگیری	زبان	و	
رفتارهای	فردی	و	اجتماعی	پایبند	است.

اهداف درس فارسی و نگارش
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مفاهیم

 كلمه	های	مفرد	و	جمع،		هم	خانواده
 چندمعنایی،	مترادف	و	متضاد،	منادا	و	ندا
 نهاد	و	گزاره،	تركیب	های	وصفی	و	اضافی	

 آرایه	های	كنایه	و	مبالغه
 قالب	های	شعر	فارسی	و	ویژگی	های	آن

 تفاوت	رباعی	و	دوبیتی
 خداشناسی،		دانایی	و	هوشیاری
 مشاهیر	و	مفاخر	و	نام	آوران

 همدلی
 وطن	پرستی

 مخاطبان	فرهنگی	و	جلوه	های	آداب	و	رسوم	بومی
 قهرمانــان	ملی،	شــهدا	و	جایگاه	آنــان	در	حفظ	

ارزش	های	انقالب	اسالمی
 علم	اندوزی	و	یادگیری
 دوست	و	دوستیابی

 مشورت،	عالقه		به	ائمه

مهارت ها

 ارتباط	شنیداری	و	گفتاری	مناسب	با	مخاطب	
 تشخیص	عناصر	داستان	و	گفت	وگو	درباره	آن

 خوانــدن	متون	مختلف	از	نظم	و	نثر	و	بررســی	و	
تحلیل	آن

 توجه	به	لحن	و	آهنگ	مناسب	روخوانی
 حفظ	شعر

 امالی	صحیح	كلمات
 درست	نویسی	و	زیبانویسی

 به	كارگیری	نكته	های	زبانی	و	ادبی	در	نوشته	ها	
 اســتفاده	از	جنبه	های	زیبایی	سخن	در	تبدیل	شعر	

به	نثر	ساده
 شرح	حال	نویسی

 روزنامه	نگاری
 گزارش	نویسی
 خاطره	نویسی
 داستان	نویسی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	خالق	هســتی	به		عنــوان	آفریدگار	جهان	
هستی	و	سپاسگزاری	از	او

 ارزشــمندی	مفاخر	و	مشــاهیر	و	احترام	به	آنها	و	
سرمشق		قراردادن	زندگی	ایشان.

 ارزشــمندی	هویت	ملی،	زبان	مادری	و	عالقمند	به	
حفظ	آداب	و	رسوم	و	فرهنگ	بومی	

 احترام	و	تعلق	خاطر	به	ایثار	و	رزمندگان	و	شهدا	و	
جایگاه	آنان	در	حفظ	ارزش	های	انقالب	

 عالقمندی		به	ادبیات	فارسی،	داستان	های	حماسی،	
شعرخوانی	و	كتابخوانی
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علوم تجربی

 در	مواجهــه	با	پدیده	های	زندگی،	با	
مشاهده	دقیق	به	طرح	مسئله	پرداخته،	
پیشــنهادهایی	برای	حل	آنها	ارائه	و	به	

آزمایش	می	پردازد.

 اطالعاتــی	کــه	دربــاره	تولید	یک	
محصول	ارائه	می	دهــد	حاکی	از	توان	
او	در	بررسی	فرایند	تولید	یک	محصول	
اســت	و	راه	حل	هایــی	را	برای	کاهش	
میزان	مصرف	انرژی،	بازیافت	و	استفاده	
بهینه	ارائه	می کند	که	بــا	فرایند	تولید	

محصول	مرتبط	است.

 تعــدادی	از	مواد	و	وســایل	به	کار	
رفته	در	فرایند	کاغذ	ســازی	را	نام	برده،	
دو	مورد	را	در	فرایند	مورد	بررســی	قرار	
می	دهد	و	اثرات	زیست	محیطی	آنها	را	

گزارش	می	کند.

 ضمن	آشنایی	با	ویژگی	های	فلزها	و	
اســیدها،	تأثیر	اسیدها	بر	برخی	مواد	و	

گیاهان	را	گزارش	می	کند.	

 برخــی	از	ویژگی	هــای	الیه	هــای	
زمین	را	از	روی	مــدل	توضیح	می	دهد	
و	براســــاس	مــــدل	ســاخته		شده،	
تفاوت	هـای	الیه	ها	و	اهمیت	هرالیه	را	

بیان	می	کند.

 اثرات	هریــک	از	پدیده	های	طبیعی	
مانند	زمین	لرزه	و	آتشفشان	را	در	زندگی	
خــود	بیان	می	کند،	چگونه	زیســتن	در	
کنار	پدیده	های	طبیعی	فوق	)شــناخت	
مکان	های	امن	و	ناامن،	مراقبت	از	خود،	
کمک	به	هم	نوع	و	...(	را	شرح	می	دهد	

و	بطور	نمایشی	اجرا	می	کند.

 در	مثال	های	ساده،	نیروهای	وارد	بر	
یک	جســم	را	شناسایی	کرده	و	اثر	آن	را	
بر	حرکت	جسم	بیان	می	کند	و	اثر	دو	یا	
چند	نیرو	را	بر	یک	جســم	تعیین	و	یک	

جسم	متعادل	را	طراحی	می	کند.

نیروهـــای	 مثـــال،	 چنـــد	 در	  
غیـرتماســـی	)الکتریکی،	مغناطیسی	و	
گرانشی(	و	تماسی	)اصطکاک	و	مقاومت	
هوا(	را	شناســایی	کرده	و	تأثیر	آن	را	بر	
حرکت	بیان	می	کند.	در	مثال	هایی	مانند	
هواپیما	که	بیش	از	یک	نیرو	بر	جســم	
وارد	می	شــود،	نیروها	را	شناسایی	کرده	
و	تأثیــر	آنها	را	بر	حرکت	بیان	می کند	و	
بر	اساس	مفاهیم	نیرو	و	حرکت،	وسایل	

ساده	ای	را	طراحی	کرده	و	می	سازد.

برای	متحرک	ســازی	کاردستی	های	  
فاقد	حرکت،	وسایل	و	ابزارهایی	طراحی	
می	کند	و	می	ســازد	و	با	استفاده	از	آنها	

کادرستی	متحرک	می	سازد.

 تبدیــل	انرژی	را	در	وســایل	متنوع	
شناســایی	می	کند،	تبدیــل	انرژی	را	در	
وسایلی	که	بیش	از	یک	نوع	تبدیل	انرژی	
در	آنها	انجام	می	شود،	بیان	می	کند.	یک	
برنامه	غذایی	ســاده	روزانه	بر	اســاس	

انرژی	طراحی	و	آن	را	نقد	می	کند.

 در	برخــورد	بــا	مســائل	زندگــی،	
پرســش	هایی	را	مطرح	و	با	کاوشگری	

پاسخ	آنها	را	می	یابد.
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مفاهیم

 کاوشگری	علمی
 مــواد	طبیعی	و	مصنوعــی،	فرایند	

تولید	و	بازیافت	مواد	
 برخی	ویژگی	های	فلزها،	اســیدها،	

برهم	کنش	مواد	با	یکدیگر
 زمین	لرزه،	الیه	هــای	درونی	زمین	
از	نظــر	ترکیــب	شــیمیایی	و	حالت	
مواد،	آتش	فشــان،	اثرات	زمین	لرزه	و	

آتش	فشان	در	زندگی	
 اثــرات	نیــرو،	شناســایی	نیرو	در	
مثال	های	ســاده	و	اثــر	آن	بر	حرکت،	
نیــروی	خالص،	نیروهای	غیرتماســی	
)گرانشــی،	الکتریکی،	مغناطیســی(	و	
تماسی	)اصطکاک،	مقاومت	هوا	و	...(،	
اندازه	گیری	وزن	با	نیروســنج،	اثر	چند	

نیرو	بر	یک	جسم	
 بررســی	امکان	حرکــت	روی	خط	
راست	با	بیشترین	مسافت	پیموده	شده		
ممکن	در	یک	کاردستی	دانش	آموزی

 شــکل	ها	و	تبدیل	انرژی	در	وسایل	
وابســتگی	 ذخیره	ای،	 انــرژی	 روزمره،	

انرژی	ذخیره	ای	جســم	بــه	ارتفاع	آن،	
انرژی	ذخیره	ای	در	فنر	و	وابســتگی	آن	
به	میزان	فشــرده	یا	کشیده	شدن	آن،	

اندازه گیری	انرژی
 کار	بــا	میکروســکوپ،	یاخته	های	

گوناگون
 فتوســنتز	و	تولید	نشاســته،	انواع	

مواد	تولید	شده	در	غذاسازی	
ارتباط	 شبکه	غذایی،	قارچ	ها،	تنوع	  
بین	جانــداران،	اهمیت	و	تأثیر	گیاهان	
در	تولید	غذا	و	نقش	زیســت	محیطی	

آنها
 بیماری	های	واگیر	و	غیرواگیر	و	برخی	
عوامل	مؤثر	در	بروز	آنها،	سدهای	دفاعی	
بدن،	ناقل	بیماری،	واکســن،	رفتارهای	

سالم	در	جلوگیری	از	بیماری
 وســایل	ارتباطی	مورد	استفاده	در	

زندگی	روزمره	

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیــری	و	بکارگیــری	اعــداد،	
جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها،	برقراری	
ارتباط	و	رســم	نمودار،	توضیح	دادن	و	

استنباط،	تفسیر
 نتیجه		گیری

 تعیین	متغیرها
 طراحی	و	انجام	تحقیق

 ارزیابی
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 کارگروهی
 کاوشگری

ارزش ها و گرایش ها

 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمنــدی	بــه	علم	و	فنــاوری	و	
و	 ارزشــمند	دانستن	حیات	 مخلوقات؛	

جانداران	
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری	و	

اعتقاد	به	کار	گروهی
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ریاضی

	با	درک	درســت	اعداد	حســابی	تا	12رقمی،	اعداد	
کسری،	اعداد	اعشاری	تا	چهار	رقم	اعشار،	از	این	اعداد	
به	درستی	در	ریاضی	و	زندگی	روزمره	استفاده	می	کند	
و	مقایســه،	جمع،	تفریق،	ضرب	و	تقسیم	این	اعداد	را	
ضمن	حفظ	ترتیب	عملیات،	به	صورت	تقریبی	و	دقیق	

انجام	می	دهد.

	در	موقعیت	های	واقعی	از	اعداد	صحیح	اســتفاده	
می	کند	و	مقایســه	بین	این	اعداد	و	همچنین	ســایر	

اعداد	را	به	درستی	انجام	می	دهد.

	بــا	درک	مفهــوم	بخش	پذیری	و	دالیل	درســتی	
قاعده	های	بخش	پذیــری	اعداد	بر	2،	3،	5،	6،	9	و	10،	
مشــخص	می	کند	که	آیا	عددی	بــر	2،	3،	5،6،	9	و	10 

بخش	پذیر	است	یا	نه.

	تقارن	محــوری	و	مرکزی	یک	شــکل	را	روی	صفحه	
شطرنجی	انجام	می	دهد،	یک	شکل	را	90	درجه،	180	درجه	
و	270	درجه	حول	یک	نقطه	و	بر	روی	صفحه	شــطرنجی	

دوران	می	دهد	و	شکل	حاصل	را	تعیین	می	کند،	مختصات	
یک	نقطه	را	روی	ربع	اول	محور	مختصات	تعیین	می	کند	
و	بر	ربع	اول	محور	مختصات،	قرینه	شــکل	را	با	توجه	به	

محور	تقارن	داده	شده،	تعیین	می	کند.

	کمیت	های	مختلف	یک	شــیء	شامل	جرم،	طول،	
محیط،	مســاحت	و	حجم	را	به	کمک	واحد	مناســب	
اندازه	گیری	می	کند	و	بر	اســاس	مقدارهای	داده	شده	
برای	این	کمیت	ها،	مصداق	های	واقعی	ارائه	می	دهد،	
نسبت	به	هر	یک	از	این	کمیت	ها	معیارهای	اندازه	گیری	
شخصی	دارد	و	از	این	معیارها	برای	اندازه	گیری	تقریبی	
اشیا	اســتفاده	می	کند،	محیط	و	مســاحت	تقریبی	و	
دقیق	شــکل	های	مســتطیل،	متوازی	االضالع،	مثلث،	
مربع،	ذوزنقه،	دایره	و	شــکل	های	ترکیبی	شــامل	این	
اشــکال	را	محاســبه	می	کند.	فاصله	بیــن	دو	نقطه	و	
فاصله	یک	نقطه	از	یک	خط	را	تعیین	می	کند،	به	کمک	
مفهوم	نیمساز،	زاویه	های	متقابل	به	رأس،	متمم	و	مکمل	
و	مجموع	زاویه	های	داخلی	مثلــث	و	چهارضلعی	ها،	

اندازه	زاویه	های	خواسته	شده	را	تعیین	می	کند.	

	یک	عدد	را	به	سه	صورت	کسری،	اعشاری	و	درصد	
نمایش	می	دهد	و	ارتباطات	بین	این	سه	نوع	نمایش	را	
درک	و	بیان	می	کند،	از	مفاهیم	نسبت،	تناسب	و	درصد	
در	مســائل	و	موقعیت	های	مرتبط	استفاده	می	کند	و	
بر	اســاس	این	مفاهیم،	محاسبات	مالی	را	به	سهولت	
انجــام	می	دهد،	نمودار	خط	شکســته	و	دایره	ای	را	بر	
اســاس	داده	های	ارائه	شده	ترسیم	می	کند	و	اطالعات	
مورد	نیاز	را	از	روی	نمودارهای	ستونی،	تصویری،	خط	
شکسته	و	دایره	ای	به	دست	می	آورد	و	بیان	می	کند.

	بــرای	الگوهای	خطی	)الگوهایی	که	مقدار	اختالف	
هر	جمله	آن	نســبت	به	جمله	قبلــی	اش،	یک	مقدار	
ثابتی	اســت(،	رابطه	بین	شــماره	جمله	الگو	و	مقدار	
آن	جمله	را	به	صورت	کالمی	و	شــبه	نمادی	)به	کمک	
اشکال	هندسی(	بیان	می	کند	و	بر	اساس	رابطه	کالمی	
داده	شــده،	الگوی	مناســب	تولید	و	ارائــه	و	مضارب	

طبیعی	اعداد	را	تعیین		می	کند.	

	از	مفاهیم	این	پایه	تحصیلی،	در	مســائل	ریاضی	
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و	موقعیت	های	زندگی	روزمره	استفاده	می	کند،	
در	خصوص	آنها	به	درســتی	استدالل	می	کند	و	
استدالل	های	دیگران	را	مورد	نقد	و	ارزیابی	قرار	
می	دهد،	در	خصــوص	ایده	های	ریاضی	خود	با	
دیگران	گفتگو	می	کند	و	ایده	های	ریاضی	دیگران	
را	مورد	نقد	و	بررســی	قــرار	می	دهد،	مفاهیم	
ریاضی	را	با	نمایش	هــای	مختلف	ارائه	می	کند	
و	پیوندهــا	و	اتصاالت	موجود	بین	این	مفاهیم	
ریاضــی	و	کارکردهای	این	مفاهیــم	در	زندگی	
روزمره	و	علوم	دیگر	را	کشف	و	بیان	می	کند.

	از	یادگیــری	و	کار	کردن	بــا	مفاهیم	ریاضی	
لذت	می	برد،	نســبت	بــه	توانایی	های	خود	در	
درک	ریاضــی	و	اســتفاده	از	آن	نگرش	مثبتی	
دارد	و	علم	ریاضی	را	بــه	عنوان	علمی	مفید	در	
زندگــی	روزمره	می	داند	و	برای	این	مفید	بودن،	

مصداق	ها	و	شواهد	عینی	ارائه	می	کند.

مفاهیم

 اعداد	و	عملیات
 هندسه

 اندازه	گیری
 آمار	و	احتمال
 الگو	و	رابطه

مهارت ها

 حل	مسئله
 گفتمان	
 استدالل	

 اتصال	ها	و	پیوندها	
 بازنمایی	ها	

 استفاده	از	ابزارهای	اندازه	گیری

ارزش ها و گرایش ها

 جســتجوگری	و	تعامــل	بــا	
محیط	پیرامونی

 تقویت	کار	گروهی
 درک	ریاضــی	به	عنوان	علمی	

لذت	بخش	برای	کارکردن
 خودباوری	در	خصوص	توانایی	

یادگیری	ریاضیات
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تربیت بدنی

 با	بررســی	انواع	فعالیت	جســمانی،	نقش	آنها	را	
در	ســالمت	)پیشــگیری	از	بیماری	ها	و	کنترل	وزن(	

شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 با	شناسایی	اصول	تغذیه	ای	و	بهداشتی	در	هنگام	
فعالیت	بدنی	و	ورزش،	آنهــا	را	در	فعالیت	های	بدنی	

خود	بکار		می	گیرد	و	نتایج	آن	را	گزارش	می	کند.

 با	بررســی	عوامل	ایجادکننده	آســیب	در	ورزش	و	
فعالیت	بدنی،	روش	های	صحیح	پیشگیری	و	مواجهه	

با	آنها	را	شناسایی	و	گزارش	می	کند.

 با	مطالعه	و	جمع	آوری	اطالعات،	روش	های	مراقبت	
از	وســایل	و	امکانــات	و	اماکن	ورزشــی	را	در	محیط	

زندگی	خود	شناسایی	و	ارائه	می	کند.

 با	تشــخیص	انواع	حــرکات	در	اندام	های	مختلف	
بدن	و	برخی	حــرکات	ممنوعــه	در	ورزش،	از	حرکات	
صحیح	در	فعالیت	های	بدنی	خود	استفاده	می	کند.

 با	درک	اهمیت	آمادگی	جســمانی	و	اجزای	آن	و	
انجام	صحیح	و	منظم	تمرینات	آمادگی	جســمانی	در	
موقعیت	های	مختلف،	سطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	
)سرعت	عمل	و	عکس	العمل،	انعطاف	پذیری،	استقامت	
ـ	تنفســی(	را،	متناسب	با	سن	 و	قدرت	عضالنی	و	قلبی	

خود	نشان	می	دهد.

 با	بکارگیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	
خود	را	در	مهارت	های	ورزشــی	پایه	قابل	اجرا	در	خانه	
)بدمینتــون،	طناب	زنی،	بومی	ـ	محلــی،	دو	و	میدانی	
و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	ســالم	مورد	عالقه	خود	

نشان	می	دهد.

 با	بکار	گیری	شایســتگی	های	حرکتی	خود،	توانایی	

خود	را	در	مهارت	های	ورزشی	پایه	قابل	اجرا	در	فضای	
باز	)والیبال،	بســکتبال	و...(	و	انواع	بازی	و	تفریحات	

سالم	مورد	عالقه	خود	نشان	می	دهد.

 بــا	شــرکت	در	انــواع	بــازی،	ورزش،	بازی	های	
بومی		ـ	محلــی	و	تفریحات	ســالم	خانوادگــی	و	گروه	
دوستان،	عالقمندی	و	شــادابی	و	نشاط	حاصل	از	آن	

را	نشان	می	دهد.	

 با	کنترل	هیجانــات	خود	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایســت	)ماننــد	بدزبانــی،	هل	دادن،	مســخره	
کــردن	و...(	در	موقعیت	های	بــازی	و	فعالیت	بدنی،	

خویشتن	داری	خود	را	نشان	می	دهد.

 با	رعایت	نوبت،	آداب	و	قوانین	کالس	و	اســتفاده	
صحیــح	از	فضا،	تجهیزات	و	وســایل	بازی	در	فعالیت	
بدنی،	قانونمنــدی	و	احترام	خود	را	بــه	حقوق	خود،	

دیگران	و	معلم	نشان	می	دهد.

اهداف تربیت بدنی
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مفاهیم

 فعالیت	جســمانی	و	ســالمت	)مفهــوم،	انواع	
پیشگیری	از	بیماری	ها	و	کنترل	وزن(

 تغذیه	و	بهداشت	در	ورزش
 آسیب	های	جسمانی	در	ورزش

 روش	های	مراقبت	از	وســایل	و	امکانات	و	اماکن	
ورزشی

 انواع	حرکات	در	اندام	های	مختلف	بدن	و	برخی	از	
حرکات	ممنوعه	در	ورزش

مهارت ها

ـ	تنفسی  استقامت	قلبی	
 انعطاف	پذیری

 قدرت	و	استقامت	عضالنی
 چابکی

 هماهنگی
 تعادل

 مهارت	هــای	مقدماتــی	انواع	ورزش	هــا	)دو	و	
میدانی،	والبیال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناســتیک،	طناب	

زنی،	بدمینتون	و	...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	بازی	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه	
 قانونمندی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم	

 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری
 حفظ	و	نگهداری	وسایل	ورزشی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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هنــر

 با	ارتباط	مؤثر	با	طبیعت	و	درک	
زیبایی	های	آن	به	عنوان	بخشــی	
از	خلقت	پــروردگار	به	زیبایی	های	
خالق	خــود	پی		می	برد	و	با	الهام	از	
آن	آثار	مختلــف	فرهنگی	و	هنری	

خلق	می	کند.	

 بــه	اهمیــت	خود	بــه	عنوان	
بخشــی	از	خلقت	پی		می	برد	و	به	
خود	و	دیگران	احترام	می	گذارد.

 با	درک	اهمیت	میراث	طبیعی،	
فرهنگی	و	هنری	محلی	و	ملی	خود	
در	حفظ	و	نگهداری	آن	می	کوشــد	
و	پیشــنهادهایی	بــرای	حفــظ	و	

نگهداری	از	آن	ارائه	می	دهد.	

 میراث	فرهنگی	و	هنری	محلی	
و	ملی	خود	را	می	شناسد	و	با	الهام	
از	آنهــا	آثار	هنــری	مختلفی	خلق	

می	کند.

 با	شــناخت	ابزار	و	وســایل	و	
استفاده	به	جا	و	درست	از	آنها	آثار	
هنری	متنوع	خلق	و	احساس	خود	

را	درباره	آن	بیان	می	کند.	

 با	اســتفاده	از	قــدرت	تخیل	و	
خالقیت	خود	آثــار	مختلف	هنری	
خلق،	فرایند	آفرینش	اثر	را	ارزشیابی	

می	کند.	

 آثار	فرهنگــی	و	هنری	خود	و	
دیگــران	را	با	اســتفاده	از	اصول	و	
و	 تجزیه	 زیبایی	شناسی	 معیارهای	
تحلیل	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	را	

بیان	می	کند.

 در	فراینــد	خلق	آثــار	هنری	به	
صورت	فــردی	و	گروهی،	پاکیزگی	
را	رعایــت	و	با	اســتفاده	از	اصول	
خود	 زندگی	 محیط	 زیبایی	شناسی	

را	زیباتر	می	کند.

اهداف هنر

مفاهیم

 عناصــر	طبیعــت	)خلقــت(:	نور،	
حرکت،	صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت

 الفبــای	تصویر:	نقطــه،	انواع	خط،	
شکل	)سطح،	حجم(،	رنگ	گرم	و	سرد،	

انواع	بافت	
مصنوعــی،	 و	 طبیعــی	 ســطوح	  
هندسی،	غیرهندسی،	حجم	های	طبیعی	

که	غیرهندسی	هستند،	رنگ
 زیبایی	)نظم،	تناسب،	تعادل،	توازن	

و	تقارن(
 میراث	فرهنگــی	و	هنری	محلی	و	

ملی	)میراث	مادی	و	معنوی(
 نقاشــی،	کاردســتی،	قصه،	تربیت	

شنوایی	و	نمایش	
 ابزار	و	وســایل	هریک	از	رشته	های	

هنری

مهارت ها

 توســعه	مهارت	های	حسی)حواس	
پنج	گانه(

 توسعه	مهارت	های	گفتاری
 توســعه	مهارت	هــای	حرکتی	برای	
کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	ساده	هنری

 توسعه	قابلیت	های	تفکر
 بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	

مختلف	هنری
 توسعه	مهارت	ها	ی	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	بــه	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	
زیبایی شناسی

 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
 توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	

اعتمادبه نفس
 توجه	به	حفــظ	آثار	هنری	و	میراث	

فرهنگی
 عالقــه	بــه	فعالیت	هــای	گروهی	
)اجتماعی(	و	برقراری	ارتباط	با	دیگران

نقشه محتوایی هنر
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مطالعات اجتماعی

 در	موقعیت	های	فرضی	بــرای	انجام	فعالیت	های	
گوناگــون،	تصمیم	گیــری	و	پیامدهــای	تصمیم	ها	را	

بررسی	می	کند.

 برنامــه		روزانه	خود	را	نقد	می	کند	و	با	تجدید	نظر،	
برنامه	ریزی	مناســبی	برای	اوقــات	فراغت	خود	انجام	

می	دهد.

 نقش	و	تأثیرات	دوستی	را	ارزیـــابی	و	مالک	ها	و	
معیارهـــای	عقالنی	و	دینی	را	بـرای	انتخاب	دوست	

بکار	می	گیرد.	

 عوامــل	طبیعی	و	انســانی	مؤثر	در	کشــاورزی	و	
پراکندگی	جغرافیایی	و	تنوع	محصوالت	کشــاورزی	در	

ایران	را	دسته	بندی	می	کند.

 موقعیــت	جغرافیایی	و	ویژگی	های	دریاهای	ایران	
را	می	شناسد	و	رابطه	انسان	و	دریا	را	در	ابعاد	مختلف	
فضا	و	مکان	تشریح	کرده	و	لزوم	حفاظت	از	دریاها	را	

به	عنوان	یک	نعمت	خداوندی	بیان	می	کند.

 ضرورت	هــای	مرز	را	شناســایی	و	دربــاره	برخی	
کشورهای	همسایه	ایران	اطالعاتی	جمع	آوری	می	کند.

 علل	و	عوامل	و	برخی	شیوه	های	استعمارگران	را	در	
نفوذ	به	ایران	بیان	می	کند.

 از	طریق	بررســی	شواهد	و	مدارک،	میراث	فرهنگی	
به	جای	مانده	از	دوره	صفویه	و	علل	شکوفایی	فرهنگ	
و	هنــر	را	در	این	دوره	بررســی	می	کنــد	و	به	حفظ	و	

نمایش	این	آثار	عالقه	نشان	می	دهد.

 علل	و	عوامل	دفاع	مقدس	و	ویژگی	های	حماســه	
آزادســازی	خرمشــهر	را	از	طریق	مراجعه	به	شواهد،	
مدارک	و	منابع،	بررســی	می	کند	و	نسبت	به	قدردانی	
از	شــهدا	و	ایثارگران	و	دفاع	از	تمامیت	ارضی	ایران،	

واکنش	نشان	می	دهد.

  اهداف مطالعات اجتماعی
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مفاهیم

 اهمیت	دوستی،	ویژگی	دوست	خوب،	حد	
و	مرز	دوستی

	بکارگیــری	مهــارت	نــه	گفتــن،	مراحل	
تصمیم	گیری	درست

 عوامل	مؤثر	در	کشاورزی	و	باغداری	ایران
 منابع	مهــم	تأمین	انرژی،	ســوخت	های	

فسیلی	و	انرژی	های	تجدید	پذیر
 خط	زمان

 ویژگی	لباس	مناسب
 اوقات	فراغت
 منابع	دریایی

 حد	و	مرز	کشورهای	همسایه
 رهبران	مبارزه	با	استعمار

 اختراعات	و	پیشرفت	های	علمی	مسلمانان
 جنگ	تحمیلی	و	هشت	سال	دفاع	مقدس	

و	آزادسازی	خرمشهر

مهارت ها

 انتخــاب	دوســت	مناســب	بر	اســاس	
معیارهای	عقالنی

 تصمیم	گیری	درست	و	هدفمند
 مصرف	درست

 ترسیم	نمودار	خط	زمان	و	بکارگیری	آن
 بکارگیری	مناسب	و	جلوگیری	از	هدر	رفتن	

انرژی
 خرید	و	انتخاب	لباس	مناسب

 برنامه	ریزی	اوقات	فراغت
 بررسی	مدارک	و	شواهد	تاریخی

ارزش ها و گرایش ها

 ارزش	گذاری	برای	روابط	دوستانه	
 حفــظ	و	تعالــی	محیط	زیســت،	میراث	

فرهنگی	و	سرمایه	های	طبیعی
ـ	ایرانی  ارزشمندی	سبک	زندگی	اسالمی	

 تقدم	بخشــیدن	منافع	ملی	و	گروهی	بر	
منافع	فردی

 میهن	دوستی	و	دفاع	از	کشور	
	ارج	نهادن	به	رهبران	مبارزه	با	استعمار	در	

ایران
	قدردانی	از	شهدا	و	ایثارگران

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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تفكر و پژوهش

 با	بررسی	دقیق	موضوع،	فرضیه	سازی،	
استفاده	از	دانسته	های	قبلی	و...	مهارت	
استدالل	کردن	خود	را	نشان	می	دهد.

	در	هنگام	مواجهــه	با	موقعیت	های	
تصمیم	گیــری	تــالش	می	کنــد	پس	از	
مشــخص	کــردن	هــدف،	اولویت	ها،	
ارزش	های	واالی	اثرگذار	بر	تصمیم	گیریش	
و	تاثیرات	آنی	و	آتی	تصمیم	گرفته	شده،	
تصمیم	هــای	عقالنی	اتخــاذ	کرده	و	در	
نهایــت	پس	از	انجام	تصمیمات	خود	به	

ارزیابی	دقیق	آنها	روی	می	آورد.	

	در	انجام	کار	پژوهشــی	با	به	کارگیری	
مراحــل	روشــن	کــردن	دقیق	ســؤال	
		پژوهش،	تعیین	منابع	پژوهش،	گردآوری	
اطالعات،	پاسخ	گویی	به	سؤاالت	اصلی	و	
فرعی	پژوهش	و	نوشــتن	دقیق	گزارش	
پژوهش،	مهارت	پژوهش	خود	را	نشان	

می	دهد.

	بــا	درکی	روشــن	از	معنــای	نظام	و	
سیســتم،	وابســتگی	بین	اجزاء،	هدف	
مشــترک	بین	اجزاء	یک	سیستم،	هدف	
واحد	حاکم	بر	همه	اجزای	یک	سیســتم	
و	موقعیــت	خــود	در	درون	یــک	نظام	
خصوصًا	نظــام	آفرینش،	مهــارت	تفکر	

سیستمی	خود	را	نشان	می	دهد.

	در	مواجهــه	با	ســؤاالتی		همچون:	
هدف	از	زندگی	در	دنیا	چیست؟	در	دنیا	
چه	وظایفی	را	باید	انجــام	دهیم؟	و	به	
کجا	خواهیم	رفت؟	پاسخ	های	ساده	ارائه	

می	کند.

	درک	خود	را	از	اینکه	موجودی	دارای	
اراده	و	اختیار	است	و	با	اراده	خود	است	
که	هویت	خویش	)مثبــت	یا	منفی(	را	

می	سازد،	نشان	می	دهد.

را	 اســتعدادهای	خــود	 و	 نیازهــا	 	
می	شناسد	و	از	آنها	برای	شکل	بخشیدن	

به	هویت	خویش	استفاده	می	کند.

	از	طریق	مراتبی	ساده	از	ارتباط	خوب	
بــا	خدا	و	خلــق	)خانــواده	و	اجتماع(،	

هویتی	خوب	برای	خود	می	سازد.	

	درکــی	ســاده	و	اجمالــی	از	نهایت	
خواســته	های	خود	و	طریق	برآوردن	آنها	

را	نشان	می	دهد.

	درکــی	اجمالــی	و	ســاده	از	معنای	
خوشــبختی	و	مصداق	آن	کــه	)حیات	
طیبه(	بدست	می	آورد	را	نشان	می	دهد.

	تــالش	می	کند	در	مواجهــه	با	همه	
مسائل،	موضوعات	و	موقعیت	ها،	نیروی	
تفکر	خود،	خصوصًا	تفکر	سنجشگرانه	را	

بکار	گیرد.	

	در	مواجهــه	با	نظرات	مختلف	تالش	
می	کند،	از	تســلیم	شــدن	پرهیز	کرده	و	

برخورد	منطقی	با	آنها	داشته	باشد.

	در	هنــگام	گفت	وگو	با	دیگران	تالش	
می	کند	از	زبان	صحیح	و	واضح	استفاده	
کند،	صدایش	را	بلند	نکند،	آرام	و	محکم	
سخن	بگوید،	هیجاناتی	همچون	خشم	و	
نفرت	را	کنترل	کند	و	نوبت	ســخن	گفتن	

را	رعایت	کند.	

	ضمن	بررســی	دقیق	هر	ســؤال	در	
هنگام	مواجهه،	تــالش	می	کند	خود	نیز	
ســؤاالتی	ارزشــمند	طرح	کند	که	ارزش	

پژوهش	کردن	را	داشته	باشند.	

	تالش	می	کند	از	عجله	کردن	در	هنگام	
تفکر	ورزیدن	و	نتیجه	گیری	از	تفکر،	پرهیز	

کند.	

	در	مواجهــه	با	نظر	دیگــران	انصاف	
ورزیده	و	با	پرهیز	از	برخورد	شــخصی	و	
دیگران	 اندیشــه	های	 با	 منفعت	جویانه	
از	معیارهای	عقالنی	برای	ســنجش	آنها	

استفاده	می	کند.	

  اهداف تفكر و پژوهش

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

106

9

3

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره ابتدایی اهداف و محتوا  پایه ششم ابتدایی  تفكر و پژوهش



مفاهیم

 شناخت	اشیاء	و	رابطه	بین	آنها
 استدالل،	فرضیه،	استنباط،	گفت	وگو،	اطالعات

 تصمیم،	هدف،	اولویت،	پیامــد،	ارزش	های	واال،	
سنجش

 پژوهش،	سؤال	اصلی	و	فرعی،	گردآوری	اطالعات،	
منبع	پژوهشی،	گزارش	پژوهشی

مهارت ها

 مهارت	طبقه	بندی:	تشخیص	شباهت	ها،	تفاوت	ها	
و	رابطه	ها	بین	پدیده	های	مختلف

 مهارت	اســتدالل	و	نتیجه	گیری:	بررسی	دقیق	هر	
موضوع/	فرضیه	ســازی	/	استفاده	از	دانسته	های	قبلی	
برای	پاســخگویی	به	پرسشها/	اســتدالل	و	استنباط	

كردن	و	نتیجه	گیری	از	آنها
 مهــارت	تصمیم	گیری:	مشــخص	كــردن	هدف/	
مشــخص	كردن	اولویت	ها/	مشخص	كردن	تاثیراث	
مثبت	و	منفی	هر	تصمیم	بر	خود	و	دیگران/	مشخص	
كردن	ارزش	های	واالی	موثر	بر	تصمیمات/	ارزشــیابی	

تصمیمات

 مهــارت	پژوهش:	طرح	ســؤال	های	پژوهشــی/	
روشن	کردن	پرسش	های	اصلی	و	فرعی/	تعیین	منابع	
پژوهش/	برنامه	ریزی	برای	اجرای	یک	پروژه	پژوهشی/	
گردآوری	اطالعات	)مشاهده	از	طریق	حواس	پنجگانه	
خصوصًا	مشــاهده،		نظرســنجی	از	طریــق	مصاحبه	
و	پرسشــنامه	های	كتبی،		مراجعه	بــه	منابع	چاپی	و	

الكترونیكی(/	گزارش	پژوهش
 مهارت	تفكر	سیســتمی:	درک	مفهوم	وابســتگی	
اجزای	سیســتم	با	هــم/	درک	هدف	مشــترك	یک	
سیســتم/	درک	همكاری	اجــزاء	سیســتم	/	تحلیل	

موقعیت	خود	در	درون	یک	سیستم
 تحلیــل	موقعیت	و	آگاهی	از	جایگاه	خود	در	نظام	

آفرینش
 مهارت	خودشناسی:	پاسخ	گفتن	به	پرسِش	هدِف	به	
این	دنیا	آمدن،	وظایفمان	در	دنیا	و	سرانجام	کار/	درک	
اراده	خود	و	ســازنده	هویت/	درک	نیازها،	ظرفیت	ها	
و	استعدادها،	رابطه	با	انســان	ها،	رابطه	با	خداوند	و	
.../	تشخیص	حّد	نهایی	آرزوها	و	خواسته	های	خود/	
تشخیص	تاثیرگذاری	هویت	در	شکل	گیری	اندیشه	و	

عمل	انسانی/	تشخیص	موقعیت	هویت	خود	
 مهارت	ارزش	شناسی:	تشــخیص	معنا	و	مصادیق	
ارزش	واقعــی،	معیارهــای	این	ارزش	گــذاری	و	فهم	

اجمالی	رابطــه	ارزش	ها	با	معیارهــای	ارزش	گذاری/	
تشــخیص	معنا	و	مصادیق	خوشــبختی	و	رسیدن	به	

»حیات	طیبه«

ارزش ها و گرایش ها

 اهتمام	به	تفکر	ورزیدن	در	مواجهه	با	همه	مسائل،	
موضوعات	و	موقعیت	ها

 تالش	برای	کسب	شجاعت	در	بیان	آراء	و	نظرات	
خود

 تالش	برای	کسب	شهامت	فکری	و	پرهیز	از	تسلیم	
در	مواجهه	با	هر	نظر	مخالفی	

 پرهیــز	از	عملكرد	عجوالنه	و	بــدون	فكر	در	مورد	
پاسخ	گویی	به	سؤال

 رعایت	انصاف	و	اســتفاده	از	معیارهای	یکســان	
هنگام	قضاوت	در	مورد	خود	و	دیگران	

 تالش	برای	کســب	آداب	گفت	وگو	همچون	بلند	
نكــردن	صدا	هنــگام	گفت	وگو	با	دیگران،	اســتفاده	
از	زبــان	دقیق	و	واضح	برای	بیــان	افكار	و	تصمیم	ها،	

رعایت	نوبت	در	هنگام	گفت	وگو
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کار و فناوری

 با	کســب	مهارت	های	پایه	فناوری	
فرآیند	راه	اندازی	رایانه	را	انجام	می	دهد.

 با	عالقه	منــدی،	تأثیــرات	فناوری	
اطالعات	و	ارتباطات	در	زندگی	شناسایی	
می	كند	و	عملیات	و	فرآیند	کار	با	نرم	افزار	
واژه	پرداز	را	در	زندگی	)نوشتن	یک	نامه	
بــه	معلم،	مدیر	مدرســه	و...(	با	دقت	

انجام	می	دهد.	

 با	استفاده	از	مهارت	های	کار	عملی	
و	تفکر،	پدیده	های	طبیعی	)آیات	الهی(	

را	با	نرم	افزار	نقاشی	می	كند.

 با	کسب	مهارت	های	ساده	و	اصلی	
کارآفرینی،	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود	
را	برای	تولید	یک	محصول	نمدی	)کیف	

یا...(	به	کار	می	گیرد.

 با	ارزشــمند	دانســتن	كسب	و	كار	
حالل	و	شناخت	صنایع	پوشاك	و	كسب	
انواع	دوخــت،	جادكمه	و	 مهارت	های	
اتوكشی،	آن	ها	را	در	زندگی	خود	به	كار	

می	گیرد.

 با	عالقه	منــدی	به	بكارگیری	فناوری	
و	شناخت	درست	صفحه	کلید،	تکالیف	
خود	را	به	صورت	ده	انگشتی	و	با	سرعت	

تایپ	می	كند.

یادگیــری	فنــون،	 بــا	تــالش	و	  
مستندسازی	و	مزایای	نرم	افزار	واژه	پرداز	
و	تركیــب	بخش	های	مختلــف،	آن	را	

شناسایی	و	به	كار	می	گیرد.

 با	ارزشــمند	دانســتن	كسب	و	كار	
حالل	و	استفاده	درست	از	ابزارهای	كار	
با	چوب	و	فلز	در	محیط	كارگاه،	ساختار	
و	تكنیك	های	تولید	یك	وسیله	چوبی	-	
فلزی	)سرکلیدی	یا...(	را	تجزیه	و	تحلیل	

می	كند.

 با	اســتفاده		از	راهبردهــای	تفکر	و	
الگوها،	مسائل	و	روابط	حاکم	بر	پدیده	ها	
را	شناسایی	می	کند	و	یافته	های	خود	را	

برای	حل	مسائل	به	صورت	روندنما	به	
کار	می	گیرد.

 با	شــناخت	روش	هــای	پرورش	و	
نگهداری	گیاهان	و	كســب	مهارت	های	
تولید	ســبزی	و	خرید	درست	میوه	ها،	
آن	ها	را	در	زندگی	خود	)تهیه	ســاالد،	

غذا	و...(	بكار	می	گیرد.
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مفاهیم

 آشــنایی	با	رایانــه	)اجزای	رایانه،	کاربــرد	رایانه،	
حافظه	در	رایانه،	تأثیرات	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	

در	زندگی(
 فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	)واژه	پرداز،	سیســتم	
عامل،	فارسی	ساز،	نمادها	و	پنجره	ها،	پرونده	و	پوشه(

 نقاشی	با	رایانه
 انواع	پارچــه	و	نخ،	شــیوه	های	و	انواع	دوخت،	

صنایع	دستی	گوناگون
 تایپ	)حروف	نگاری(	در	رایانه	

 نوشتن	با	رایانه
 انواع	چوب،	انواع	فلز،	مشــاغل	حوزه	مصنوعات	

چوب	و	فلز
 آشــنایی	با	الگوریتم	یا	روندنما	)شناخت	مساله،	

روش	های	حل	مساله...(
 شــناخت	ســبزیجات	و	میوه	های	خام	)به	لحاظ	

ویتامین	ها،	امالح	و...(

مهارت ها

 روشن	کردن	کازه	)کیس(،	استفاده	از	موش	واره،	
استفاده	صحیح	از	رایانه	

 کار	بــا	رایانه	)اســتفاده	از	واژه	پــرداز	word	برای	
نوشــتن،	نحوه		اســتفاده	از	سیســتم	عامل،	توانایی	
درست	کردن	پرونده	و	پوشه،	استفاده	از	ویروس	یاب	

 ترسیم	و	رنگ	آمیزی،	ویرایش	و	چاپ	تصویر
 طراحی	و	برش	الگو،	ترســیم	الگــو،	برش	پارچه،	
دوخت	و	تزیین	جیب،	دوخــت	بدنه	جیب،	دوخت	

زیپ
 کار	با	ســه	ردیف	حروف	صفحه	کلید،	تایپ	اعداد	

و	عالمت	ها	
 کار	بــا	قلم،	نصب	فارسی	ســاز	واژه	پرداز،	ویرایش	
متن،	ساخت	پوشه	عکس	پروژه	ها،	ایجاد	جدول،	کار	
با	شــکل	ها	و	صفحه	آرایی،	کار	با	چوب	و	فلز	)انتخاب	
و	انتقال	طرح	-	برش	و	ســمباده	کردن	چوب	-	ساخت	

زنجیر	آویز	–	ساخت	حلقه	اتصال(
 یافتن	مسأله	و	چندین	راه	حل	برای	آن	مسأله،

ترسیم	مراحل	روندنما،	تهیه	ساالد	سبز	)ابزارها	و	انواع	
برش	)خاللی،	نگینی	و...(،	پوست	گیری،	تهیه	سس	–	

آماده	سازی	و	تزیین	ساالد،	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 حفظ	حقوق	معنوی	)کپی	رایت(
 سرعت	عمل

 مسئولیت	پذیری
 اخالق	حرفه	ای

 مدیریت	منابع	)وسایل	و	زمان(
 شناخت	عالیق	

 شناخت	و	ارزشمند	دانستن	کسب	و	کار	حالل
 تالش	و	یادگیری	فنون

 ارج	گذاشتن	به	مصنوعات	بشری
 عالقه	مندی	به	بكارگیری	فناوری
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3.3. رمزینه های سریع پاسخ در کتاب های درسی

پیشرفت	فناوری	در	سالیان	اخیر	فرصت	های	فراوانی	
را	برای	گســترش	و	توسعه	مرزهای	سایر	علوم	فراهم	
آورده	اســت	به	طوری	که	کمتــر	عرصه	ای	را	می	توان	
یافت	که	با	حیطه	فناوری	ارتباط	تنگاتنگ	پیدا	نکرده	
باشــد.	اکنون	اســتفاده	از	فناوری	دیگر	یک	مسئله	
نیست،	بلکه	مهم	آن	است	که	چگونه	از	فناوری	برای	

رسیدن	به	اهداف	سازمانی	استفاده	شود.	
دانش	آموزان،	معلمان	و	کسانی	که	در	ارتباط	با	آموزش	
هستند	از	انواع	تکنولوژی	ها	جهت	فهم	بهتر	و	آسان	تر	
موضوعات	درسی	اســتفاده	می	کنند	و	حوزه	آموزش	
مانند	دیگر	حوزه	ها	از	جمله	تجارت،	ارتباطات	و	غیره	
به	شــدت	متأثر	از	فناوری	های	نوین	بوده	است.	یکی	
از	ابزارهایی	که	فناوری	نوین	در	اختیار	هر	اســتفاده	
 )QR Code(	پاسخ	سریع	رمزینه	دهد	می	قرار	ای	کننده
اســت	که	امکان	دسترسی	سریع	به	انواع	محتواهای	

الکترونیکی	را	فراهم	می	کند.	
»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعــه	ای	از	عکس	ها،	
متن	هــا	و	انیمیشــن	های	صوتــی	و	تصویری	گفته	

می	شود	که	به	کمک	برنامه	های	ساخت	و	تولید	محتوا	
به	وجــود	آمده	اند	تا	یک	مبحث	درســی	را	آموزش	

دهند«.	
در	تعریفی	دیگر	»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعه	
مستنداتی	اطالق	می	شود	که	شکل	دهنده	تعامل	بین	
یادگیرنده	و	یاددهنده	باشد	به	گونه	ای	که	بتوان	آنها	
را	به	فرمت	های	الکترونیکی	تبدیل	کرد	و	با	گستره	ای	
غنی	از	آموزش	های	رایانه	ای،	شبیه	سازها	و	ابزار	تولید،	

نمایش	و	بازنمایی	ارائه	کرد.«	
گروهــی	دیگر	از	متخصصان،	تولیــد	محتوا	از	طریق	
عناصر	پنج گانه	متن،	صدا،	تصویر،	پویانمایی	و	فیلم،	
انتقــال	بخشــی	از	محتوا	و	مفاهیــم	درس	از	طریق	
الکترونیکی،	 پیام	هــای	 متنــی،	صوتی،	 گفت	وگوی	
ســمینارهای	مجازی	برخط،	تعامل	هــای	دوطرفه	و	
شبیه	ســازی،	استفاده	از	معماری	ســاده	و	پویا	برای	
پیگیری	مؤثر	و	خستگی	ناپذیر	محتوای	درس،	استفاده	
از	طراحی	گرافیکی	شــامل	تصاویر	و	قطعه	های	کوتاه	
پویانمایی	برای	افزایش	نشــاط،	استفاده	از	اتصاالت	

همواره	یکی	از	آرزوهای	بزرگ	صاحب	نظران	و	دســت	اندرکاران	تعلیم	و	تربیت،	دســتیابی	به	رســانه	ای	اســت	که	بتواند	چالش	های	موجود	در	عرصه	طراحی	و	اجرای	
برنامه	ها	و	فعالیت	های	آموزشی	و	پرورشی	را	به	نحو	مطلوب	پوشش	داده	و	فاصله	میان	حوزه	های	ستاد	و	صف	را	به	حداقل	برساند،	به	صورتی	که	امکان	تحقق	عدالت	

آموزشی	فراهم	شود.

رمزینه	سریع	پاسخ

)Code	Response	)Quick	code(	QR(	یــا	
کیوآرکــد	نیز،	یک	رمزینه	ماتریســی	)یا	بارکد	
دوُبعدی(	است	که	می	توان	آن	را	با	پوینده	های	
کیوآر،	تلفن	همراه	دوربین	دار	و	تلفن	هوشمند	
بازخوانی	کرد.	این	کیوآر	دربردارنده	چیدمانی	از	
نقطه	های	مربع		شکل	سیاه		رنگ	)با	نام	ماژول(	
بر	روی	زمینه	سفید	است.	داده	نهفته	می	تواند	
نوشــته،	نشــانی	وب،	پیامک،	شــماره	تلفن،	
اطالعات	کارت	ویزیت	یا	داده	دیگری	باشد.

الزم	بین	صفحات	به	منظور	رشد	روحیه	جستجوگری	
را	فرایند	تولید	محتوای	الکترونیکی	می	گویند.

QR Code
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 )QR Code(	درسی	های	کتاب	در	ها	رمزینه

کارآیی	این	تکنولوژی	و	قابلیت	فراوان	آن	برای	استفاده	
در	محیط	های	آموزشی،	سهولت	دسترسی	به	آموزش	
برای	همــگان،	از	بین	بردن	نابرابری	های	آموزشــی	
از	طریــق	ایجاد	فرصت	برای	تولیــد	و	ارائه	محتوای	
آموزشی	برتر	،	باعث	شد	که	در	شرایط	آموزش	مجازی	
مورد	توجه	قرار	گیرد.	طراحی	و	برنامه	ریزی	استفاده	از	
این	فناوری	برای	درج	در	کتاب	های	درسی	سال	1400،	
در	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	شروع	
شــده	است	و	هر	گروه	درســی	برای	توضیح	مطالب	
کتاب	های	درسی	)در	صورت	نیاز(	فیلم	و	انیمیشن	و	
یا	کلیپ	آموزشی	مورد	نظر	را	تأمین	یا	تولید	نموده	و	

در	سامانه	قرار	داده	است.	
دانش	آموزان	با	استفاده	از	نرم	افزار	کیوآرکدخواِن	موبایل	خود	یا	خانواده،	می	توانند	
محتوای	مربوطه	را	مشاهده	نمایند.	در	این	راستا	معلمان	نیز	می	توانند	با	استفاده	
از	موبایل	و	یا	ابــزار	کدخوان	در	کالس	های	درس،	محتوای	مورد	نظر	را	در	کالس	
بــه	نمایش	بگذارند	و	توضیحات	بیشــتری	در	مورد	موضوع	درســی	کتاب	برای	

دانش	آموزان	ارائه	نمایند.	
به	عنوان	مثال	در	تدریس	درس	قرآن	با	اســتفاده	از	کد	QR،	فیلمی	از	قاریانی	که	
آیــه	مورد	نظر	را	تالوت	کرده اند،	در	دســترس	قرار	گرفته	و	روش	صحیح	خواندن	
آیه	به	دانش	آموزان	آموزش	داده	شــده	اســت	و	یــا	در	کتاب	های	علوم	تجربی،	
شــیمی	و	فیزیک	مطالبی	وجود	دارد	که	برای	فهم	بیشــتر	دانش	آموزان	نیازمند	
انجام	آزمایش	و	یا	توضیحات	تفصیلی	بوده	که	این	موارد	با	اســتفاده	از	محتوای	

الکترونیکی	در	کتاب	ها	افزوده	شده	است.
به	طور	کلی	در	مورد	هر	یک	از	موضوعات	درســی	کتاب	ها	در	هر	مقطع	تحصیلی،	
فیلم،	انیمیشن	و	کلیپ	های	متناسب	با	موضوعات	درسی	تولید	و	بارگذاری	شده	و	
کد	QR	آن	فیلم	ها	در	صفحات	مربوطه	در	کتاب	های	درسی	قرار	گرفته	است.	انجام	
این	طرح	در	سیستم	آموزشی	کشور	سبب	می	شود	که	دانش	آموزان	عالوه بر	کتاب	
با	پدیده	ای	به	نام	فیلم	و	یا	انیمیشن	داخل	کتاب	مواجه	شوند	که	تولید	محتوای	
جدید	با	رویکرد	نوین	و	جذاب	در	کنار	متن	درسی	باعث	توضیح	بیشتر	و	یادگیری	

عمیق	تر	موضوع	درسی	برای	دانش	آموزان	می	شود.

چند	نکته	در	استفاده	از	محتواهای	افزوده	شده،	حائز	اهمیت	است:

	اجرای	این	طرح	آزمایشی	بوده	و	با	بازخوردهایی	که	دریافت	خواهد	شد،	
به	تکمیل	یا	اصالح	آن،	اقدام	خواهد	شد.

	محتوای	افزوده	شــده،	نباید	مورد	ارزشــیابی	اجباری	از	سوی	معلمان	و	
دبیران	محترم	قرار	گیرد.

	کارکرد	هریک	از	رمزینه	ها	در	درس	ها	و	کتاب	های	مختلف،	یکسان	نیست.	
برخی	مکمل	های	آموزشی	بوده	و	برخی،	برای	جذابیت	محتوای	آموزش	درج	
شده	اند.	بعضی	از	رمزینه	ها	نیز	برای	توسعه	دانش	مخاطبان	و	ارائه	محتوایی	

افزون	بر	آنچه	در	کتاب	قصد	شده،	تأمین	و	تولید	شده	است.
	برخــی	از	رمزینه	ها،	ناظر	به	کل	محتوای	یک	درس	یا	فصل	بوده	و	برخی	

نیز،	تنها	به	یک	یا	چند	نکته	از	هر	درس	اشاره	دارند.
	محتــوای	رمزینه	های	منــدرج	در	کتاب	ها،	دارای	تنــوع	ُفرمی	و	تکثر	در	

اهداف	آموزشی	هستند.
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وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
دفتر تأليف كتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری


