
بارم بنـــــــــدی دروس 
پایـۀ ششـم ابتـدایی 

ـ 1401 سال تحصیلی 1402 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری



بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

»سند تحّول یک ریل گذاری است؛ سند تحول می تواند آموزش و پرورش را به سرمنزل مورد نظر 
برساند...ابالغ قدم اول است، باید کاری کنیم که این سند محقق شود... برای تحّول آموزش و 
پرورش روحیۀ انقالبی الزم است. روحیۀ انقالبی یعنی ترس نداشته باشید، مالحظه کاری نداشته 
باشید، محافظه کاری نداشته باشید، وقتی تشخیص دادید عمل کنید، اقدام کنید، پیش بروید، 

به توقف راضی نشوید، کارها را تزیینی انجام ندهید.«

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با جمعی از فرهنگیان 



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری



بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم بنـــــــــدی دروس 
پایـۀ ششـم ابتـدایی 

ـ 1401 سال تحصیلی 1402 



فهرست

آموزش قرآن ............................................................................................................................................. 8
١٠ .................................................................................................................................... هدیه هاي آسمان 
سالمت و تربیت بدنی ............................................................................................................................. ١3
١6 ...................................................................................................................................................... فارسي 
ریاضي........................................................................................................................................................ ١9
22 ............................................................................................................................................. علوم تجربي
هنر............................................................................................................................................................ 2٤
مطالعات اجتماعي.................................................................................................................................... 26
تفكر و پژوهش ........................................................................................................................................ 29
کار و فناوري ............................................................................................................................................ 3١



7

بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠



بارم  بندي درس آموزش  قرآن
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم  بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس آموزش قرآن پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
دروس/ توانمندي هاي مورد انتظار

فعالیت هاي مرتبط 

درصد توجه 
به هدف در آزمون 
و ارزشیابی پایاني

دن
وان

روخوانيخ
صحيح خواني1

آيات مصحف آموزشي با رعايت قواعد 
روخواني به صورت شمرده

آيات جلسه سوم
همة دروس يا آيات مصحف 

آموزشي
%40

قرائت
روان خواني2

آيات كتاب درسي با رعايت قواعد خواندن
آيات جلسه اول

٣0%همه دروس

ني
رآ

ي ق
ها

زه 
مو

آ

درك معناي 
عبارات قرآني

بيان معناي برخي از كلمات و عبارات 
قرآني

كلمات و عبارات 
10%بخش كار در كالس

تفكر  در پيام قرآني و بيان مفاهيم و پیام قرآني
1٥%پيام هاي قرآني همه دروسمصاديق آن

داستان هاي 
٥%داستان هاي قرآني كتاببيان داستان هاي قرآني به زبان سادهقرآني

توضیحات:
١ آزمون قرآن در دوره ابتدايی به صورت شفاهی است.

2 تعريف و بيان قواعد روخوانی و روان خوانی مورد ارزيابی قرار نمی گيرد، بلكه كاربرد و رعايت عملی آنها در 
هنگام خواندن ارزيابی می شود.

3 با توجه به توصيفی بودن ارزشيابی درس قرآن، آزمون پايانی بر اساس جدول صفحه 2٣۹ كتاب راهنمای 
معلم در ارزشيابی توصيفی ويژه معلمان دوره ابتدايی، كد ٥٣/٥ و در چهار سطح: "خيلی خوب"، 'خوب"،  "قابل 

قبول" و "نيازمند آموزش" انجام می گيرد.



بارم  بندي درس هدیه های آسمان
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس هدیه هاي آسمان پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف درآزمون 
و ارزشیابي پایاني

خداشناسي
ـ بيان مفهوم اصل توحيد

ـ بيان نمونه هايي از صفات خداوند و ارتباط آنها با اصل توحيد
ـ ستايش خداوند در قالب چند جمله 

1%10

پیامبري

ـ بيان  مفهوم اصل نبوت
ـ بيان نمونه هايي از زندگي و رفتار پيامبران به ويژه پيامبر اسالم )   (

ـ بيان مأموريت و وظايف پيامبران و ويژگي ها و صفات ايشان
ـ تشخيص رفتار منطبق با سيره پيامبران در موقعيت هاي مختلف

2
10
11

%10

امامت

ـ بيان  مفهوم اصل امامت
( به ترتيب ـ بيان نام ائمه اطهار)

 ) ـ بيان ويژگي هاي رفتاري ائمه اطهار)
ـ بيان معناي تولي و تبري با ذكر مصاديق آن

( در موقعيت هاي  ـ تشخيص رفتار منطبق بر سيره ائمه اطهار)
مختلف

ـ بيان وظايف ما نسبت به امامان
( در عصر حاضر و وظايف ما نسبت به  ـ شناسايي نائبان امام زمان )

ايشان

٣
٥
6
7
8

%1٥

جهان آخرت
ـ بيان مفهوم معاد

ـ بيان رابطه زندگي دنيا و آخرت و تأثير اعتقاد به معاد در زندگي انسان 
با ذكر نمونه هاي مناسب

۹%10

قرآن کریم
ـ بيان مفهوم پيام هاي قرآني و ارتباط با آن موضوع درس ها

10%همه دروس
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف درآزمون 
و ارزشیابي پایاني

آداب و اخالق 
اسالمي 

ـ بيان اهميت، فوايد و ضرورت رعايت آداب معاشرت، سالمت و 
تندرستي، تالش و موفقيت، علوم جويي و دانش  آموزي و مصاديق آنها

ـ تشخيص رفتار مناسب مطابق با آموزه هاي دروس كتاب در 
موقعيت هاي مختلف

10
11
14
17

%1٥

احكام اسالمي 

ـ بيان احكام اسالمي  نماز و روزه مسافر
ـ بيان اهميت و ضرورت امربه معروف و نهي از منكر و برخي از مصاديق، 

شيوه ها و احكام آن
ـ تشخيص رفتار مناسب مطابق با آموزه هاي دروس كتاب در 

موقعيت هاي مختلف

4
12%10

مراسم اسالمي 

ـ بيان برخي از اعمال و مراسم حج و اعياد بزرگ مسلمانان )عيد قربان، 
عيدفطر( و زيارت و فوايد و ويژگي هاي آنها

ـ بيان مقام شهيد، دفاع مقدس و درس هايي كه از ايشان مي  توان گرفت
1٣
1٥
16

%10

شخصیت هاي 
دیني

ـ بيان ويژگي هاي برخی از فرزندان ائمه و شخصيت هاي ديني ]حضرت 
( و حضرت  (، احمدبن موسي و حضرت عبدالعظيم) معصومه )

( و درس هايي كه از زندگي ايشان مي تواند گرفت ٣قاسم)
۹
16

%10

ادامۀ بارم بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس هدیه هاي آسمان پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402



بارم  بندي درس سالمت و تربیت بدنی
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس سالمت و تربیت بدنی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي موضوعي/ 
اهداف اصلي/توانمندي هاي مورد انتظارعناوین کارنامه توصیفي

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف در آزمون 
و ارزشیابي پایاني

ني
ما

س
ي ج

دگ
آما

بهبود 
استقامت قلبیـ  

تنفسي

ـ شركت در انواع فعاليت هاي هوازي )دويدن، 
دوچرخه سواري و...(

ـ اجراي فعاليت هاي هوازي در زمان نسبتاً طوالني
ـ ارتقاء عملكرد در آزمون هاي قلبي- تنفسي

فصل سوم
صفحه

 60-٣۹
%٣0

بهبود
انعطاف پذیري

ـ شركت در انواع تمرينات كششي
ـ اجراي فعاليت هاي بدني مختلف در دامنة حركتي وسيع تر

ـ ارتقاء عملكرد در آزمون هاي انعطاف پذيري

بهبود 
قدرت و استقامت 

عضالني

ـ شركت در انواع تمرينات مقاومتي
ـ اجراي فعاليت هاي بدني مختلف با قدرت و استقامت 

عضالني بيشتر
ـ ارتقاء عملكرد در آزمون هاي قدرت و استقامتي عضالني

ي(
دان

 می
و و

 )د
یۀ 

 پا
شي

رز
ي و

ها
ت 

هار
م

کسب مهارت پایه 
دو سرعت با مانع

ـ اجراي الگوي صحيح دو سرعت با مانع
ـ افزايش سرعت دويدن از روي موانع

ـ ارتقاء عملكرد در اجراي بازي هاي دو سرعت با مانع

فصل چهارم
صفحه
80-62

%٣0

کسب مهارت پایه 
دو سرعت مارپیچ 

امدادي

ـ اجراي الگوي صحيح دو سرعت مارپيچ )دويدن از بين 
موانع بدون برخورد با آنها، تعويض صحيح و به موقع حلقه يا 

چوب امدادي(
ـ افزايش سرعت دويدن از بين موانع

ـ ارتقاء عملكرد در اجراي بازي هاي دو سرعت مارپيچ 
امدادي

کسب مهارت پایه
پرش

ـ اجراي الگوي صحيح انواع پرش
ـ افزايش مسافت افقي در انواع پرش

ـ ارتقاء عملكرد در اجراي انواع بازي هاي پرشي

کسب مهارت پایه
پرتاب

ـ اجراي الگوي صحيح انواع پرتاب
ـ افزايش مسافت افقي در انواع پرتاب

ـ ارتقاء عملكرد در اجراي انواع بازي هاي پرتابي
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

حوزه هاي موضوعي/ 
اهداف اصلي/توانمندي هاي مورد انتظارعناوین کارنامه توصیفي

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف در آزمون 
و ارزشیابي پایاني

ایمني، بهداشت و تغذیه 
در فعالیت هاي جسماني

ـ مشاركت در اجرا و ارائة پروژه در مورد موضوعات تغذيه، 
ايمني و بهداشت در فعاليت هاي جسماني

ـ رعايت اصول تغذيه، ايمني و بهداشت در فعاليت هاي 
جسماني و انتخاب رفتارهاي سالم

فصل دوم
صفحه
٣7-٣2

%20

بازي هاي ورزشي و بوميـ   
محلي

ـ اجراي انواع بازي با به كارگيري تركيب ساده اي از 
مهارت هاي بنيادي و مهارت هاي ورزشي پايه )دريبل كردن 

توپ بسكتبال در جريان بازي(
ـ شناخت مفاهيم ساده حمله و دفاع و به كارگيري آنها در 

بازي
ـ درك مفاهيم ادراكي ـ حركتي و به كارگيري آنها در بازي
ـ به كارگيري رفتارهاي فردي و اجتماعي مطلوب در بازي

فصل پنجم
صفحه

 116-82
%20

توجه:
 در ارزشيابي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي تأكيد مي شود دركنار استفاده از انواع آزمون هاي عملكردي، 
ميزان پيشرفت دانش آموز نيز مدنظر گيرد. براي كسب اطالعات بيشتر، به كتاب راهنماي معلم درس سالمت و 

تربيت بدنی پايه ششم كد 74/24 مراجعه شود. 

ادامۀ بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس سالمت و تربیت بدنی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402



بارم  بندي درس زبان و ادبیات فارسی و نگارش



17

بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان و ادبیات فارسی ونگارش 
پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي موضوعي/
عناوین کارنامه 

توصیفي
دروس/توانمندي هاي مورد انتظار

فعالیت هاي مرتبط 

درصد توجه 
به هدف درآزمون و 

ارزشیابي پایاني

سي
فار

گوش دادن

ـ دقت و تمركز در سخن ديگران   
ـ توجه به مفاهيم و معانی صريح و ضمنی سخن ديگران

ـ اجرای دستورالعمل های شنيداری
ـ تلفيق، تفسير و نقد اّطالعات متن شنيداري  

ـ تشخيص و بيان عناصر داستان در متن شنيداري  

گوش كن و بگو  
واژه آموزی  
درك و دريافت  
پرسش های شفاهی  

%20

سخن گفتن 

ـ سخن گفتن به  زباٌنٌ  معيار
ـ مشاركت فعاالنه در بحث و گفت وگوهای گروهی

ـ داشتن نظم و انسجام ساختاری و معنايی در سخن گفتن  
ـ بيان درست مفاهيم و معنای از طريق گفتار

ـ رعايت آداب سخن گفتن در حضور جمع
ـ نقد سخن ديگران

ـ رعايت گونه هاي مختلف زبان فارسی )رسمي   و    
   غيررسمي ( متناسب با موقعيت

گوش كن و بگو  
درك و دريافت  
درك مطلب  
خوانش و فهم  
٣0%كارگاه درس پژوهي  

خواندن

ـ قرائت و روخوانی متن )نثر و شعر( به صورت درست   
و روان 

ـ رعايت سرعت، لحن، آهنگ و مكث مناسب در خواندن 
متن

ـ درك و بيان پيام های صريح و غيرمستقيم متن  
ـ قرائت و حفظ شعرهای آموزنده فارسی

ـ بيان اطالعات آشكار متن
ـ درك و بيان معانی استنباطی، تلفيقی و استداللی  

ـ تلفيق، تفسير و نقد متون نظم و نثر  
ـ بيان ترتيب وقوع رويدادهاي متن  

ـ تشخيص عناصر و ساختار زبانی و ادبی متون نظم و نثر  

ـ خواندن متن )دروس،   
شعر، حكايت   و   بخوان  و 

 بينديش(
ـ خوانش و فهم  

ـ درك مطلب  
٥0%ـ درك و دريافت

١٠٠%جمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

حوزه هاي موضوعي/
عناوین کارنامه 

توصیفي
دروس/توانمندي هاي مورد انتظار

فعالیت هاي مرتبط 

درصد توجه 
به هدف درآزمون و 

ارزشیابي پایاني

تن
وش

ن

درست نویسي 
و امال

ـ نوشتن امالي تقريري به صورت درست، خوانا و زيبا با   
متن نثر درس هاسرعت مناسب

%٥0

انجام فعاليت هاي اماليي كتاب های فارسی و   
فعاليت هاي اماليي نگارش

٥0%كتاب

100%جمع

نگارش 

انجام فعاليت هاي نگارشي كتاب های فارسی و   
فعاليت هاي نگارش، نگارش

كارگاه نويسندگي، 
٥0%درك متن

انتخاب يك موضوعنوشتن انشا با رعايت نكات نگارشي  
از چند موضوع ارائه 

٥0%شده

١٠٠%جمع

ادامۀ بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان و ادبیات فارسی ونگارش
پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402



بارم  بندي درس ریاضی
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم  بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
فصل هاي توانمندي هاي مورد انتظار

مرتبط

 درصد توجه 
به هدف درآزمون و 

ارزشیابي پایاني

آن
ي 

رو
ت 

لیا
عم

 و 
دد

ع

الگوها
ـ كشف روابط موجود در الگوهاي خطي و بيان آن به صورت 

كالمي  و نمادين
ـ كاربرد مضرب و ويژگي هاي اعداد زوج و فرد در حل مسائل 

17/٥%اول ـ خواندن و بازنمايي اعداد  تا  12 رقم و مقايسة آنهاعددنویسي

ـ تشخيص و بازنمايي اعداد صحيح و مقايسة آنهااعداد صحیح

تعيين اعداد بخش پذير بر  2، ٣، ٥، ۹، 6 و 10  بخش پذیري

کسر/ 
عدد مخلوط 

ـ خواندن و  بازنمايي كسرها/ اعداد مخلوط و مقايسة آنها و 
استفاده از مفهوم كسر در محاسبات و حل مسائل

1٥%دوم

جمع و تفریق کسرها/
اعداد مخلوط

كردن    و ساده  مخلوط  عددهاي  تفريق كسرها/  و  جمع 
حاصل آنها

ضرب کسرها/
ضرب كسرها/ اعداد مخلوط و ساده كردن حاصل آنها   اعداد مخلوط

تقسیم کسرها/
تقسيم كسرها/ اعداد مخلوط  اعداد مخلوط

 ـ خواندن و بازنمايي اعداد اعشاري و مقايسة آنها عدد اعشاري

1٥%سوم

جمع و تفریق 
جمع و تفريق اعداد اعشاري با يكديگر و با اعداد طبيعي  اعداد اعشاري

ضرب اعداد اعشاري در يكديگر و در اعداد طبيعي  ضرب اعداد اعشاري

تقسيم اعداد اعشاري بر يكديگر و اعداد طبيعي و بالعكس  تقسیم اعداد اعشاري
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
فصل هاي توانمندي هاي مورد انتظار

مرتبط

 درصد توجه 
به هدف درآزمون و 

ارزشیابي پایاني

نسبت، تناسب و 
درصد

كاربرد نسبت، تناسب و درصد )كمتر و بيشتر از %100( در   
1٥%ششمرياضيات مالي و آمار و احتمال

محاسبات تقریبي و 
ترتیب عملیات

تقريب زدن به روش قطع كردن و گرد كردن  
7/٥%هفتمكاربرد تقريب و رعايت ترتيب عمليات در محاسبات  

سه
ند

ه

مرکز تقارن و تقارن 
مرکزي

ـ رسم قرينه شكل با توجه به محور/ مركز تقارن
ـ شناسايي شكل هاي داراي مركز تقارن/ تقارن مركزي

1٥%چهارم ـ  رسم دوران يك شكل حول مركز دوران با زاويه ۹0 درجهدوران
 ـ شناسايي شكل هاي داراي تقارن چرخشي

محورهاي مختصات، 
تقارن و مختصات

ـ رسم شكل و قرينة آن با توجه به مختصات داده شده
ـ تعيين مختصات شكل داده شده يا ويژگي آن

ری
گی

زه 
دا

ان

طول و سطح 
ـ اندازه گيري طول اشيا و محاسبه مساحت اشكال دايره، 
گسترده مكعب و گسترده مكعب مستطيل و تبديل واحدهاي 

مرتبط به يكديگر

1٥%پنجم ـ اندازه گيري/ محاسبه جرم و حجم اشيا به ويژه مكعب و جرم و حجم
مكعب مستطيل و تبديل واحدهاي مرتبط به يكديگر

ـ كاربرد مفاهيم فاصله، عمود منصف و زواياي متمم، مكمل خط و زاویه
و متقابل به رأس در پيدا كردن اندازة زواياي مجهول

ادامۀ بارم  بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402



بارم  بندي درس علوم تجربی
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربي پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي
 موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه به 
هدف در آزمون و 

ارزشیابي پایاني

ي 
ها

ت 
هار

م
ي و

ند
رای

ف
مي 

عل
ش 

رو
 

ـ شناسايي و انتخاب مسئله اي از زندگي روزانه با به كارگيري حواس 
پنجگانه و مهارت هاي فرايندي علوم

ـ طراحي آزمايش و اجراي آن به منظور يافتن پاسخ مسئله
ـ توانايي ساخت يك وسيلة متحرك

ـ شناسايي روند تغيير نمونه اي از فناوري هاي معاصر و پيش بيني 
تغييرات آن در آينده

همه درس ها 
به ويژه 

درس های
14 ، 8 ،1

%40

 و 
واد

م
آن

ت 
یرا

غی
ـ بررسي فرايند توليد يك محصول از ماده اوليه تا محصول نهاييت

ـ ارائة گزارش چگونگي تأثير تبديل مواد به يكديگر
ـ پيشنهاد راه هايي براي صرفه جويي، بازيافت و استفاده  بهينه از مواد 

اوليه يا محصول
ـ بيان اثرات برخي مواد  بر سالمت انسان و محيط زيست 

1٥%2 و ٣

ه، 
ند

ي ز
نیا

د
 و 

ان
س

ن ان
بد

ت
الم

س

ـ مطالعه  يك زيستگاه در محيط زندگي و بررسي اجزاي آن و نحوة 
ارتباط متقابل بين آن اجزا

ـ بررسي نقش گياهان در غذاسازي و كاهش آلودگي   هوا
و  بروز  مؤثر در  و عوامل  و غيرواگير  واگير  بيماري هاي  مقايسة  ـ 

پيشگيري آن 

،11 ،10
1٥%12 و1٣

ژي
انر

 و 
ت

رک
ح

ـ شناسايي انواع نيرو در زندگي روزمره 
ـ بررسي تأثير نيروها بر حركت

ـ تعيين نيروهای وارد بر هواپيمای درحال حركت
ـ ارائه گزارش از نقش انواع انرژي در زندگي روزمرة خود

ـ شناسايي تبديل انرژي در يك وسيلة پركاربرد و آشنا )خودرو, اسباب بازي 
و...( 

20% 6،  7  و ۹

 و 
ین

زم
آن

ن 
مو

یرا
پ

ـ بررسي ساختمان دروني زمين, فرايندهاي شكل دهنده و پديده هاي 
حاصل از آن مانند: زمين لرزه و آتشفشان

ـ تهية گزارش دربارة اثرات پديده هاي زمين بر زندگي انسان و محيط 
10%4 و ٥زيست



بارم  بندي درس هنر
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم    بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس هنر پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه به 
هدف در آزمون و 

ارزشیابي پایاني

ري
هن

ش 
رین

آف

پرورش ایده
ـ مشاهده طبيعت و ميراث فرهنگي- هنري ايران 

ـ به كارگيري قوة تخيل و خالقيت خود در آفرينش هنري
ان

علم
ي م

 برا
هنر

س 
 در

اي
نم

راه
در 

ج 
در

 من
ات

يح
وض

ت
68

د 
( ك

ان
ست

 دب
شم

 ش
م و

نج
م، پ

هار
)چ

%20

بیان ایده

ـ به كارگيري عناصر بصري )نقطه، خط، سطح، حجم، رنگ 
و ...( به  اقتضاي آفرينش اثر هنري

ـ به كارگيري قواعد زيبايي شناسي )نظم، تناسب، تقارن و...( 
در آفرينش اثر هنري و محيط اطراف خود

ـ بيان افكار و احساسات و انتقال مفهوم در قالب آثار مختلف 
هنري

و  هنري  آفرينش  براي  مناسب  مواد  و  وسايل  انتخاب  ـ 
به كارگيري صحيح آنها 

% ٣٥

ري
هن

ك 
در

زیبایي شناسي

ـ شناسايي عناصر بصري و قواعد زيبايي شناسي در طبيعت، 
آثار هنري و محيط پيرامون

ـ شناسايي طبيعت به عنوان بخشي از خلقت پروردگار و 
1٥%تالش براي نگهداري از آن

تاریخ و میراث 
فرهنگي ایران

ـ بيان اهميت توجه به تاريخ و مير اث فرهنگي ايران
ـ شناسايي عناصر و قواعد زيبايي شناختي آثار هنري ايران 
1٥%ـ ارائه پيشنهادهايي براي  حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي ايران

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي آثار هنري خود و ديگران
ـ توصيف قواعد و عناصر زيبايي شناسي و به كارگيري آن در 

1٥ %بررسي اثر هنري

 



بارم  بندي درس مطالعات اجتماعی
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف در آزمون و 

ارزشیابي پایاني

ي 
طلب

ق 
 ح

ي-
وی

ت ج
دال

- ع
ظر

ارن
ظه

و ا
ي 

خص
 ش

ش
کن

 وا
ت-

القی
 خ

ط-
تبا

 ار
ري

قرا
 بر

ت-
رک

شا
- م

ش
کاو

 و 
سي

رر
)ب

ي(
ست

دو
هن 

 می
ن-

عاو
- ت

ري
ذی

ت پ
ولی

سئ
  م

-

عي
ما

جت
م ا

ظا
ن

 تصميم گيري در موقعيت هاي فرضي  
 بررسي اثرات و پيامدهاي يك تصميم   
 بيان اهميت تصميم گيري و نكات مهم آن  

٣
4

%20
 نقد برنامة روزانة يك فرد )خود و سايرين( و ارائه برنامة جديد  
 برنامه ريزي براي اوقات فراغت  
بيان نكات الزم  در هنگام استفاده از مكان هاي عمومي  

1٣
14

 ارزيابي نقش دوستان در زندگي و آثار دوستي  
 به كارگيري مالك هاي عقالني و ديني براي انتخاب دوست  
بيان راهكارهاي حفظ دوستي  

1
2

ان
مك

و  
ا  

فض

 دسته بندي عوامل طبيعي و انساني مؤثر در كشاورزي  
 بيان ويژگي هاي برخي محصوالت كشاوزي ايران و شيوه هاي كشت   

گلخانه اي و باغداري
 نشان دادن محل كشت محصوالت مهم كشاورزي روي نقشه  
 بيان راهكارهاي مصرف درست غذا و محصوالت كشاورزي  

٥
6

%٣0
 نشان دادن موقعيت  جغرافيايي درياهاي ايران روي نقشه و   

بيان ويژگي هاي  آنها
 بيان رابطة انسان و دريا در ابعاد مختلف  
ارائه    و  نعمت خداوندي  به عنوان  دريا  از  لزوم حفاظت  بيان   

پيشنهاد در مورد آنها

17
18

 بيان مفهوم مرز، انواع  و مراحل تعيين آن  
 بيان نمونه هايي از اشتراك كشور ما و كشورهاي همسايه  
 نشان دادن كشورهاي همساية ايران روي نقشه  

1۹
20
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

حوزه هاي 
موضوعي/ عناوین 

کارنامه توصیفي
توانمندي هاي مورد انتظار

دروس/ 
فعالیت هاي 

مرتبط 

درصد توجه 
به هدف در آزمون و 

ارزشیابي پایاني

یر
غی

و ت
م  

داو
، ت

ان
زم

 بيان علل و شيوه هاي استعمارگران براي نفود به ايران  
 تجزيه و تحليل مبارزة مردم ايران برعليه استعمارگران  

21
22

%1٥
 بيان علل و عوامل جنگ تحميلي و دفاع مقدس   
 بيان نمونه هايي از ايثارگري هاي رزمندگان و شهدا  
بيان مثال هايي براي قدرداني از شهدا  

2٣
24

 بيان تغييرات شكل پوشاك و نحوة توليد آن در گذر زمان  
1٥،14، 16 بيان تغييرات گذران اوقات فراغت در گذر زمان  

ت
وی

  ه
  و

گ
هن

فر

 بيان علل شكوفايي فرهنگ و هنر در دورة صفوي با استفاده   
از شواهد

 بيان نحوة حفظ آثار به جا مانده از دوره هاي تاريخي مختلف  

11
12

%1٥

 بيان آثار و مفاخر دورة اسالمي   
 بيان داليل شكوفايي علوم و فنون دورة اسالمي   

۹
10

و    دوستي  مورد  در  ديني  آموزه هاي  و  آداب  از  برخي  بيان   
ويژگي هاي دوست خوب، لباس پوشيدن، اوقات فراغت و برنامة 

روزانه
و    دوستي  حفظ  در  ديني  آموزه هاي  و  آداب  از  بهره گيري   

انتخاب دوست، پوشاك و برنامة روزانه در موقعيت هاي فرضي

 ،1٣ ،2 ،1
16،14

دي
صا

اقت
ي 

ها
ت 

الی
 فع

ع و
ناب

اقتصادي   م فعاليت هاي  در  مختلف  شغلي  گروه هاي  نقش  بيان   
6،  16، 18)كشاورزي، پوشاك و دريا(

%20
 بيان فرايند توليد تا مصرف برخي كاالها  
6،  8، 16، 18 توضيح دربارة نحوة انتخاب و خريد كاالهاي مختلف  

 مقايسة انواع منابع انرژي  
 بيان نكات مربوط به مصرف بهينه سوخت هاي فسيلي و برق  
 بيان برخي از راهكارهاي مصرف بهينة انرژي  

7
8

ادامۀ بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی پایۀ ششم سال تحصیلی 1401-1402



بارم  بندي درس تفکر و پژوهش
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم   بندي اهداف براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس تفكر و پژوهش پایۀ ششم  سال تحصیلی 1401-1402

حوزه هاي 
موضوعي/عناوین 
کارنامه توصیفي

فصل هاي توانمندي هاي مورد انتظار
مرتبط 

درصد توجه 
به هدف درآزمون و 

ارزشیابي پایاني

 و 
ب

خا
انت

ري
گی

یم 
صم

 توجه به انتخاب هدف و تعيين اولويت ها در تصميم گيري  ت
 در نظر گرفتن ديدگاه و ويژگي هاي ديگران در تصميم گيري  
 در نظر گرفتن پيامدهاي آني و آتي براي خود و ديگران در   

تصميم گيري
 در نظر گرفتن ارزش هاي واالتر در تصميم گيري  

 1٥%اول

ژه 
رو

پ
شي

وه
پژ

 طرح پرسش هاي مناسب و تشخيص مسئله   
 شناسايي و تشخيص منابع و شيوه هاي مناسب گردآوري اطالعات  
 برنامه ريزي براي دستيابي به پاسخ سؤاالت خود  
 رعايت معيارهاي گزارش نويسي و ارائه گزارش كتبي و شفاهي  

1٥%دوم

دي
م من

ظا
ن

 بررسي دقيق موقعيت يا موضوع  
 ارائه داليل و شواهد كافي براي حدس،گمان و فرضيه خود )با   

استفاده از دانسته هاي قبلي و اطالعات جديد(
 تشخيص رابطه بين اجزاي يك نظام و تأثير آنها بر يكديگر و بر   

كل نظام
 شناسايي و بيان تفاوت ها، شباهت ها و روابط بين نظرات و   

پديده ها، امور و وقايع

1٥%سوم

ش
رز

و ا
ت 

وی
 تأمل در قبول و يا رد ارزش ها  ه

 تحليل موقعيت و شناسايي جايگاه و نقش خود در نظام هاي مختلف  
 تأمل در خود و خودارزشيابي براساس نظام معيار  
 تمايز قائل شدن بين ديدگاه و واقعيت و درك علل تفاوت در   

نظرات افراد مختلف

1٥%چهارم

ك
تر

ش
ي م

ها
ت 

هار
م

كار بر روي اطالعات و اندوخته ها براي تبديل مجهول به معلوم  
 بررسي پديده ها و شناسايي تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها  
 سنجش اطالعات و به چالش كشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران  
 استفاده از زبان صحيح و دقيق براي توضيح آرا، نظريات و   

تصميم  هاي خود
 همفكري با ديگران در حل مسائل و مشكالت  
 رعايت مهارت هاي اجتماعي و معيارهاي برخاسته از ارزش هاي ديني   

در ارتباط با خود و ديگران

40%كلية دروس



بارم  بندي درس کار و فناوری
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي اهداف براي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي درس کار و فناوری پایه ششم سال تحصیلی ۱۴۰2 – ۱۴۰1

١ بارم بندی و بودجه بندی حاضر براساس شرايط عادی )حضوري( در مدارس طراحی شده است. همكاران عزيز 

می توانند ترتيب آموزش درس ها را به صالحديد خود جابه جا نموده و تعداد جلسه های آموزش هر درس را كم يا 
زياد نمايند. فيلم آموزشی تمامی پودمان ها در سايت بارگذاری شده است. به گونه ای برنامه ريزی نماييد كه خللی 

در آموزش ساير دروس ايجاد نشود.
2 در كتاب كار و فناوری پايه ششم چاپ جديد )1401( تغييراتی در چيدمان درس ها در فهرست كتاب ايجاد شده 

است. به اين صورت كه درس های مرتبط با رايانه مانند آشنايی با رايانه، كار با رايانه، نقاشی با رايانه، تايپ در رايانه و 
نوشتن با رايانه، با يكديگر ادغام شده اند و در قالب دو درس با نام )درس 1: آشنايی با اجزای رايانه( و )درس 2: تايپ 
و نوشتن در رايانه( در چاپ جديد ارائه شده است. همچنين درس برنامه نويسی به كتاب اضافه شده است. با توجه به 
اين تغييرات چيدمان پودمان های كتاب در دو بخش )فناوری اطالعات و ارتباطات( و )بخش كار( قرار گرفته است.

3 اين درس آزمون پايانی كتبی ندارد، با توجه به اين مورد نمره اختصاصی هر درس و پروژه طبق جدول زير از 

20 نمره و در هر نوبت بر اساس تعداد درس های تدريس شده توسط دبير محاسبه می شود. 

میزان نمرهابزار سنجشمالك ارزشیابي

بهره گيری درست از فناوری ها، نوآوری و خالقيت، مديريت صحيح منابع در دسترس، 
اجرای درست فرآيندهای ساخت و توليد، مستند سازی، انجام تحقيق، آزمايش و هر 

نوع سنجشی كه براساس آزمون های عملكردی تنظيم شده باشد.

ـ مشاهده 
ـ كارپوشه )گزارش كار پروژه( 

ـ بحث گروهی
16

رفتار و نظم كالسی، همكاری گروهی، تحويل به موقع پروژه و تكليف، رعايت نكات 
ايمنی و ارگونومی هنگام انجام كار، پرسشگری و تفكر انتقادی

4

٤ فعاليت های عملی را به سمت كاربردی كردن و خالقانه بودن آنها سوق دهيد. در برخی موارد می توانيد از يك 

فعاليت عملی در يك درس برای درس ديگر نيز بهره ببريد. مانند استفاده از نمد دوزی در ساخت جاكليدی فلزی 
و چوبی. با استفاده از اين روش محصول توليد شده كيفيت باالتری يافته و تلفيق دروس باعث يادگيری عميق تر 

در دانش آموز می شود. همچنين ارزش مادی و معنوی پروژه توليد شده افزايش می يابد.
5 همكاران ارجمند از روزهای نخستين كار مي توانند با تشكيل كانال، وب سايت، وبالگ و ... فعاليت های دانش آموزان 

را در پوشه كار خود با شناسنامه توضيحات طرح ذخيره نموده و در پايان هر نيمسال با برگزاری نمايشگاه مجازی 
عالوه بر ايجاد انگيزه در دانش آموزان در ارزشيابی نيز استفاده قرار دهيد.
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بارم بندی دروس دوره دوم ابتدایی 
١٤٠١ ـ ١٤٠٠

بارم بندي اهداف براي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي درس کار و فناوری پایه ششم سال تحصیلی ۱۴۰2ـ۱۴۰1

** همكاران ارجمند! به دليل توزيع زماني مناسب درس هاي بخش دوم كتاب )بخش كار( و انجام پروژه هاي عملي 
در هر دو نوبت، در جدول فوق، درس پنجم در آذر ماه و بعد از درس دوم قرار گرفته است. )براساس توضيحات داده 

شده در صفحات قبل، شما نيز مي توانيد با صالح ديد خود ترتيب آموزش درس ها را جابه جا نماييد.(
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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