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ٽًٍٚډبن ډلشبع إز. اٍُٗ ٽبٍ ٙمب اډَيُ اٍُٗ یټ اډَی إز ډب وجبیي ىٕشمبن ٍا ثٍ ىیڂَی ىٍاُ ٽىیڈ ثَای اډًٍی ٽٍ 

ىٍ آن ډلی٤، ډمپه إز ـ ٽٍ سًػٍ، الثي سًػٍ ثٍ َمۀ ډلی٦ُب ىاٙشٍ   اٗ ٽَى ثب ُډبوُبی ٕبثٸ. ًٍٕڃ اڅچٍّ ًٙى ډٺبیٍٖ ٽٍ ومی

ٌ سب اٍُٗ ٽبٍ ٍا ىٍ سبٍین ٽىىي، ٽٴ ىٕز ٽبٍځَ ي ډلڄ ٽبٍ ٍا ثًٕیي إز ـ ىٍ آن ډلی٤، ىٕز ٽبٍځَ ٍا آن ٥ًٍ ٽٍ وٺڄ ډی

.٭١ٍَ ٽىىي. ي ډب ډٶشوَیڈ ي ٙمب ي َمٍ ډٶشوَوي ثٍ ایىپٍ یټ َمـً وٚبوی دیٲمجَ اٽَڇ ثٍ ٙمب ىاىٌ

َب  ٽىیڈ، ىٍ اډَ ٝىٮز ي ىٍ ٽبٍهبوٍ ٽىیڈ؛ ىٍ اډَ ٽٚبيٍُی ٽبٍ ډی ثبیي اىٍاٻ ایه ډٮىب ٍا ثپىیڈ ٽٍ ډب ٽٍ ىٍ ََ ػب ٽبٍ ډی

 .ډبن ثٍ هًىډبن سچٺیه ٽىیڈ ٽٍ ډب ډٖشٺچیڈ ي ډب ثبیي ډٖشٺڄ ثبٙیڈٽىیڈ، ثبیي هًى ٽبٍ ډی
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مقدمه:

 یموزشآ یها نكه خارج از برنامهیا ایانجام شود  هنرستانكه در  نینظر از ا به عهده دارد، صرف ینقش مهم یه انسانیند توسعه سرمایدر فرا یابیشارز

العمر  ادامم یریادگیاز جمله اجزاء مهم  یابیشبه كاربرده شود. ارز یتجارب حاصل در طول زندگ یابیارز یا براین شغل یا در حید و ریگانجام  یرسم

 یوزمآ مؤسسات مهارت یاج دارند و هم برایاحت ینامه معتبر در مراحل مختلف زندگیگواه یو اهدا یابیشارز یبرا یافراد كه به روش یهم برا ،است

  .درازمدت خود را تحقق بخشند یو حرفه ا یفن آموزش یها استیخود هستند تا بتوانند س یابیارزش یریتحرک پذ یها ارتقاء برنامه یكه در پ

قتباس شود(. ا یآموزش یكه از استانداردها ن شود )نه آنیها تدو مرتبط باشد و براساس آن حرفه یستگیشا یماً با استانداردهاید مستقیبا یابیشارز

 ید كمك منامه شود. به افرایتواند منجر به صدور گواه یم یابی، ارزشیاز نظر فرد.باشد یم یفرد ضرور ییزان توانایق میدق یابیشارز ین امر برایا

افراد در  یها یستگیو شا ها ییثبت توانا یرا برا یروش یدائم یریادگیط یند و در شرایشرفت نمایشوند و در آن پ یشغل خاصحرفه و كند تا وارد 

به  یلداخ یها آموزش یبرا یزیر تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یم یابیشان ارزیمتفاوت به دست دهد.از نظر كارفرما یها ط مختلف و زمانیشرا

 یستگیآموخته شده در برابر شا یها ها و دانش ت مهارتیفین كییتع یبرا یروش و سنجش، یابیشارز یموزآ كار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت

 ك حرفه است.یاز در یمورد ن یواقع یها

ن یابتواند  یعنیباشد ) ییایپاكند( و  یریگ انتخاب شده را اندازه یا حرفهعملکرد د استاندارد یبا یریگ اندازه یعنی) یید واجد حداقل روایبا یابیشارز

–شود  یدر سطح منطقه درست م یابیشكند(. اگر ابزار ارز یابیارزش و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص كنواختیصورت  استانداردها را به

سنجش  یلکارشناسان مراکز ماست  یع باشند. ضروریاعتبار وس یز دارایج نیو نتا -ا بانك سئواالت امتحانیو  یا ملیو  یمحل یبراساس استانداردها

 استاندارد شده به صورت متمركز یابیشارز یده باشند. اگر ابزارهایرا د یابیشارز یت و طراحیرینه مدیدر زم یكاف یها آموزش ،منطقه و هنر آموزان

ر رد. خطا دیاند صورت پذ ن كردهیحرفه را تدو یكه استانداردها یو با كمك افراد یابین كار توسط متخصصان ارزشین شوند، الزم است ایتدو

 یو حرفه ا یارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فناصول  بود. خواهد یاریبس یاثرات منف یدارا یمل یها واعتبار آزمون ییمقدار روا

 باشد: یحرفه ای ملی ایران به شرح زیر م ناظر بر تحقق شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت

ت یها در موقع یستگیاز شا یریتنوع ابزارها و روش ها در بهره گ -1

 متنوع خواهد بود یو عموم یحرفه ا یها یستگیو شا یلیشرفت تحصیابزارها و روش جهت سنجش پ 

 یف كاریبر استاندارد عملكرد حرفه تكل یحرفه مبتن یابیاستاندارد ارزش یحرفه ا یها یستگیمالك كسب شا

قضاوت  یو متنوع برا یشواهد كاف -2

 كسب مدرك یوعموم یحرفه ا یستگیبر عمل خواهد بود. مالك گذر از دوره كسب استاندراد شا یمبتن یبه صورت مستمر و عملكرد یابیارزش 

 بود. ت خواهدیبراساس صالح

هنرجویانك از یهر  یریادگیمتنوع و مستمر با توجه به  یابیارزش - 3

 یابیو ارزش یگروه كار یابیحرفه به ارزش یابیكار و تجربه ارزش یایدن یت هایاستفاده از واقع.

باالتر  یستگیبه سطوح شا یابیدر دست یابیو خود ارز یخود آگاه -4

 یستگیشا یهمراه با سطح بند یف كاریرفت . تكالیدرصد قضاوت توسط هنرجو انجام خواهد پذ 21 یال 11و حرفه   یعموم یستگیشا یابیدر ارزش 

 .یو عموم یحرفه ا یها

ط اضطراب آور یعدم استفاده از شرا - 5

 باشد. یابیط ذكر شده در استاندارد ارزشیبر شرا یمبتن یابیارزشط یشرا

 منصفانه باشد 

ن در سنجشیر دانش آموزان و والدیمشاركت سا - 6

 یل، اپراتوریر، نصب، تحلی، تعمیساخت، طراح یندهایدرفرآ یسنجش قضاوت یاستفاده ازگروه دانش آموزان برا.

 یابیدر ارزشحفظ نقش مدرسه و معلم  -7

 شود. یاز هنرآموز انجام م یمیتوسط ت یگروه كار یینها یابیارزش

 یند محوریجه محور و فرآینت - 8 
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 یابی( ارزشیكار )كارآموز اید در دنیج بایاز نتا یشود. برخیم یتلق یریادگی -یاددهیند یجه فرآیبه عنوان نت یف كاریاستاندارد عملكرد تكال 

 شوند.

 ها یستگیند محور در كسب شایفرآ یابیارزش یریبه كار گ

و حل مساله  یكارگروه - 9

 ید جهت حل مساله در زندگیجد یت هایو موقع یدر بستر كارگروه یابیند ارزشیفرآ یاجرا.

 یریادگی – یاددهیند یر از فرآیناپذ ییبعنوان بخش جدا یابیارزش - 11

 بر استاندارد عملكرد اتفاق خواهد افتاد. یمبتن یابیقبل از ارزش یلیشرفت تحصیپ یابیارزش

در سنجش  یف عملكردیتكال -11

 حرفه خواهدبود. یابیط موجود در استاندارد ارزشیات و شرایبر واقع یو سنجش مبتن یابیارزش

كسب كلیه شایستگی جهت اخذ صالحیت 12

  تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد. و در زمانی که یك هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می گردد که در

پودمان زمانی گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشند.

رتند از:رد عبایمورد توجه قرار گ یستیبا یستگیبر شا یمبتن یابیكه در ارزش یگر از نكاتید یبرخ

  د:شو یل اعمال میدروس ذ یبرا یستگیبر شا یمبتن یابیارزش -1

 ازدهم یه یپا د دریت تولیرین ، مدینو یها ی، كاربرد فناور ینیو كار آفر یآوره دهم كارگاه نو یط كار در پایشامل الزامات مح  یر فنیغ یها یستگیشا

و كاردانش ( یو حرفه ا یه دوازدهم )شاخه فنیدر پا یو اخالق حرفه ا

 (یاحرفهو  یاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی، آب، خاك و گی، عناصر و زبان بصریاانهیرا یفن یه دهم شامل: نقشه كشیدرس مشرك گروه در پا 

 ازدهم و دوازدهم یدهم ،  یه های( پایاو حرفه یساعته )شاخه فن 8 یهاكارگاه 

 یمیست و شیك، زیزی، فیاضیه شامل: ریپا یها یستگیدروس شا 

 یتخصص یه و دانش فنیپا یدروس دانش فن 

رد و یمستقل از هنرجو صورت گ یابیك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیهر  ید برایاباشد كه بیشامل پنج پودمان )فصل( م هر درس -2

 باشد.یم 12در هر پودمان كسب نمره حداقل  یشرط قبول ها ثبت گردد.ك پودمانیهر  یبرامستقل  ك نمرهیجه یدر نت

هر پودمان:  یانیپا یابیبخش اول شامل ارزش گردد.یثبت م 21تا  1ك نمره بر اساس یگردد و فقط یل میدمان از دو بخش تشكنمره هر پو -3

=احراز 3 یستگی= احراز شا2؛ یستگیشا= عدم احراز 1) 3، 2، 1از پودمان مورد نظر كه با سه نمره  یستگیاز كسب شا یابینمره ارزش

مستمر: نمره مستمر كه بر اساس  یابیبخش دوم ارزشگردد.یمنظور م 5ب یجه آن با ضریگردد و نتیباالتر از انتظار( مشخص م یستگیشا

 1.. از و.  یدرس یردف عملكی، ، ابتكار در تكالیتیو ترب یآموزش یهاتی، نظم، مشاركت در فعال یو كارگاه یكالس یهاتیانجام فعال

 دا خواهد كرد.ینمره اختصاص پ 5تا 

وه یق  با شمطاب یستگیشا یهااز واحد یلیشرفت تحصیپ یابی( است و ارزشیستگی)واحد شا یریادگیك تا سه واحد یهر پودمان شامل  -4

جه حاصل یدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتدر م یجه آن در دفاتر ثبت نمره كالسیصورت خواهد كرد و نت یدرس یهامندرج در كتاب

 .نمره پودمان به دست خواهد آمد یستگیشا یهاواحد یابیاز ارزش

ن یانگین صورت میكسب كند. در ا 12 یپودمان درس نمره باال 5گردد كه در هر یقبول اعالم م یستگیشاهنرجو در درس دروس  یزمان  -5

حداقل  ا چند پودمانیك یكه فرد در  یهنرجو منظور خواهد شد. در صورت یلیكارنامه تحصدرس در  ینمره پودمان به عنوان نمره كل 5

مجدد صرفاً در  یابیارزش او منظور خواهد شد. یستم برایدر س 11آورد و نمره  یرا بدست نم یقبولدرس را كسب نكند در آن  12نمره 

 یحداقل برا یلیرفت و در تمام طول سال تحصیكسب نشده است صورت خواهد پذكه حداقل نمره مورد نظر در آن  ییهاا پودمانیپودمان 

 ر خواهد بود.یك بار امكان پذی

ا م و همراه بیتنظ یاحرفه یهایستگیشا یك كاربرگ تحت عنوان گواهیدر  یلیتحص یهاها رشتهخالصه نمرات كسب شده در پودمان -6

 خواهد شد. ل دادهیگر به هنرجو تحوید یلیمدارك تحص

با خود به همراه داشته باشند. یابیارزش یتیجه مدار، کتاب همراه هنرجو را در زمان اجراهنرجویان می توانند در ارزشیابی فرآیند مدار و ن -7

 یها، استانداردهاه رشت كیه تفكن سند بیا ، دره دهمیپا یو حرفه ا یدر دروس شاخه فن یستگیبر شا یمبتن یابیارزش یساز داستاندار یبران منظور یبد

 آورده شده است. 1395-1396 یلیتحص در سال یابیارزش محترم طراحان وهنرآموزان  جهت استفادههر درس  یبرا یلیشرفت تحصیپ یابیارزش
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 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

س
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 ش

مبتنی
شیابی

 ارز
دارد

ستان
ا

۱۰



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11اندازه گذاري و اتصاالت سیم1
12انجام لحیم کاري و عایق کاري2
13مهارت سرسیم زدن و کانکتورپیچی3
14ساخت هرم اتصاالت4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111تعیین جانمایی تجهیزات و انتخاب مسیر لوله1
121تعیین سوراخ کاري و شیارزنی2

131قوطی گذاري و نصب تابلو و هم سطح سازي3

141لوله گذاري و خم کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11فنر سیم کشی و عبور سیم از لوله1
12نصب کلید و پریز2
13نصب تابلو توزیع برق واحد مسکونی3
14آزمایش صحت مدار و برقدار کردن آن4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

مهارت نقشه خوانی

نصب قوطی کلید و پریز و تابلو توزیع برق واحد ساختمان، تراز  
کردن قوطی و پرداخت کاري

سوراخکاري دیوار، خم کاري سرد و گرم لوله pvc ،آماده کردن  
مالت گچ

 واحد یادگیري3:زیرسازي سیم کشی توکار

مراحل کاري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي مسکونی»

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته: 071310

نام فصل/پودمان 3 - سیم کشی و نصب تجهیزات الکتریکی

نام فصل/پودمان 2 -واحد یادگیري:نقشه خوانی و زیرسازي سیم کشی توکار

نام فصل/پودمان 1 - سیم و اتصاالت آن

کد: واحد یادگیري2:نقشه خوانی

 واحد یادگیريکد:

مراحل کاري

پایه:دهم

کد درس: 0713100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد:

کد:

کد واحد یادگیري

کد

کد کتاب: 210264

واحد یادگیري1: سیم و اتصاالت آن

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

 واحد یادگیري4:سیم کشی و نصب قطعات الکتریکی

مراحل کاري

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

ستگی

ار کن
 شی

ن و
ار ز

 شی
یزري،

راز ل
 از ت

فاده
 است

مهارت

بت

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي مسکونی»

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته: 071310

       

پایه:دهم

کد درس: 0713100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب: 210264

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

1
تعیین جانمایی تجهیزات و انتخاب مسیر لوله و داکت و

ترانکینگ 1 و باس داکت
111

121سوراخ کاري و نصب قوطی و تابلو2
131انتخاب لوله و داکت و ترانکینگ و باس داکت3
14نحوه لوله گذاري، داکت گذاري و ترانکینگ و باس داکت4
15نحوه خم کاري و انجام اتصاالت لوله هاي فلزي5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11نصب قطعات تابلو و چیدمان کلیده1

12انتخاب و آماده سازي وسایل2
13آماده سازي و بستن قطعه کار3
4انجام عملیات حدیده کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

مراحل کاري

نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري7:تعمیر و نگهداري تأسیسات الکتریکی

کد:

نام فصل/پودمان 4 - زیرسازي سیم کشی روکار
 واحد یادگیري5:زیرسازي سیم کشی روکار

کد

کد:

کد:

 واحد یادگیري6:تابلو ي توزیع برق واحد

مراحل کاري

چیدمان قطعات تابلو

نام فصل/پودمان 5 - تعمیر و نگهداري تأسیسات الکتریکی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

اجراي سیم کشی و کابل کشی تابلو

اجراي سیستم اتصال زمین

ستگی
شای

بر
شیابی

ارز
دارد

ستان
ا

۱۲



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
اندازه گذاری و شناخت اتصاالت و ظریف کاری و

رعایت ایمنی در تمامی مراحل کار
 و نصب و فنی مشخصات و خوانی كاتالوگ21

کشی سیم
21

12کار با ابزار و ایجاد اتصاالت12انجام لحیم کاری2

13رسم نقشه و نمودار برای آیفون تصویری13انجام صحیح پرس کاری3

144انجام صحیح پانچ کاری4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111رعایت تراز و اندازه ها در نصب قطعات1

2
کاتالوگ خوانی اتصاالت محکم در سیم کشی 

و عدم ایجاد شکستگی قطعات
122

233آزمایش صحت کار مدار3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1سیم کشی اعالم سرقت با کابل دو زوج11 با مهارت بیشترRJایجاد اتصاالت 11 با مهارت بیشترFانجام اتصال با کانکتور 1

12محاسبه برای انتخاب تقویت کننده2
نصب ترانکینگ در اندازه مشخص و به صورت 

تراز
1سیم کشی اعالم سرقت با کابل سه زوج12

23تست صحت عملکرد و اتصاالت13خواندن برچسب و کاتالوگ3
سیم کشی سایر قطعات و کاتالوگ خوانی و 

نقشه
1

4
سیم کشی آنتن مرکزی از روی آرایش داده 

شده و مقایسه آرایش
2صحت عملکرد مدار244

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از

کد

کد آنتن مرکزی: 4 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

 - 3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

کد کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس

کد

 - 2پودمان /نام فصل

 - 1پودمان /نام فصل

: واحد یادگیری آیفون تصویری: 2 واحد یادگیری کابل واتصاالت جریان ضعیف: 1واحد یادگیری

: واحد یادگیری  واحد یادگیریسیستم  اعالم حریق:3 واحد یادگیری

الکتروتکنیک: رشته تحصیلی

کدکد

کد

210266: کد کتاب

کد

سیستم اعالم سرقت: 6 واحد یادگیری سیم تلفن: 5 واحد یادگیری

دهم:پایه

0713100210: کد درس071310: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

20نمره پودمان از 

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۱۳



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف»درس

 - 1پودمان /نام فصل

الکتروتکنیک: رشته تحصیلی

210266: کد کتاب

دهم:پایه

0713100210: کد درس071310: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
سیم کشی و تنظیم یك دوربین برای مشاهده 

تصویر
111

DVR122سیم کشی و تنظیم 2

IP233سیم کشی و تنظیم دوربین 3

144کار با نرم افزار دوربین مدار بسته4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
نصب راه اندازی یك بلندگوی ساده با دستگاه 

تقویت کننده
1شناخت قطعات درهای خودکار11 بر حسب واتUPSمحاسبه توان 11

1نحوه مونتاژ درهای خودکارUPS12اتصال بار اهمی ساده 12اتصال سری موازی بلندگوها به تقویت کننده2

3
اتصال بلندگو با ترانسفورماتور تطبیق به 

تقویت کننده
2تفاوت عملکردی درهای خودکار13اتصال بارهای غیر خطی23

24تست اضافه بار14تست عملکرد صحیح مدار4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

 - 5پودمان /نام فصل

کددرهای خودکار: 10 واحد یادگیریUSPسیستم برق ایمنی :9 واحد یادگیریسیستم صوتی:8 واحد یادگیری کد

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

کد

کد

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری  ** 

کدکد

 -4پودمان /نام فصل

 واحد یادگیری واحد یادگیریسیستم دوربینهای مداربسته:7 واحد یادگیری

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1-  تمیز دادن اجزاء اصلی مدار الکتریکی

2-محاسبه رابطه مقاومت الکتریکی هادي، محاسبه اثر 

حرارت بر مقاومت و بکارگیري قانون اهم بر محاسبه 

روابط

1-توانایی محاسبه ولتاژ ، توان مصرفی در مدار سري ، 

تمیز دادن توضیحات مقاومت مدار موازي

2- چگونگی ترکیب کردن پیل ها با افزایش ولتاژ و 

مقایسه چند پیل از لحاظ بالریته (قطب هاي مثبت و 

منفی )

ترکیب اجزاء اصلی مدار الکتریکی و 

بکار گیري فرمول هاي کار و توان 

الکتریکی در حل مسائل مختلف

 بکارگیري قوانین کیرشهف در حل 

مدارهاي مقاومتی ساده و پیچیده ، 

افزایش ولتاژ و جریان الکتریکی از 

طریق ترکیب پیل هاي الکتریکی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 2:   کار و 

توان  الکتریکی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  اتصال 

مقاومت هاي 

اهمی و پیل هاي 

الکتریکی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه کارکرد ولتاژهاي متغیر ، تحلیل چگونگی اتصال مصرف کننده 

هاي برقی به شبکه ، تحلیل مقاومت داخلی پیل و تأثیر آن در مدار ، 

تحلیل مدار ترکیبی بر چه اساسی از قوانین پیروي می کند

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

متمایز کردن تأثیر هر یک از عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی هادي 

ها، محاسبه تبدیل واحدهاي مختلف اهم، محاسبه تبدیل واحدهاي 

مختلف وات

باالتر از حد 

انتظار

تعمیم کاربرد ابر رسانا در زندگی روزمره ، پیش بینی روابط مقاومت 

اهمی ، ولتاژ و توان برمبناي چرخ قانون اهم ، محاسبه رابطه  مقاومت 

با سطح مقطع ، طول و جنس سیم ، محاسبه روابط توان الکتریکی ، 

محاسبه اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی جریان

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210263 کد درس:

فصل 1:  آثار 

جریان الکتریکی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن روش هاي مختلف تولید انرژي الکتریکی ، توضیح چگونگی 

خنثی کردن الکتریسیته ساکن ، شناخت و کاربرد بخش هاي مختلف 

1برچسب انرژي ، توضیح دادن نحوه باردار شدن یک جسم

3

باالتر ازحد 

انتظار

بکار بردن فرمولهاي مختلف در حل مسائل مرتبط ، توانایی بسط 

فرآیند تولید انرژي الکتریکی و کاربرد آن ، تعمیم دادن آثار جریان 

الکتریکی در زندگی روزمره
3

درحد انتظار

محاسبه تبدیل واحد ولت ، محاسبه اندازه گیري شدت جریان ، محاسبه 

2نیروي دو بار الکتریکی در موقعیت هاي مختلف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- متمایز کردن ساختار اتم و ترکیب الکترون ها در 

جریان الکتریکی

2-تمیز دادن اطالعات موجود در برچسب انرژي و بسط 

دادن آن در کاربرد جریان الکتریکی در وسایل مصرفی

استفاده کردن از اثرات جریان 

الکتریکی در رابطه با کاربرد آن در 

وسایل الکتریکی

پایین تر از 

حد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

3

درحد انتظار

چگونگی متمایز کردن جریان کل در مدار موازي، بسط دادن کاربرد 

قانون ولتاژ کیرشهف در موقعیت هاي مختلف، محاسبه ولتاژ و جریان 

بر مبناي مدار مرتبط
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

توضیح دادن مدارهاي باز و بسته ، تمیز دادن کارکرد انواع مختلف 

1منبع تغذیه و تشخیص کارکرد نوع تغذیه در مدارهاي مختلف

1توضیح دادن خصوصیات مدار سري و موازي مقاومت هاي اهمی

۱۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210263 کد درس:

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- توانایی تمیز دادن مفاهیم و محاسبه فرکانس طول، 

موج، معادله زمانی موج سینوسی

2- استفاده کردن از خازن با توجه به عوامل موثر در 

ظرفیت خازن ها

محاسبه چگالی فوران مغناطیسی ، 

توان الکتریکی ، مقایسه اتصال سري 

و موازي سلف ها ، تعمیم دادن قانون 

القاي الکترومغناطیس فاراده در کار 

وسایل الکتریکی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

پایین تر از 

حد انتظار
1

پایین تر از 

حد انتظار

 ، DC تمیز دادن توان موثر از توان غیر موثر، اندازه گیري جریان

AC اندازه گیري جریان
1

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل رابطه توان ظاهري ، مقایسه آمپرمتر تابلویی با آمپرمتر انبري ، 

DC  و AC 3مقایسه و تحلیل ولتاژ جریان

درحد انتظار
ترسیم بردار توان موثر و غیر موثر ، اندازه گیري مقاومت اهمی ، 

2شناسایی نحوه قرار گرفتن آمپرمتر در مدار فصل 5:   اندازه 

گیري الکتریکی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-محاسبه توان موثر و غیر موثر در جریان متناوب و 

ترسیم و مقایسه بردار توان هاي موثر و غیر موثر

DC و  AC 2- اندازه گیري ولتاژ

 محاسبه و ترسیم بردار توان موثر و 

غیر موثر ، توانایی بکار بردن مفاهیم 

آمپرمتر و اندازه گیري جریان DC و 

DC اندازه گیري جریان

فصل 4:    آثار 

جریان متناوب

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبدیل رادیان به درجه و بالعکس ، محاسبه نیروي محرکه خود القایی ، 

شناسایی رابطه فازي بین ولتاژ با جریان یک سلف، محاسبه توان 

الکتریکی سلف

تشریح نحوه پدید آمدن میدان الکترو استاتیکی ، محاسبه اختالف فاز 

بین ولتاژ جریان ، شناسایی اثرات تغییرات جریان بر سیم پیچ

2

باالتر از حد 

انتظار

مقایسه خصوصیات مدار سري موازي خازنی ، تحلیل نقش بکار بردن 

دي الکتریک در خازن ، تحلیل نقش گشتاور در زندگی روزمره ، 

محاسبه فرکانس امواج در سیکل هاي مختلف
3
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ترسیم نقشه روشنایی وپریز پالن ساختمان  وترسیم سیم کشی 

قطعات

ترسیم منحنی یکفاز و اشکال ساده دو بعدي

1- ترسیم نقشه دو بعدي وایزومتریک 

(سه بعدي با دست آزاد(اسکچ)

 2- ترسیم نقشه کابل کشی شبکه 

رایانه اي با دست آزاد

ترسیم اشکال مختلف دوبعدي  

وپالن ساختمان و شبکه رایانه اي 

در محیط اتوکد

ترسیم نقشه هاي فنی و مونتاژ 

مربوط به سیستم ها و دستگاه ها 

و پالن هاي محیطی دوبعدي با 

دست آزاد

فصل 3: نقشه 

برداري از 

روي قطعه
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از حد

انتظار
ترسیم اشکال سه بعدي پیچیده با دست

پایین تر از حد 

انتظار

پایین تر از حد 

انتظار
توضیح نوار ابزار محیط اتوکد و چند دستور ساده

 2-  ترسیم مسیر داکت کشی کابل شبکه 

رایانه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تمیز دادن انواع نقشه - معرفی ابزار نقشه کشی

  ترسیم نماي مجهول با استفاده 

از پرسپکتیو و تصویر ذهنی

پایین تر از حد 

انتظار

3ترسیم سه نما و  نماي مجهول به صورت ذهنی و اندازه گذاري نما هاباالتر ازحد انتظار

درحد انتظار
استفاده از ابزار ترسیم-ترسیم سه نما وترسیم نماي مجهول- اندازه 

گذاري
2

3

فصل 1:     

نقشه خوانی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- دسته بندي و تفکیک انواع نقشه ها

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم اشکال دو بعدي و پالن ساختمان در محیط اتوکد به کمک 

دستورات و اندازه گذاري شکل و پرینت شکل

باالتر از حد

انتظار

2- ترسیم سه نما

1- ترسیم پالن و سیم کشی یک واحد 

مسکونی یک خوابه

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2

1

3

2ترسیم اشکال دو بعدي و سه بعدي با رعایت تناسب اندازه ها با دست آزاددرحد انتظار

1

۱۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از حد

انتظار
3ترسیم دم پالن متفاوت و نقشه کشی برق جریان ضعیف و روشنایی

درحد انتظار
ترسیم پالن همکف و طبقات یک واحد ساختمان و ترسیم سیم کشی 

پریز و روشنایی
2 فصل 5:   

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد عالئم و دستورات کد در پروژه 

نقشه کشی برق

 دستورات ویرایشی در ترسیم 

پالن طبقات همکف مطابق با 

دستورالعمل نقشه کشی برق نظام 

پایین تر از حدمهندسی

انتظار
ترسیم پالن همکف و یک طبقه

 2- مراحل کنترل کیفیت نقشه کشی 

برق

فصل 4: 

کنترل کیفیت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم فلوچارت مراحل کنترل کیفیت در نقشه کشی برقدرحد انتظار

پایین تر از حد

انتظار
نام بردن مراحل کنترل کیفی در نقشه کشی

1-تطابق اندازه هاي ترسیم شده با نقشه 

اصلی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل کیفیت نقشه کشی پالن 

برق ساختمان  وکابل کشی شبکه 

رایانه اي با اندازه هاي موجود در 

1 نقشه تایید شده

باالتر از حد

انتظار
3کنترل کیفی نقشه برق یک ساختمان و تشخیص عیوب احتمالی

۱۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

الکترونیک رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۶



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

211اندازه گیري مقاومت هاي ثابت1
222اندازه گیري مقاومت هاي متغیر2
232اندازه گیري ظرفیت خازن هاي ثابت و متغیر3
241اندازه گیري ضریب خودالقایی سلف4
15استفاده از نرم افزارهاي مرتبط براي بندهاي 1 تا 54

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

1D و AC 11تشریح ولتاژهاي
2D و AC 22منابع و کاربرد ولتاژهاي
23اندازه گیري ولتاژهاي AC و DC به وسیله مولتی متر3
14استفاده از نرم افزار در اندازه گیري کمیت ها4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تشریح و ترسیم انواع شکل موج1
12دستگاه هاي مولد انواع موج2
23کار با اسیلوسکوپ3
24اندازه گیري مشخصات شکل موج با اسیلوسکوپ4
25استفاده از نرم افزارهاي مرتبط براي بندهاي 1 تا 54

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی»
رشته تحصیلی:الکترونیک

کد رشته: 071410

نام فصل/پودمان 2 -کمیت هاي پایه الکتریکی

نام فصل/پودمان 1 - قطعه شناسی
کد:

μو mH واحد یادگیري2:پیچیدن یک نمونه بوبین ساده در حد 

مراحل کاري

تشریح ساختمان بوبین

محاسبھ یک بوبین

کد:

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

پیچیدن یک بوبین با ھستھ ھوا

بوبین با ھستھ آھنی یا فریت

نمره مستمر از 5

کد کتاب: 210276کد درس:0714100110

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

 واحد یادگیري

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

کد: واحد یادگیري3:کمیت هاي پایه الکتریکی

 واحد یادگیري

کد

 واحد یادگیري4:کار با دستگاههاي اندازه گیري براي تعیین 
کمیت هاي موج

نام فصل/پودمان 3 - موج و کمیتهاي آن
کد

نمره پودمان از 20

واحد یادگیري1:آزمایش قطعات الکتریکی و 
الکترونیکی(مقاومت،سلف و خازن)

نمره واحد یادگیري از20

کد:

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷



    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی»
رشته تحصیلی:الکترونیک

کد رشته: 071410

     

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: 210276کد درس:0714100110

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تشریح مفاهیم توان و ضریب قدرت1

22اندازه گیري توان2

23اندازه گیري ضریب قدرت و اصالح آن با نرم افزار3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

1( discrete) 111قطعات مجزا
222قطعات مجتمع ساده2
232تشریح بخش هاي مختلف نقشه (به صورت بلوك دیاگرام)3
14خواندن عالئم اختصاصی نقشه4

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نصب و راه اندازي نرم افزار

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

انتخاب نرم افزار مناسب

کد:

مراحل کاري

معرفی نرم افزارهاي مرتبط

نام فصل/پودمان 5 - معرفی قطعات و نقشه خوانی با نرم افزار
 واحد یادگیري7:نصب نرم افزارهاي الکترونیکیکد:

 واحد یادگیري

مراحل کاري

واحد یادگیري6:خواندن نقشه هاي الکترونیکی ساده

کد:

نام فصل/پودمان 4 - توان و ضریب توان
 واحد یادگیري5:کار با دستگاههاي اندازه گیري براي تعیین 

توان و ضریب توان

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

ستگینمره شایستگی واحد یادگیري از3
 شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11اجرای صحیح روکش برداری از سیم ها1

2
استفاده مناسب و درست از پیچ گوشتی، سیم لخت کن، سیم چین 

و  ابزار لحیم کاری
12

23انتخاب و آماده سازی هویه برای انجام عمل لحیم کاری  3

24اجرای صحیح اتصال دو سیم از طریق لحیم کاری4

25دمونتاژ قطعات مختلف از روی فیبر اوراقی توسط هویه و قلع کش5

26مونتاژ قطعات الکتریکی و الکترونیکی روی فیبر مدار چاپی توسط هویه6

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

1
استفاده صحیح از ابزار  سرسیم و اتصال صحیح سرسیم به کابل 

و سیم و انتخاب صحیح دریل و مته و سوراخ کاری با آن
11

22اجرای صحیح مدارهای روشنایی2

23بستن صحیح مدار فتوسل ، دیمر ورله راه پله3

24اجرای سیم کشی دربازکن تصویری4

25بستن مدار کلید کولر5

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعیین پایه ها و آزمایش صحت دیود1

2
استخراج مشخصات انواع دیود ها از برگه اطالعات و آزمایش آن 

ها
122

3
آزمایش دیود نوردهنده تک رنگ ، چند رنگ و هفت قطعه ای در 

نرم افزار و سخت افزار
232

4
مانند یکسوسازی نیم موج و )بستن مدارهای کاربردی با دیود 

در نرم افزار و سخت افزار (تمام موج
242

5

 استخراج اطالعات رگوالتور از برگه اطالعات ، بستن انواع 5

 رگوالتورها ی زنری وبا آی سی رگوالتورو اندازه گیری کمیت های

.مرتبط

252

6
سری و موازی کردن سلول های خورشیدی برای افزایش ولتاژ و 

.جریان به منظور  تامین تغذیه مدار 
26

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مدار چاپي»درس 
الکترونيک: رشته تحصيلی

071410: کد رشته

مدارهای الکترونيکی ساده - 3پودمان /نام فصل

مدارهای کاربردی الکتریکی ساده - 2پودمان /نام فصل

لحيم کاری قطعات گسسته - 1پودمان /نام فصل

کددریل کاری و سيم کشی: 2 واحد یادگيری

 واحد یادگيریکد

مراحل کاری

دهم:پایه

210278: کد کتاب0714100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

کد

کد

کدآزمایش ترانزیستور و کاربرد عملی آن: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعيين پایه ها و آزمایش  صحت ترانزیستور

استخراج صحيح اطالعات آی سی آمپلی فایر از برگه 

اطالعات و بستن مدار آن

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

آزمایش قطعات نيمه هادی: 3 واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

(discrete)مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا : 1واحد یادگيری

 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

بستن یک نوع بایاس ترانزیستور و اندازه گيری نقطه کار در 

نرم افزار و با قطعات واقعی
بستن مدار ترانزیستور به عنوان سوئيچ و مدار فرمان نوری 

و حرارتی
 و اندازه گيری کميت ها در نرم افزارو با CEبستن صحيح مدار 

قطعات واقعی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

میانگین مراحل

گي
یست
شا
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تني
مب ي
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رز
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مدار چاپي»درس 
الکترونيک: رشته تحصيلی

071410: کد رشته

لحيم کاری قطعات گسسته - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210278: کد کتاب0714100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ترسیم نقشه های بلوکی1
122ترسیم نقشه های فنی مدارهای الکترونیکی ساده2

232طراحی مدار چاپی با دست3

141رعایت تناسب پهنای خطوط مسی روی فیبر4

25چیدمان صحیح قطعات روی فیبر 5

26انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر با ماژیک6

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11افزار مناسب  انتخاب نقشه پروژه و شبیه سازی پروژه با نرم1

12تهیه صحیح قطعات مورد نیاز و آزمایش هر یک از قطعات پروژه2

23بستن مدار الکترونیکی پروژه بر روی بردبرد3

4
طراحی فیبر مدار چاپی و نصب قطعات بر روی برد و راه اندازی 

مدار
24

5
رفع عیب بر اساس استانداردهای تعریف شده در صورت معیوب 

بودن برد و تهیه گزارش پروژه و مستندسازی مراحل کار
15

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

کد

کد

طراحی مدار چاپی و شبيه سازی - 4پودمان /نام فصل

ترسيم نقشه مدار چاپی با دست: 5 واحد یادگيری

**20نمره واحد یادگیری از

 واحد یادگيریمونتاژ یک نمونه برد ساده کاربردی الکترونيکی : 7واحد یادگيری

ترسیم صحیح نقشه فنی مدار الکترونیکی با استفاده از نرم افزار

طراحی صحیح مدار چاپی نقشه فنی مدار با نرم افزار به صورت 

دستی و خود کار

چیدمان مناسب و صحیح قطعات خاص الکتریکی و الکترونیکی و 

رعایت پهنای خطوط مسی با جریان عبوری از آن

شبيه سازی و ترسيم مدار چاپی با نرم افزار: 6 واحد یادگيری

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

ساخت پروژه ساده - 5پودمان /نام فصل

کد

20نمره پودمان از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

نصب و راه اندازی صحیح نرم افزار مدار چاپی

5نمره مستمر از 

گي
یست
شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
رد ا
اندا
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عىًان فصل
تکبلیف عملکردی

(ياحذَبی یبدگیری)

وتبیج مًرد 

اوتظبر
ومرٌ

عىًان فصل
تکبلیف عملکردی

(ياحذَبی یبدگیری)

وتبیج مًرد 

اوتظبر
ومرٌ

عىًان فصل
تکبلیف عملکردی

(ياحذَبی یبدگیری)

وتبیج مًرد 

اوتظبر
ومرٌ

استبوذارد عملکرد 

(کیفیت)
شبخص تحقق

استبوذارد عملکرد 

(کیفیت)
شبخص تحقق

تحلیل ي محبسبٍ رفتبر سلف در مذارَبی -1

ACالکتریکي 

تحلیل ي محبسبٍ ي خبزن در مذارَبی -2

ACالکتریکي 

محبسببت اتصبالت مختلف پیل َب-1

تحلیل رفتبر سلف ي خبزن در مذار -2

جریبن مستقیم 

محبسببت مذارَبی سلفي ي خبزوي در 

جریبن متىبية

کبربرد اتصبالت سری ي مًازی پیل َبی -  1

الکتریکي

تجسیٍ ي تحلیل سلف ي خبزن در مذارات - 2

جریبن مستقیم

: 2فصل 

مذارَبی 

الکتریکي

D  C

5ومرٌ مستمر از 
3ومرٌ ياحذ یبدگیری از 
20ومرٌ ياحذ یبدگیری از 

: 3فصل 

مذارَبی 

ACالکتریکي 

5ومرٌ مستمر از 
3ومرٌ ياحذ یبدگیری از 
20ومرٌ ياحذ یبدگیری از 

ببالتر از

حذ اوتظبر

تجسیٍ ي تحلیل ي محبسبٍ ريابط حبکم بر سلف ي خبزن در مذارات 

ACپیچیذٌ در جریبن 

پبییه تر از 

حذ اوتظبر

درحذ اوتظبر
–محبسبٍ قًاویه حبکم بر مذارَبی الکتریکي ي مذارات ترکیبي 

تحلیل رفتبر جریبن سلف ي خبزن َبی جریبن مستقیم

ببالتر از

حذ اوتظبر

محبسبٍ قًاویه حبکم بر مذارَبی الکتریکي مختلف

کبربرد مذارات مختلف پیل الکتریکي

ترسیم مىحىي جریبن يلتبش سلف ي خبزن در مذار جریبن مستقیم

تعریف اتصبل سری ي مًازی خبزن -1

محبسبٍ مقبيمت القبیي عکس العمل خبزوي بب تًجٍ بٍ رابطٍ آوُب-2

تعریف اختالف فبز در سلف ي خبزن-3

دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

الکترونيک: رشته تحصيلي

71410: کد رشته

دهم:پايه

210275: کد کتاب:  کد درس

: 1فصل 

کمیت َب ي 

مفبَیم 

الکتریکي

شبخص تحقق
استبوذارد عملکرد 

(کیفیت)

961395:   سال تحصيلي

1تحلیل رابطٍ اَم ي محبسببت سبدٌ قبوًن اَم

5ومرٌ مستمر از 
3ومرٌ ياحذ یبدگیری از 
20ومرٌ ياحذ یبدگیری از 

بکبرگیری قًاویه اَم ي محبسبٍ کمیت - 1

َب در مذارَبی مقبيمتي

برگسیذن طرحي برای حل مسئلٍ- 2

پبییه تر از مربًط بٍ قبوًن اَم 

حذ اوتظبر

ببالتر ازحذ 

اوتظبر

محاسبه پارامترهاي الكتريكي در مذارهاي پيچيذه و مختلط مقاومتي
3

درحذ اوتظبر
محبسبٍ يلتبش ي جریبن الکتریکي در مذارَبی سری ي مًازی 

مقبيمتي ، تبذیل یکبَب

کبربرد قًاویه اَم در مذار الکتریکي- 1

تًاوبیي محبسبٍ يلتبش ي جریبن در مقبيمت -2

َبی سری ي مًازی

1

3

درحذ اوتظبر

بذست آيردن سلف معبدل مقبيمت القبیي ي عکس العمل خبزوي در -1

مذارَبی سری ي مًازی

(سری ي مًازی)محبسبٍ اورشی رخیرٌ شذٌ در سلف در مسبئل مختلف -2

ترسیم مىحىي يلتبش جریبن یك بًبیه-3

2

2

2

پبییه تر از 

حذ اوتظبر
1تحلیل قًاویه حبکم بر مذارَبی الکتریکي

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
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ا
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دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

الکترونيک: رشته تحصيلي

71410: کد رشته

دهم:پايه

210275: کد کتاب:  کد درس

تحقق شبخص
استبوذارد عملکرد

(کیفیت)

1395-96:   سال تحصيلي

عىًان فصل
تکبلیف عملکردی

(ياحذَبی یبدگیری)

وتبیج مًرد 

اوتظبر
ومرٌ

عىًان فصل
تکبلیف عملکردی

(ياحذَبی یبدگیری)

وتبیج مًرد 

اوتظبر
ومرٌ

استبوذارد عملکرد 

(کیفیت)
شبخص تحقق

1

ببالتر از

حذ اوتظبر

 تحلیل مذارات الکتریکي شبمل مذارات دیًدی ي تراوسیستًری در 

DCجریبن 
3

درحذ اوتظبر
DCتحلیل کبربرد دیًد در مذارات الکتریکي در جریبن 

2
: 5فصل 

الکتريویك ي 

کبربرد

5ومرٌ مستمر از 
3ومرٌ ياحذ یبدگیری از 
20ومرٌ ياحذ یبدگیری از 

تفسیر عملکرد دیًد ي تراوسیستًر در 

مذارَبی الکتریکي

پبییه تر از 

حذ اوتظبر
DCتعریف عملکرد دیًد ي تراوسیستًر در مذار 

تجسیٍ ي تحلیل دیًد ي تراوسیستًر- 1

تحلیل رفتبر تراوسیستًر دي قطبي- 2

: 4فصل 

کبر ي تًان 

الکتریکي

5ومرٌ مستمر از 
3ومرٌ ياحذ یبدگیری از 
20ومرٌ ياحذ یبدگیری از 

درحذ اوتظبر
بذست آيردن تًان اجساء یك مذار الکتریکي مقبيمتي سری ي 

مًازی

پبییه تر از

حذ اوتظبر

محبسبٍ تًان الکتریکي در یك مذار مقبيمتي سبدٌ- 1

تعریف راوذمبن- 2

تجسیٍ ي تحلیل ي محبسبٍ ريابط اورشی ي -1

تًان

تحلیل ي کبربرد  اورشی َبی وً- 2
2

استبوذارد عملکرد 

(کیفیت)
شبخص تحقق

محبسبٍ اورشی ي تًان الکتریکي

1

ببالتر از

حذ اوتظبر

محبسبٍ ي تجسیٍ ي تحلیل یك مذار الکتریکي سری مًازی ي پیچیذٌ 

، بذست آيردن يلتبش جریبن ي تًان تك تك اجساء
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار شاخص تحقق

ترسیم اشکال مختلف دوبعدي  

وپالن ساختمان و شبکه رایانه اي 

در محیط اتوکد

جانمایی قطعات الکتریکی و 

اندازه گیري پارامترهاي 

الکتریکی در محیط نرم افزار 

مولتی سیم

ترسیم اشکال دو بعدي و پالن ساختمان در محیط اتوکد به کمک 

دستورات و اندازه گذاري شکل و پرینت شکل

باالتر از حد

انتظار

ترسیم نقشه روشنایی وپریز پالن ساختمان  وترسیم سیم کشی 

قطعات

آشنایی با میزار، نوار عنوان، منو و ابزارها، نحوه درج قطعات 

الکترونیکی روي میز کار و نحوه اتصال آنها به یکدیگر

2- شناخت  قسمت هاي اصلی میزکار 

در این نرم افزار

3- درج قطعات الکترونیکی و وسایل 

اندازه گیري روي میزکار و اتصال 

صحیح این قطعات

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

فصل 2:        

   ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:        

  نرم 

افزارهاي 

نقشه کشی و 

شبیه سازي 

نمره مستمر از 5الکترونیکی
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از حد

انتظار
تحلیل مدارات پیچیده با نرم افزار مولتی سیم

پایین تر از حد 

انتظار

درحد انتظار

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي  گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکترونیک 

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

فصل 1:     

نقشه خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تمیز دادن انواع نقشه - معرفی ابزار نقشه کشی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- دسته بندي و تفکیک انواع نقشه ها
ترسیم نماي مجهول با استفاده از 

پرسپکتیو و تصویر ذهنی

پایین تر از حد 

انتظار

باالتر ازحد انتظار

ترسیم سه نما و  نماي مجهول به صورت ذهنی و اندازه گذاري نما ها
3

درحد انتظار
استفاده از ابزار ترسیم-ترسیم سه نما وترسیم نماي مجهول- اندازه 

گذاري
2

2

پایین تر از حد 

انتظار
1توضیح نوار ابزار محیط اتوکد و چند دستور ساده

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
چگونگی استفاده از ابزارهاي اندازه گیري مختلف در یک مدار بسته شده ي 

کامل، یادگیري دروس مختلف کتاب با مدارهاي مربوطه
2

2- ترسیم سه نما

1- ترسیم پالن یک واحد مسکونی یک 

خوابه

2- ترسیم سیم کشی پالن واحد 

مسکونی  یک خوابه
3-  ترسیم مسیر داکت کشی کابل شبکه 

رایانه

1- نصب نرم افزار مولتی سیم

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي  گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکترونیک 

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 5:        

  کنترل 

کیفیت نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه هاي 

الکترونیکی مطابق با استاندارد 
II I

پایین تر از حد 

انتظار
نام بردن مراحل کنترل کیفی در نقشه کشی

باالتر از حد

انتظار

کنترل کیفی نقشه هاي الکترونیکی و خطایابی نقشه هاي ترسیم شده

درحد انتظار
تبدیل نقشه اسکچ به نقشه استاندارد الکترونیکی  و اجراي QC با 

استفاده از فهرست وارسی کنترل کیفیت

فصل 4:        

   اجراي 

پروژه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

اجراي یکی از پروژه هاي کتاب به همراه عیب یابی مدار بسته شده 

و خروجی گرفتن از مدار مربوطه و اراي نتیجه از عملکرد مدار

پایین تر از حد

انتظار

انتخاب و اجراي یکی از پروژه هاي کتاب، بستن مدار باقطعات 

موردنیاز و به کارگیري دستگاه هاي اندازه گیري موردنیاز

اجراي پروژه هاي مدارهاي الکترونبکی 

توسط نرم  افزار مولتی سیم

1

3

2

1-تطابق اندازه هاي ترسیم شده با نقشه 

اصلی

    2- مراحل کنترل کیفیت نقشه هاي 

الکترونیکی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

اجراي 7 پروژه الکترونیکی

1

باالتر از حد

انتظار

اجراي یک پروژه پیشرفته به صورت مجازي به بهره مندي ز ساي 

3هاي مرتبط

۳۴



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

شبکه و نرم افزار رایانه  رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۵



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
سشاخص تحقق

شای
بر ی

مبتن
شیابی

ارز
دارد

ستان
ا

۳۷



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۹



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3
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مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111آماده سازي رایانه1
121به کارگیري ماوس و صفحه کلید2
131مدیریت اجزاي محیط سیستم عامل3
14مدیریت پنجره ها4

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111نصب چاپگر1

121نصب اسکنر2

131نصب وب کم و میکروفن3

441
551
661

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111ایجاد سند متنی ساده در واژه پرداز1
121درج و ویرایش اشیا در سند موجود2
131تنظیم جدول و صفحه و چاپ اسناد3
141ایجاد فایل ارائه به کمک نرم افزار ارائه مطلب4
15ویرایش و سفارشی کردن فایل ارائه مطلب5
16نمایش ارائه و ایجاد خروجی در نرم افزار ارائه مطلب6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

ایجاد پست الکترونیک و استفاده از آن

نام فصل/پودمان 3 - نرم افزار هاي اداري و اینترنت

نام فصل/پودمان 2 - تجهیزات و نرم افزارهاي جانبی

واحد یادگیري1:کار با  سیستم عامل
نام فصل/پودمان 1 - سیستم عامل

 واحد یادگیري2:مدیریت پرونده ها و پوشه هاکد

مراحل کاري

 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «نصب و راه اندازي سیستم هاي رایانه اي»
رشته تحصیلی:شبکه و نرم افزار رایانه

کد رشته:068810

پایه:دهم

کد کتاب: 210288کد درس: 0688100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایجاد انواع پرونده، پوشه
تعیین نحوه نمایش و انتخاب پوشه ها و پرونده ها

نمره واحد یادگیري از20

مدیریت درایوها، پوشه ها و پرونده ها

نمره مستمر از 5

کد

ویروس یابی پوشه ها و پرونده ها

ایجاد فایل متنی ساده با استفاده از نرم افزارهاي متنی ساده

ایجاد و ویرایش تصاویر با استفاده از نرم افزارهاي گرافیکی/تصویري

ایجاد و پخش فایل هاي صوتی تصویري با استفاده از نرم افزارهاي 
صوتی/ تصویري

استفاده از نرم افزارهاي کمکی سیستم عامل

ضبط اطالعات روي لوح فشرده

میانگین مراحل

نمره واحد یادگیري از20

 واحد یادگیري 4:کار با نرم افزارهاي جانبی

نمره پودمان از 20

 واحد یادگیري3:نصب و راه اندازي تجهیزات جانبی

کد کار با نرم افزارهاي اداري واژه پرداز و ارائه   واحد یادگیري5:
مطلب

کار با مرورگر وب
جستجوي ساده و تخصصی در اینترنت

دریافت اطالعات از اینترنت و بارگذاري اطالعات در اینترنت

کدواحد یادگیري6:کار با ابزارهاي اینترنتی

مراحل کاري

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20
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 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «نصب و راه اندازي سیستم هاي رایانه اي»
رشته تحصیلی:شبکه و نرم افزار رایانه

کد رشته:068810

پایه:دهم

کد کتاب: 210288کد درس: 0688100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111شناسایی تصاویربرداري و نقش بیتی و نوع نرم افزار گرافیکی1
121ورود به نرم افزار گرافیکی و آماده سازي سند2
131تصویرسازي با استفاده از ابزارهاي ترسیمی3
141فضاسازي با استفاده از ابزارهاي تصویرسازي4
151گرفتن خروجی5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111انتخاب کیس متناسب با اجزاي رایانه1
121شناسایی برد اصلی2

131شناسایی پردازنده و حافظه اصلی3

141تشخیص کارت هاي توسعه و سرخود4

151انتخاب منبع تغذیه5
161شناسایی قطعات به کمک نرم افزار6

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره واحد یادگیري از20

سازمان دهی اشیاء پروژه

نام فصل/پودمان 5 - مونتاژ رایانه
کد

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

رنگ آمیزي اشیاء
جلوه گذاري بر روي اشیاء

استفاده از متن در فایل گرافیکی

 واحد یادگیري8:کار با ابزارهاي پیشرفته گرافیکی

مراحل کاري

تنظیم مد رنگی

کد

نام فصل/پودمان 4 - گرافیک در رایانه
 واحد یادگیري7:کار با ابزارهاي ساده گرافیکی

میانگین مراحل

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کد

مراحل کاري

آماده سازي ابزارها و اجزاي رایانه براي مونتاژ

نصب قطعات روي برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس
نصب منیع تغذیه و اتصال کابل هاي برق برد اصلی و کابل هاي 

پنل جلوي کیس به برد اصلی
نصب کارت هاي توسعه و حافظه جانبی (دیسک سخت) و دیسک 

گردان

بررسی نهایی و اتصال دستگاه هاي ورودي و خروجی مورد نیاز

BIOS تنظیم

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

واحد یادگیري9:شناسایی قطعات سخت افزاري واحد یادگیري10:مونتاژ قطعات رایانه
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل1
122ایجاد ماشین مجازي 2
231نصب سیستم عامل3
141نصب گرداننده سخت افزارها4

15تنظیمات حساب کاربري5

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211سناریو نویسی1
222تصویر برداري از صفحه نمایش و ویرایش آن2
231ساخت کلیپ ویدیویی3
141صداگذاري کلیپ4

151تولید کلیپ5

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111ایجاد پروژه1

222درج اشیا2

231فیلم برداري از صفحه نمایش3

442

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

میانگین مراحل

ساخت آزمون الکترونیکی

ساخت آزمون تصادفی

تولید و نشر پروژه

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

ساخت پوسته گرافیكی متحرك: 4 واحد یادگیری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

**20نمره واحد یادگیري از

نصب سیستم عامل: 1واحد یادگیری

بازیابی نسخه پشتیبان

به روز رسانی نرم افزارها 

فشرده سازي

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

تنظیمات آزمون

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

تولید محتوای الكترونیك: 5 واحد یادگیری 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کدآزمون سازی و تولید چند رسانه ای: 6 واحد یادگیری 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاری

ایجاد پروژه

جلوه گذاري و ساخت اشیاي متحرک

ساخت ماسک

ساخت دکمه

ساخت گرافیک متحرک

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد محتواي الكترونيك و برنامه سازي»درس 

شبكه و نرم افزار رایانه: رشته تحصیلی

068810: کد رشته

تولید چند رسانه ای - 3پودمان /نام فصل

محتوای الكترونیك - 2پودمان /نام فصل

نگهداری سیستم عامل - 1پودمان /نام فصل

کدسناریو نویسی، تصویر برداری و کلیپ سازی: 3 واحد یادگیری

نگهداری سیستم های کامپیوتری: 2 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

پشتیبان گیري از اطالعات 

دهم:پایه

210290: کد کتاب0688100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

گي
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد محتواي الكترونيك و برنامه سازي»درس 

شبكه و نرم افزار رایانه: رشته تحصیلی

068810: کد رشته

نگهداری سیستم عامل - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210290: کد کتاب0688100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212حل مسئله 1

222 و اجزاي آنIDEشناسایی 2

131نوشتن برنامه هاي ساده3

141ایجاد جذابیت در برنامه هاي ساده 4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111نوشتن عبارات ریاضی به زبان برنامه نویسی1

122به کارگیري عملگرهاي افزایشی و کاهشی و انتساب2

131استفاده از عملگرهاي مقایسه اي3

241استفاده از عملگرهاي منطقی4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

متداخل در برنامه ifبه کار گیري دستور 

در برنامه switchبه کار گیري دستور 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

در برنامه ifبه کار گیري دستور

 در برنامهif-elseبه کار گیري دستور 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

اعالن و مقداردهی متغیر

5نمره مستمر از 

3نمره شایستگی واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

کار با ساختار شرطی: 10 واحد یادگیری

دریافت داده از ورودي

تبدیل داده ها

استفاده از الگوي جاي گذاري

کار با انواع داده ها، دریافت و نمایش آن ها :8 واحد یادگیری 

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

ساختار شرطی - 5پودمان /نام فصل

کدکد

کد

مقدمات برنامه سازی - 4پودمان /نام فصل

IDE حل مسئله و کار با : 7 واحد یادگیری 

**20نمره واحد یادگیري از

کار با عملگرهای ریاضی، مقایسه ای و منطقی: 9واحد یادگیری

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیري  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیري حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهاي یادگیري زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید−

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

گي
یست
شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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ػٌَاى فصل
تکبلیف ػولکردی

(ٍاحذّبی یبدگیری)

ًتبیج هَرد 

اًتظبر
ًورُ

ػٌَاى فصل
تکبلیف ػولکردی

(ٍاحذّبی یبدگیری)

ًتبیج هَرد 

اًتظبر
ًورُ

ػٌَاى فصل
تکبلیف ػولکردی

(ٍاحذّبی یبدگیری)

ًتبیج هَرد 

اًتظبر
ًورُ

استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)

1

درحذ اًتظبر

ثِ کبرگیری استبًذاردّبی ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ، ثبزضٌبسی ٍاحذّبی . 1

ٍرٍدی ٍ خرٍجی از یکذیگر، اًَاع حبفظِ ٍ ثکبرگیری صحیح آى ّب

تجذیل ظرفیت ّبی حبفظِ ثِ یکذیگر، اًتخبة ًرم افسارّبی هٌبست ثرای کبرّبی . 2

هختلف هتٌبست ثب ٍظبیف آى ّب، تطخیص ًَع سیستن ػبهل ٍ ٍ ثبزضٌبسی اًَاع ثرًبهِ

(هترجن ّب ٍ ثرًبهِ ّبی راُ اًذاز، ثرًبهِ ّبی سیستوی)ّب از یکذیگر

2

2

پبییي تر از 

حذ اًتظبر
1تؼریف الگَریتن، رًٍذًوب ٍ هراحل حل هسبلِ ٍ رٍش ثبرش فکری

3

3

درحذ اًتظبر

 16ٍ 10، 2ثبزضٌبسی هجٌبّبی اػذاد از یکذیگر، تجذیل اػذاد از ّر یک از سیستن ّبی ػذدی . 1

ثِ سیستن ػذدی دیگر

16 در هجٌبی RGBًوبیص رًگ در سیستن . 2

2

ضبخص تحقق

استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)

: 1ثخص

کلیبت 

کویت ّب 

هفبّین

ضبخص تحقق
استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)

1395-96:   سال تحصيلي

ِ ّب ٍ ثیبى کبرثرد آى ّب رػبیت ایوٌی ٍ ًبم ثردى اًَاع ًرم افسارّب ٍ سخت افسارّب ٍ حبفظ

1

5ًورُ هستور از 
3ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 
20ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 

استفبدُ از رایبًِ ثِ ػٌَاى اثسار در خذهت 

عراحی ّبی پیچیذُ عی فرایٌذ اختراع ثب  

رٍیکرد الْبم از عجیؼت، دستِ ثٌذی رایبًِ ّب ثر 

اسبس سرػت ٍ قذرت پردازش ٍ کبرثرد آى 

ّب، دستِ ثٌذی ًرم افسارّبی رایبًِ ثراسبس 

اًَاع ًرم افسارّب ثِ لحبػ کبرثرد، دستِ ثٌذی 

حبفظِ ّب ثر اسبس کبرثرد در دًیبی کبر

پبییي تر از 

حذ اًتظبر

ثبالتر ازحذ 

اًتظبر

ارایه پیشنهاد اختراع با الهام از طبیعت، گردآوری هجووعه ای از اختراعات جدید که . 1

از طبیعت الهام گرفته اند

ارایه راهکار برای به کارگیری استانداردهای ارگونوهی در کارگاه یا هحل کار. 2

دسته بندی نرم افسارهای هوجود در بازار براساس کاربرد عووهی و خاص، استفاده از . 3

نرم افسارهای کوک سیستن عاهل دسک تاپ و تلفن هوراه

3

تحلیل اّویت ٍ ضرٍرت  استفبدُ-1

از کبهپیَتر ٍ الْبم از عجیؼت

استفبدُ از ػلن ارگًََهی در کبر - 2

ٍ تحلیل ٍ ثررسی رایبًِ ٍ

ِ ثٌذی آى ثِ دٍ ثخص  دست

سخت افسار ٍ ًرم افسار

دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

شبکه و نرم افزار رایانه : رشته تحصيلي

068810: کد رشته

دهن:پایه

210287:کد کتاب:  کد درس

:3ثخص

تجذیل هجٌبّب

5ًورُ هستور از 
ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 
20ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 

ثبالتر از

حذ اًتظبر

تجذیل هجٌب ثِ رٍش کبّطی ٍ سری. 1

تطخیص ػذد در سیستن ػذد ًَیسی ٍ هحبسجبت جوغ ٍ تفریق در ّر سیستن ػذدی. 2

ثِ کبرگیری  هجٌبی ّگسادسیوبل سیستن رًگ در هحیغْبی ًرم افساری گرافیکی. 3

پبییي تر از 

حذ اًتظبر

تؼریف سیستن ّبی ػذدی ٍ ارقبم هَجَد در ّرسیستن ػذدی ٍ تؼذاد آًْب، تؼریف 

 ٍ ارتجبط آى ثب سیستن ػذدیRGBسیستن رًگ 

ضبخص تحقق

: 2ثخص 

حل هسئلِ

الگَریتن ٍ)

(فلَچبرت

5ًورُ هستور از 
3ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 
20ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 

درحذ اًتظبر
ّوکبری در حل هسبلِ ثِ رٍش ثبرش فکری. 1

ًَضتي الگَریتن در حل هسبئل ٍ ترسین رًٍذًوبی آى ّب. 2

ثبالتر از

حذ اًتظبر

حل هسئلِ ثِ رٍش ثبرش فکری. 1

ًَضتي الگَریتن هٌبست ثرای حل هسبئل پیچیذُ. 2

رسن رًٍذًوبی هسبئل پیچیذُ ٍ پیطرفتِ ریبضی. 3
تؼییي گبم ّبی حل هسبلِ-1

حل هسبلِ ثِ رٍش الگَریتن ٍ-2

فلَچبرت

حل هسئلِ ثِ رٍش ًَضتي الگَریتن ٍ ترسین 

رًٍذًوبی هسبئل ثب استفبدُ از هطبرکت ّوتب 

ثراسبس رٍیکرد تَالی هٌغقی

تحلیل ٍ ارزیبثی سیستن ّبی ػذد -1

ًَیسی

تجذیل اػذاد از یک سیستن ػذدی- 2

استفبدُ از سیستن ػذدًَیسی ّگسادسیوبل در 

 ثِ هٌظَر ثِ کبرگیری آى RGBسیستن رًگ 

در هحیظ ّبی ًرم افساری گرافیکی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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تحقق ضبخص
استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)

1395-96:   سال تحصيلي

دانش فني پايهاستاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس 

شبکه و نرم افزار رایانه : رشته تحصيلي

068810: کد رشته

دهن:پایه

210287:کد کتاب:  کد درس

ػٌَاى فصل
تکبلیف ػولکردی

(ٍاحذّبی یبدگیری)

ًتبیج هَرد 

اًتظبر
ًورُ

ػٌَاى فصل
تکبلیف ػولکردی

(ٍاحذّبی یبدگیری)

ًتبیج هَرد 

اًتظبر
ًورُ

2

استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)
ضبخص تحقق

استفبدُ از سیستن ّبی آهَزش الکترًٍیکی ٍ 

  ثرای آهَزش هجتٌی ثر LMSًرم افسارّبی

فٌبٍری ّبی ًَیي ٍ

ثِ کبرگیری اصَل تجبرت الکترًٍیک ثب 

ثررسی هالحظبت  اهٌیت اعالػبت، ّک ٍ

حولِ سبیجری

تحلیل فٌبٍری اعالػبت ٍ ًقص آى 

در تجبرت، فرٌّگ ٍ آهَزش ٍ

اهٌیت اعالػبت

1

ثبالتر از

حذ اًتظبر

ارایِ راّکبر ثرای جلَگیری از تْذیذات فرٌّگی ایراى. 1

استفبدُ از دٍلت الکترًٍیک ٍ پرداخت الکترًٍیکی ٍ تطخیص هَارد ضرٍری کوک . 2

گرفتي از پلیس فتب در زهبى الزم

ارایِ عرح ًَآٍراًِ آهَزش الکترًٍیک، راُ اًذازی یک دٍرُ آهَزش کَتبُ . 3

الکترًٍیکی ثب ّن کالسبى خَد ثب استفبدُ از ثسترّبی هجبزی 

3

: 4ثخص

جبهؼِ

اعالػبتی

5ًورُ هستور از 
3ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 
20ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 

درحذ اًتظبر

کبرثرد تجبرت الکترًٍیک در دًیبی اهرٍز، هقبیسِ دٍلت الکترًٍیک ٍ دٍلت هجتٌی . 1

ثر ضیَُ ّبی سٌتی، ثبزضٌبسی آهَزش الکترًٍیکی ٍ سٌتی ٍ هقبیسِ آى ّب

تحلیل تْذیذات فرٌّگی جبهؼِ اعالػبتی ایراى،  استفبدُ از اهکبًبت ًرم افساری ثرای . 2

ِ ای ٍ ثبزی ّبی غیر  فراّن ضذى فضبی اهي اعالػبتی، هقبیسِ تبثیر ثبزی ّبی رایبً

رایبًِ ای ثر افراد جبهؼِ ٍ ثِ کبرگیری ًکبت الزم ثرای جلَگیری از تبثیرات هخرة آى 

ٍ ثرضوبری تبثیر پلیس فتب

پبییي تر از

حذ اًتظبر

ثیبى هفبّین دٍلت الکترًٍیک، تجبرت الکترًٍیک ، تْذیذات اهٌیتی، آهَزش 

ِ ای الکترًٍیکی، پلیس فتب ٍ ثبزی ّبی رایبً

: 5ثخص

فٌبٍری ّبی 

ًَیي

5ًورُ هستور از 
3ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 
20ًورُ ٍاحذ یبدگیری از 

ثررسی فٌبٍریْبی رثبتیک، رایبًص 

اثری ٍ رایبًص سجس

استفبدُ از رایبًص اثری ٍ تحلیل ٍ ثررسی 

هسایبی آى ثِ ػٌَاى فٌبٍری ًَیي دًیبی 

ارتجبعبت ٍحل هسبئل ٍاثستِ ثِ هکبى ٍ زهبى 

از عریق فٌبٍری رایبًص اثری ٍ تحلیل ٍ

ثررسی فٌبٍری ّبی رثبت ٍ رثبتیک ٍ ثِ

کبرگیری آى ّب در حل هسبئلی کِ ثرای اًسبى 

پبییي تر ازهخبعرُ آهیس است یب در اًجبم آى ًبتَاى است

حذ اًتظبر

تؼریف رثبتیک، رثبت ٍ رایبًص اثری
1

ثبالتر از

حذ اًتظبر

پیطٌْبد سبخت رثبت ثرای حل هطکالت رٍزهرُ ثطر. 1

ثررسی رثبت ّبی عراحی ضذُ جذیذ ٍ هسایب ٍ هؼبیت آًْب. 2

3ارایِ پیطٌْبد ٍ راّکبر ثرای هسبیل ثب کوک فٌبٍری رایبًص اثری.  3

درحذ اًتظبر

ثررسی رثبت ّبی عراحی ضذُ جذیذ ٍ ًقص آًْب. 1

استفبدُ از رایبًص اثری در ػول، هسایب ٍ هؼبیت رایبًص اثری ٍ کبرثرد آى ٍ ایٌکِ در . 2

چِ کبرّبیی ًجبیذ از آى استفبدُ کرد 
2

استبًذارد ػولکرد 

(کیفیت)
ضبخص تحقق

ستگی
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

2- ترسیم سه نما

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- ترسیم نقشه دو بعدي وایزومتریک 

(سه بعدي با دست آزاد(اسکچ)

 2- ترسیم نقشه کابل کشی شبکه 

رایانه اي با دست آزاد

ترسیم اشکال مختلف دوبعدي  

وپالن ساختمان و شبکه رایانه اي 

در محیط اتوکد

1- ترسیم پالن و سیم کشی یک 
واحد مسکونی یک خوابه                   

          2-  ترسیم مسیر داکت کشی 
کابل شبکه رایانه

ترسیم نقشه هاي فنی و مونتاژ 

مربوط به سیستم ها و دستگاه ها 

و پالن هاي محیطی دوبعدي با 

دست آزاد

فصل 2:        

   ترسیم نقشه

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:        

   نقشه 

برداري از 

روي قطعه
نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از حد

انتظار
ترسیم اشکال سه بعدي پیچیده با دست

پایین تر از حد 

انتظار

درحد انتظار
ترسیم اشکال دو بعدي و پالن کارگاه رایانه در ساختمان در محیط 

اتوکد به کمک دستورات و اندازه گذاري شکل و پرینت شکل

باالتر از حد

انتظار

ترسیم نقشه و نودهاي شبکه در یک کارگاه رایانه وترسیم سیم 

کشی تجهیزات شبکه

ترسیم منحنی یکفاز و اشکال ساده دو بعدي

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي مشترك رشته  شبکه و نرم افزار رایانه

رشته تحصیلی: شبکه و نرم افزار رایانه

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

فصل 1:     

نقشه خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تمیز دادن انواع نقشه - معرفی ابزار نقشه کشی

نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- دسته بندي و تفکیک انواع نقشه ها

      ترسیم نماي مجهول با 

استفاده از پرسپکتیو و تصویر 

ذهنی
پایین تر از حد 

انتظار

باالتر ازحد انتظار
ترسیم سه نما و  نماي مجهول به صورت ذهنی و 

اندازه گذاري نما ها
3

درحد انتظار
استفاده از ابزار ترسیم-ترسیم سه نما وترسیم نماي 

مجهول- اندازه گذاري
2

2

پایین تر از حد 

انتظار
1توضیح نوار ابزار محیط اتوکد و چند دستور ساده

3

1

3

2ترسیم اشکال دو بعدي و سه بعدي با رعایت تناسب اندازه ها با دست آزاددرحد انتظار

۴۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی:  شبکه و نرم افزار رایانه

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

باالتر از حد

انتظار
کنترل تجهیزات شبکه در کارگاه رایانه شامل  محل نودها و
ي  محل رك و تعیین محل رایانه سرور تعیین محل کابل ها

 شبکه و برق تشخیص عیوب احتمالی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

 2- مراحل کنترل کیفیت نقشه کشی 

برق

فصل 4: 

کنترل کیفیت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار ترسیم فلوچارت مراحل
 کنترل کیفیت در نقشه کشی 

پایین تر از حد

انتظار
نام بردن مراحل کنترل کیفی در نقشه کشی

1-تطابق اندازه هاي ترسیم شده با نقشه 

اصلی

فصل 5:   

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد عالئم و دستورات کد در پروژه 

نقشه کشی برق

 دستورات ویرایشی در ترسیم 

پالن طبقات همکف مطابق با 

دستورالعمل نقشه کشی برق نظام 

پایین تر از حدمهندسی

انتظار
1ترسیم پالن همکف و یک طبقه

باالتر از حد

ترسیم  پالن نقشه کشی برق و کابل کشی شبکه                              3انتظار

درحد انتظار
ترسیم پالن همکف و طبقات یک واحد ساختمان و ترسیم سیم کشی 

کارگاه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

3 کنترل کیفیت نقشه کشی پالن برق 
ساختمان و کابل کشی شبکه رایانه 
اي با اندازه هاي موجود در نقشه 
تائید شده

۵۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

و مخابرات دریایی الکترونیک رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۱



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۵۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۸



رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد رشته:071420

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
6

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

کد کتاب:210215

اقدامات پسا حریق

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد درس:0714200110

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد:

کد:

 واحد یادگیري3: اطفاي حریق

مراحل کاري

پیشگیري از آتش
اطفاي حریق

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «ایمنی در دریا»

نام فصل/پودمان 3 -  اطفاي حریق

نام فصل/پودمان 2 - کمک هاي اولیه

نام فصل/پودمان 1 - ایمنی روي کشتی
کد:

 واحد یادگیري2: کمک هاي اولیه

مراحل کاري

پیشگیري از حادثه

مراحل کاري

ایمنی اولیه
ایمنی عمومی

ایمنی پیشرفته
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

کنترل عالئم حیاتی
ارائه کمک هاي اولیه در ایجاد خونریزي

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

پایه:دهم

واحد یادگیري1: ایمنی در کشتی

ارائه کمک هاي اولیه براي شکستگی استخوان، در رفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی و خفگی

ارائه کمک هاي اولیه بیماري هاي منجر به بیهوشی
ارائه کمک هاي اولیه براي گرمازدگی و سرمازدگی

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 1395-96

نمره واحد یادگیري از20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۹



رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد کتاب:210215کد رشته:071420 کد درس:0714200110

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس «ایمنی در دریا»

     

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
61

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
−نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می 
باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20
نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
برطرف کردن آلودگی

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 4 - بقا در دریا
کد: واحد یادگیري4:بقا در دریا

نجات غریق (آدم به دریا) و تجسس و نجات
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

به آب انداختن انواع قایق هاي نجات
فرستادن عالئم اضطراري

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 5 - حفاظت از محیط زیست

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد:

مراحل کاري

پیشگیري از آلودگی
تشخیص آلودگی

واحد یادگیري5:حفاظت از محیط زیست

حفاظت از فرد مغروق

مراحل کاري

تشخیص وضعیت اضطراري
استفاده از وسایل بقا 

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۶۰



هراحل کاریردیف
حذاقل ًورُ

قثَلی
ردیفًورُ

حذاقل ًورُ

قثَلی
ًورُ

211اًذاسُ گیزی هقاٍهت ّای ثاتت1
222اًذاسُ گیزی هقاٍهت ّای هتغیز2
232اًذاسُ گیزی ظزفیت خاسى ّای ثاتت ٍ هتغیز3
241اًذاسُ گیزی ضزیة خَدالقایی سلف4

415 تا 1استفادُ اس ًزم افشارّای هزتثط تزای تٌذّای 5

22*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هیاًگیي هزاحل

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

5ًوزُ هستوز اس 

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

هراحل کاریردیف
حذاقل ًورُ

قثَلی
ردیفًورُ

حذاقل ًورُ

قثَلی
ًورُ

AC ٍ D11تشزیح ٍلتاصّای 1

AC ٍ D22هٌاتع ٍ کارتزد ٍلتاصّای 2

23 تِ ٍسیلِ هَلتی هتزAC ٍ DCاًذاسُ گیزی ٍلتاصّای 3

14استفادُ اس ًزم افشار در اًذاسُ گیزی کویت ّا4

2*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هیاًگیي هزاحل

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

5ًوزُ هستوز اس 

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

هراحل کاریردیف
حذاقل ًورُ

قثَلی
ردیفًورُ

حذاقل ًورُ

قثَلی
ًورُ

11تشزیح ٍ تزسین اًَاع شکل هَج1

12دستگاُ ّای هَلذ اًَاع هَج2

23کار تا اسیلَسکَج3

24اًذاسُ گیزی هشخصات شکل هَج تا اسیلَسکَج4

425 تا 1استفادُ اس ًزم افشارّای هزتثط تزای تٌذّای 5

2*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هیاًگیي هزاحل

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

5ًوزُ هستوز اس 

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

استانذارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي»درس 

الکترًٍيک ٍ هخاترات دریایی: رشتِ تحصيلی

071420: کذ رشتِ

هَج ٍ کويت ّای آى -  3پَدهاى /ًام فصل

کويت ّای پایِ الکتریکی - 2پَدهاى /ًام فصل

قطعِ شٌاسی - 1پَدهاى /ًام فصل

کذکويت ّای پایِ الکتریکی:3ٍاحذ یادگيری

mHٍ μپيچيذى یک ًوًَِ تَتيي سادُ در حذ :2 ٍاحذ یادگيریکذ

هراحل کاری

تشزیح ساختواى تَتیي

هراحل کاری

ٍاحذ یادگيری

آزهایش قطعات الکتریکی ٍ: 1ٍاحذ یادگيری

(هقاٍهت،سلف ٍ خازى)الکترًٍيکی

هحاسثِ یک تَتیي

پیچیذى یک تَتیي تا ّستِ َّا

تَتیي تا ّستِ آٌّی یا فزیت

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

هیاًگیي هزاحل

دّن:پایِ

210282: کذ کتاب0714200210: کذ درس

1395-96: سال تحصيلی

کذ

20ًوزُ پَدهاى اس 

5ًوزُ هستوز اس 

*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

کذ

20ًوزُ پَدهاى اس 

20ًوزُ پَدهاى اس 

هراحل کاری

کار تا دستگاُ ّای اًذازُ گيری ترای تعييي :4ٍاحذ یادگيری

کويت ّای هَج

کذٍاحذ یادگيریکذ
گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۶۱



استانذارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي»درس 

الکترًٍيک ٍ هخاترات دریایی: رشتِ تحصيلی

071420: کذ رشتِ

قطعِ شٌاسی - 1پَدهاى /ًام فصل

دّن:پایِ

210282: کذ کتاب0714200210: کذ درس

1395-96: سال تحصيلی

کذ

هراحل کاریردیف
حذاقل ًورُ

قثَلی
ردیفًورُ

حذاقل ًورُ

قثَلی
ًورُ

11تشزیح هفاّین تَاى ٍ ضزیة قذرت1

22اًذاسُ گیزی تَاى2

23اًذاسُ گیزی ضزیة قذرت ٍ اصالح آى تا ًزم افشار3

2*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هیاًگیي هزاحل

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

5ًوزُ هستوز اس 

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

هراحل کاریردیف
حذاقل ًورُ

قثَلی
ردیفًورُ

حذاقل ًورُ

قثَلی
ًورُ

111( discrete)قطعات هجشا 1

222قطعات هجتوع ساد2ُ
232(تِ صَرت تلَک دیاگزام)تشزیح تخش ّای هختلف ًقشِ 3
14خَاًذى عالئن اختصاصی ًقش4ِ

22*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هیاًگیي هزاحل

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

5ًوزُ هستوز اس 

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

.را اخذ کٌذ   (3اس ًوزُ ) 2ٍاحذ یادگیزی حذاقل ًوزُ   سهاًی ٌّزجَ شایستگی کسة هی کٌذ کِ در ارسشیاتی−

. ، شایستگی را کسة ًوایذ ٍاحذّای یادگیزی سهاًی لحاظ هی شَد کِ ٌّزجَ در کلیِ (هیاًگیي پَدهاى ّا)ًوزُ پَدهاى ٍ ًوزُ کلی درس − 

. است20 اس 12حذاقل ًوزُ قثَلی پَدهاى . ًوزُ پَدهاى اس هیاًگیي ًوزُ ّای ٍاحذّای یادگیزی آى پَدهاى تِ دست هی آیذ−

تِ صَرت هستقل هَرد تاکیذ است ٍ رعایت ًکزدى آى تِ هعٌای عذم قثَلی در ٍاحذ یادگیزی هی تاشذ (ایوٌی، تْذاشت، شایستگی ّای غیز فٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی)ارسشیاتی *

کذ

تَاى ٍ ضریة تَاى -  4پَدهاى /ًام فصل

کار تا دستگاّْای اًذازُ گيری ترای تعييي تَاى :5ٍاحذ یادگيری

ٍ ضریة تَاى

5ًوزُ هستوز اس 

خَاًذى ًقشِ ّای الکترًٍيکی سادُ:6ٍاحذ یادگيری

ٍاحذ یادگيری

هراحل کاری

**20ًوزُ ٍاحذ یادگیزی اس

ًصة ًرم افسارّای الکترًٍيکی:7ٍاحذ یادگيری

20ًوزُ پَدهاى اس 

هعرفی قطعات ٍ ًقشِ خَاًی تا ًرم افسار -  5پَدهاى /ًام فصل

کذکذ

. هحاسثِ هی شَد5× ایي ًوزُ اس هجوَع ًوزُ هستوز ٍ ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی ** 

20ًوزُ پَدهاى اس 

هیاًگیي هزاحل

ًصة ٍ راُ اًذاسی ًزم افشار

*ایوٌی، تْذاشت، شایستگی غیزفٌی ٍ تَجْات سیست هحیطی

هعزفی ًزم افشارّای هزتثط

اًتخاب ًزم افشار هٌاسة

هراحل کاری

3ًوزُ شایستگی ٍاحذ یادگیزی اس

گي
یست
شا
 بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل 

:کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

توانایی تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

2

درحد انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

یافتن سلسله مراتب افرادروي کشتی،

تمیزدادن ساختارگزارش نویسی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی 

روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

روشهاي بهره برداري از دریا

تعیین دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

3

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تعیین  سلسله مراتب افرادروي کشتی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی 
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل سامانه رانش 

انواع کشتیها

2- بکارگیري اختراعات دریایی 

ونقش آنها در  مدل سازي پدیده 

هاي طبیعی

بررسی مشاغل دریایی 

وسلسله مراتب کارکنان 

کشتی ها،

و بررسی کاربردونحوه 

ساختارگزارش نویسی 

در موقعیت هاي گوناگون 

زندگی روزمره

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

 تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

تحلیل جایگاه  کشتی ها وکشتی رانی در دریا،

 تمیز دادن سامانه رانشی انواع کشتی هاودالیل استفاده از واتر جت،

یافتن مشاغل علوم وفنون دریایی و بیان جدول سلسه مراتب کارکنان روي انواع 

کشتی،

مقایسه اطالعات فنی وعلمی موردنیاز هریک ازافرادکشتی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره،

3

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: الکترونیک و مخابرات دریایی

کد رشته: 071420

پایه:دهم

کد کتاب: 210431کد درس:  

فصل 2:  

مبانی علوم 

دریایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

شناورها

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی،

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل 

کاال(شامل :کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

تعیین نحوه انجام عملیات تجارتی کشتی ها،

تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

معرفی انواع کشتی هاي کانتینریر ،خصوصیات آنها ونحوه انجام عملیات تخلیه 

وبارگیري در روي آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها

ارایه جدول تقسیم بندي سازمان هاي دریایی ،روشهاي بهره برداري از دریا

باالتر از

حد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

مقایسه انواع سازمانهاي دریایی دولتی وغیردولتی درایران وتمیزدادن وظایف 

هرکدام،بکاربردن مفاهیم آبراه ها،دریاهاي آزاد،دریاچه هادر زندگی روزمره ، 

تحلیل نقش سازمان هاي بین اللملی دریایی ،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها،

روشهاي بهره برداري از دریا

مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل 

:کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

1- تجزیه و تحلیل ویژگی انواع 

شناورها

2- تعیین نحوه حمل کاال توسط 

انواع مختلف کشتی

پیدا کردن

قاره ها،اقیانوس ها،ودریاها 

در روي کره زمین، و بیان 

ویژگیها وتفاوتهاي آنها، 

بررسی موقعیت و نقش 

دریاهاي مجاور ایران در 

زندگی روزمره وامنیت ملی

کاربرد انواع کشتی ها با 

توجه به نوع حمل 

کاالوهمچنین تخلیه 

وبارگیري انواع کاالها در 

بنادر

1- تجزیه و تحلیل چگونگی روش 

هاي بهره برداري ازدریاها 

،وچگونگی تامین امنیت دریاها

2- چگونگی برقراري ارتباط با 

سازمان هاي دریایی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

۶۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: الکترونیک و مخابرات دریایی

کد رشته: 071420

پایه:دهم

کد کتاب: 210431کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار ومحل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم، 

یافتن کارایی دربهاي ضد نفوذ آب  ودریچه هاي سطحی،

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

ل  خان  ت ان ل ف کل کش  ا گ  ل ق ت نقش 

3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی کاربرد ونحوه 

بکارگیري  هر کدام از اجزاي 

ساختمانی کشتی وپیدا کردن 

محل وموقعیت قرار گیري 

آنها

1

1- تجزیه وتحلیل اجزاي ساختمانی 

کشتی ،وبکارگیري اصطالحات 

مربوط  به ساختمان کشتی در 

زندگی روزمره

2- بررسی  ساختار سازه کشتی و

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

فصل 4: 

ساختمان 

کشتی

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم 

-محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادي کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان
پایین تر از

حد انتظار

تحلیل مفاهیم : کیل،پل فرماندهی،تیغه سکان،پاشنه وسینه کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

فصل 5:  

فیزیک دریا 

و انرژي نو

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی وتعیین انواع نیروهاي 

وارد بر کشتی به هنگام 

حرکت در میان امواج 

ویادرحال انجام 

مانوروهمچنین  بررسی 

وتعیین انواع انرژي هاي نو 

وکاربرد هرکدام وچگونگی 

انتقال برق آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی، بررسی کاربرد و تمیز خطوط بارگیري 

کشتی،  تحلیل عملکرد هریک از نیروگاه ها، بررسی انواع انرزي هاي نو

1- محاسبه وبکارگیري نیروهاي 

وارد بر کشتی  توابع در اثر  پدیده 

هاي طبیعی

بررسی انواع انرژي هاي نو

وکاربرد آنها

2- تجزیه و تحلیل  انواع حرکات 

کشتی وتاثیر هر کدام برکشتی

بررسی انواع نیروگاههاي برق
1

باالتر از

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی، محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و 

دینامیک، تحلیل نیروهاي وارد بر کشتی در سرعت ثابت

بررسی وتعیین  نیروهاي وارد بر کشتی درامواج، تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد 

بر کشتی درحال مانور،پیداکردن فشارهاي وارده برسازه کشتی در اثرپدیده هاي 

طبیعی وبیان انواع آن

تحلیل عملکرد هریک از نیروگاهها،  بررسی انواع انرزي هاي نو، مقایسه انواع 

نیروگاهها، تشخیص وسناسایی برگ مربوط به اطالعات هریک از پانلهاي 

خورشیدي، محاسبه تعداد پانلهاي خورشیدي،بررسی مراحل تولید یک نیروگاه

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی، محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و 

دینامیک، تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد بر کشتی درحال مانور،پیداکردن 

فشارهاي وارده برسازه کشتی   در اثرپدیده هاي طبیعی وبیان انواع آن،  تحلیل 

عملکرد هریک از نیروگاهها، بررسی انواع انرزي هاي نو، مقایسه انواع نیروگاه 

ها

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

۶۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار شاخص تحقق

ترسیم اشکال مختلف دوبعدي  

وپالن ساختمان و شبکه رایانه اي 

در محیط اتوکد

جانمایی قطعات الکتریکی و 

اندازه گیري پارامترهاي 

الکتریکی در محیط نرم افزار 

مولتی سیم

ترسیم اشکال دو بعدي و پالن ساختمان در محیط اتوکد به کمک 

دستورات و اندازه گذاري شکل و پرینت شکل

باالتر از حد

انتظار

ترسیم نقشه روشنایی وپریز پالن ساختمان  وترسیم سیم کشی 

قطعات

آشنایی با میزار، نوار عنوان، منو و ابزارها، نحوه درج قطعات 

الکترونیکی روي میز کار و نحوه اتصال آنها به یکدیگر

2- شناخت  قسمت هاي اصلی میزکار 

در این نرم افزار

3- درج قطعات الکترونیکی و وسایل 

اندازه گیري روي میزکار و اتصال 

صحیح این قطعات

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

فصل 2:        

   ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:        

  نرم 

افزارهاي 

نقشه کشی و 

شبیه سازي 

نمره مستمر از 5الکترونیکی
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از حد

انتظار
تحلیل مدارات پیچیده با نرم افزار مولتی سیم

پایین تر از حد 

انتظار

درحد انتظار

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي  گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکترونیک 

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

فصل 1:     

نقشه خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تمیز دادن انواع نقشه - معرفی ابزار نقشه کشی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- دسته بندي و تفکیک انواع نقشه ها
ترسیم نماي مجهول با استفاده از 

پرسپکتیو و تصویر ذهنی

پایین تر از حد 

انتظار

باالتر ازحد انتظار

ترسیم سه نما و  نماي مجهول به صورت ذهنی و اندازه گذاري نما ها
3

درحد انتظار
استفاده از ابزار ترسیم-ترسیم سه نما وترسیم نماي مجهول- اندازه 

گذاري
2

2

پایین تر از حد 

انتظار
1توضیح نوار ابزار محیط اتوکد و چند دستور ساده

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
چگونگی استفاده از ابزارهاي اندازه گیري مختلف در یک مدار بسته شده ي 

کامل، یادگیري دروس مختلف کتاب با مدارهاي مربوطه
2

2- ترسیم سه نما

1- ترسیم پالن یک واحد مسکونی یک 

خوابه

2- ترسیم سیم کشی پالن واحد 

مسکونی  یک خوابه
3-  ترسیم مسیر داکت کشی کابل شبکه 

رایانه

1- نصب نرم افزار مولتی سیم

۶۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي  گروه برق و رایانه

رشته تحصیلی: الکترونیک 

کد رشته:071310

پایه:دهم

کد کتاب:210201کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نمرهنتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 5:        

  کنترل 

کیفیت نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه هاي 

الکترونیکی مطابق با استاندارد 
II I

پایین تر از حد 

انتظار
نام بردن مراحل کنترل کیفی در نقشه کشی

باالتر از حد

انتظار

کنترل کیفی نقشه هاي الکترونیکی و خطایابی نقشه هاي ترسیم شده

درحد انتظار
تبدیل نقشه اسکچ به نقشه استاندارد الکترونیکی  و اجراي QC با 

استفاده از فهرست وارسی کنترل کیفیت

فصل 4:        

   اجراي 

پروژه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

اجراي یکی از پروژه هاي کتاب به همراه عیب یابی مدار بسته شده 

و خروجی گرفتن از مدار مربوطه و اراي نتیجه از عملکرد مدار

پایین تر از حد

انتظار

انتخاب و اجراي یکی از پروژه هاي کتاب، بستن مدار باقطعات 

موردنیاز و به کارگیري دستگاه هاي اندازه گیري موردنیاز

اجراي پروژه هاي مدارهاي الکترونبکی 

توسط نرم  افزار مولتی سیم

1

3

2

1-تطابق اندازه هاي ترسیم شده با نقشه 

اصلی

    2- مراحل کنترل کیفیت نقشه هاي 

الکترونیکی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

اجراي 7 پروژه الکترونیکی

1

باالتر از حد

انتظار

اجراي یک پروژه پیشرفته به صورت مجازي به بهره مندي ز ساي 

3هاي مرتبط

۶۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صنایع شیمیایی رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۶۷



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۶۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۶۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۷۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۷۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۷۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۷۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۷۴



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11به کارگیري قوانین ایمنی در آزمایشگاه1
12شناسایی مواد و وسایل آزمایشگاهی2
13قرار دادن مواد و وسایل آزمایشگاهی در مکان مناسب3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11اندازه گیري مقدار معینی از ماده1
12انجام محاسبات محلول سازي2
13تهیه محلول با غلظت مشخص3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11اندازه گیري نقطه ذوب1
12اندازه گیري نقطه جوش2
13اندازه گیري نقطه چگالی3
14اندازه گیري نقطه گرانروي4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

کد

کد واحد یادگیري

مراحل کاري

 واحد یادگیري3:تعیین مشخصات مواد شیمیایی

        استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی»
رشته تحصیلی:صنایع شیمیایی

کد رشته: 071110

نام فصل/پودمان 3 - تعیین مشخصات مواد شیمیایی

نام فصل/پودمان 2 - محلول سازي

نام فصل/پودمان 1 - به کارگیري مواد و وسایل آزمایشگاهی

کد واحد یادگیري2:آزمایش هاي محلول سازي

 واحد یادگیريکد

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

پایه:دهم

کد کتاب: 210521کد درس: 0711100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

 واحد یادگیري

مراحل کاري

کد واحد یادگیري1:به کارگیري مواد و وسایل آزمایشگاهی

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۷۵



        استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی»
رشته تحصیلی:صنایع شیمیایی

کد رشته: 071110

         

پایه:دهم

کد کتاب: 210521کد درس: 0711100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تهیه چند نمونه فرآورده معدنی در آزمایشگاه1

12تهیه چند نمونه فرآورده آلی در آزمایشگاه2

13تهیه چند نمونه فرآورده آلی- معدنی در آزمایشگاه3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111انبارداري ایمن کپسول هاي گاز1
121حمل و نقل صحیح و ایمن کپسول هاي گاز2
131شناسایی انواع کپسول هاي گاز3
41باز و بستن شیر رگالتور به کپسول هاي گاز4
5تخلیه گاز خط جریان به طور ایمن5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 4 -  تهیه فرآورده هاي شیمیایی در آزمایشگاه
 واحد یادگیري4:تهیه فرآورده هاي شیمیایی در آزمایشگاه

کدکد

مراحل کاري

مواد زائد آزمایشگاهی را شناسایی و جدا سازي کند

جمع آوري مواد زائد در ظروف مخصوص

نام فصل/پودمان 5 - خدمات ایمنی در آزمایشگاه شیمی
واحد یادگیري5:کار با کپسول گاز

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

 واحد یادگیري6:امحاي مواد زائد آزمایشگاهی

 واحد یادگیري

مراحل کاري

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

خنثی سازي مواد زائد 
تحویل مواد زائد به واحد پشتیبانی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

نمره واحد یادگیري از20
نمره پودمان از 20

ستگینمره شایستگی واحد یادگیري از3
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۷۶



صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12
22
31
41

2

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

کار با دستگاه های کاهش اندازه 

کار با سانتریفوژ ها 

5نمره مستمر از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

میانگین مراحل

کار با دستگاه های دوار: 3 واحد يادگيری

مراحل کاری

کار با پمپ ها

کار با مخلوط کن ها

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات دستگاه ها در صنايع شيميايي»درس 

دستگاه های دوار -  3پودمان /نام فصل

دستگاه های حرارتي - 2پودمان /نام فصل

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل

:کد

کار با دستگاه های حرارتي: 2 واحد يادگيری

مراحل کاری

کار با مبدل های حرارتی

مراحل کاری

به کارگیری یكاها وابعاد 

تبدیل یكاها

موازنه مواد ورودی و  خروجی به یک سیستم

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کار با برج های خنک کننده

کار با خشک کن ها

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

:کد

دهم:پايه

بكارگيری محاسبات در صنايع شيميايي:  1واحد يادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

210523: کد کتاب 0711100210: کد درس

5نمره مستمر از 
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مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۷۷



صنايع شيميايي: رشته تحصيلي

071110: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات دستگاه ها در صنايع شيميايي»درس 

محاسبات در صنايع شيميايي - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصيليدهم:پايه

210523: کد کتاب 0711100210: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

21

31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

12

22
31

2

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد يادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شايستگي را کسب نمايد واحدهای يادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای يادگيری آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگيری مي  (ايمني، بهداشت، شايستگي های غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *

باشد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

کار با رآکتورها ی شیمیایی 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کار با مخازن ذخیره

کار با راکتور و مخازن: 4 واحد يادگيری

راکتور و مخازن  - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاری

تعیین سرعت واکنش

:کد

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کار با برج های استخراج 

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

بكار گیری روش های جدا سازی در صنایع شیمیایی

کار با برج های  تقطیر 

کار با دستگاه های جداکننده: 5واحد يادگيری

. محاسبه مي شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيری  ** 

میانگین مراحل

دستگاه های جداکننده - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

گي
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
بررسی پیوندهاي یونی و کوواالنسی  تعیین نیروي بین ملکولی - دسته 

بندي واکنش هاي شیمیایی
2

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1

3

1

بررسی ساختار اتم

تعیین عدد اتمی و عدد جرمی

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین شاخه هاي رشته صنایع شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت و ضرورت رشته 

صنایع شیمیایی

2- بررسی تحلیل مشاغل رشته 

پایین تر از صنایع شیمیایی

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3

تعیین حوزه عمل رشته در صنایع شیمیایی کشوردرحد انتظار

بررسی و تحلیل اهمیت رشته صنایع 

شیمیایی در توسعه کشور

تعیین قلمرو دانش رشته

دسته بندي وظایف شاغلین صنایع 

شیمیایی

تحلیل وظایف شاغلین صنایع شیمیایی از دیدگاه حوزه عمل

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع شیمیایی 

کد رشته: 071110

پایه:دهم

کد کتاب:210520کد درس:  

فصل 2: 

مفاهیم پایه و 

اصلی 

شیمی(1)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

مفاهیم پایه و 

اصلی 

شیمی(2)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین پیوندهاي شیمیایی (یونی- کوواالنسی- فلزي)      رسم 

ساختار لوئیس فراتر از کتاب - تعیین نیروهاي بین مولکولی - 

دسته بندي واکنش هاي شیمیایی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

بررسی ساختار اتم - تعیین عدد اتمی 

و عدد جرمی - محاسبه جرم مولکولی

رسم مدل اتمی عناصر - نامگذاري 

ترکیبات معدنی (کاتیون هاي تک 

اتمی- یون دوتایی- اسیدها و بازها)

بررسی پیوندهاي یونی و کوواالنسی 

بررسی الکترونگاتیوي عناصر در دوره 

و گروه هاي جدول تناوبی - رسم 

ساختار لوئیس - تعیین نیروهاي بین 

مولکولی (هیدروژنی- واندروالسی) 

دسته بندي واکنش هاي شیمیایی

باالتر از

حد انتظار

رسم مدل اتمی بور براي عناصر (z>20  عدد اتمی) تعیین عدد 

اتمی و جرمی - فرمول نویسی و نامگذاري ترکیبات شیمیایی

بررسی پیوندهاي شیمیایی

1- تحلیل و بررسی ساختار اتم

2- فرمول نویسی و نامگذاري 

ترکیبات شیمیایی

1- تحلیل پیوندهاي شیمیایی

2-تعیین نیروهاي بین مولکولی

تعیین عدد اتمی و عدد جرمی - محاسبه جرم ملکولی - رسم مدل 

(  Z ≤20) اتمی

 نامگذاري ترکیبات شیمیایی

ستگی
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  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع شیمیایی

کد رشته: 071110

پایه:دهم

کد کتاب:210520کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

طبقه بندي هیدروکربن ها

نامگذاري ترکیب هاي آلی

باالتر از

حد انتظار
3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی ویژگی نانو ذرات و ساختار 

آن- دسته بندي کاربردهاي نانو - 

بررسی تاریخچه فناوري زیستی - 

بررسی شیمی سبز و اصول شیمی سبز

فصل 4: 

شیمی 

ترکیبات آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

2درحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- دسته بندي ترکیب هاي آلی

2- بررسی و تحلیل ساختار    آلکان 

ها

تحلیل فراوانی ترکیب هاي آلی

پایین تر از

حد انتظار

طبقه بندي هیدروکربن ها
1

پایین تر از 

حد انتظار
1بررسی ویژگی نانو ذرات

باالتر از

حد انتظار
3

2درحد انتظار

فصل 5: 

فناوري ها و 

نوآوري ها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

2- بررسی شیمی سبز

بررسی ویژگی و ساختار و کاربرد نانو ذرات

بیان 8 اصل شیمی سبز

بررسی ویژگی و ساختار و کاربرد نانو ذرات

بیان 12 اصل شیمی سبز

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی فناوري نانو

طبقه بندي ترکیبات آلی

نامگذاري آلکان ها

بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی 

آلکان ها

طبقه بندي هیدروکربن ها

نامگذاري آلکان ها

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط 

نرم افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت 

ISO -128 خطوط  مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

 نقشه 
بردارى از 
روى قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی-معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري 

ISO-128 کامل مطابق با
3

ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی 

ISO-128 دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله 

ابزار نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO -128   استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1: 

نقشه  خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه 

یک  خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

-ISO  ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي

ISO-129 128و

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا 

در نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی- معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

 
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خوددرحد انتظار فصل 5: 

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه مطابق 

با استاندارد هاي نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه نقشه کشی

فصل 4:  

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه 

کشی 

ISO – 128 , ISO – 129   

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي 

(  ISO-128 , ISO-129)   نقشه کشی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۸۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

متالورژي رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۳



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۸۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۸۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۸۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۰



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11توزین ماسه و مواد افزودنی1
22مخلوط کردن ماسه2
13نگهداري مخلوط ماسه3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11قالب گیري درجه زیرین1
12قرار دادن درجه رویی و نیمه رویی مدل2
3تعبیه سیستم راهگاهی3
4پر کردن درجه رویی4

5خارج کردن مدل5

26خشک کردن قالب و جفت کردن آن ها6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

112توزین ماسه و مواد افزودنی ها1
222مخلوط کردن ماسه و افزودنی ها2
131استحکام بخشی3
441
551

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب: 210533

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

واحد یادگیري1: ساخت مخلوط ماسه قالب گیري

حرارت دادن جعبه ماهیچه
خارج کردن ماهیچه

پوشان دهی

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

پایه:دهم

کد درس: 0715200110

کد

کد

(Hot box)  کد واحد یادگیري4:ماهیچه گیري هات باکس

مراحل کاري

کد

 واحد یادگیري3:ساخت مخلوط ماسه ماهیچه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

مراحل کاري

نگهداري ماهیچه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

پر کردن جعبه ماهیچه

                 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید قطعات فلزي به روش ریخته گري»
رشته تحصیلی:متالورژي

کد رشته: 071520

نام فصل/پودمان 3 - ماهیچه گیري

نام فصل/پودمان 2 -قالب گیري ماسه تر

نام فصل/پودمان 1 - ساخت مخلوط ماسه قالب گیري

کد واحد یادگیري2:قالب گیري ماسه تر

 واحد یادگیريکد

مراحل کاري

 واحد یادگیري

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۱



سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب: 210533

پایه:دهم

کد درس: 0715200110

                 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید قطعات فلزي به روش ریخته گري»
رشته تحصیلی:متالورژي

کد رشته: 071520

     
کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11خاموش کردن کوره1

12افزودن مواد سرباره گیر2

23جمع آوري سرباره3
44

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11انتقال پاتیل به کوره1

12افزودن مواد واسطه2
23شالکه گیري و نمونه گیري از مذاب3
14انتقال پاتیل به محل ذوب ریزي4
15افزودن مواد عایق و گرمازا5

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

 واحد یادگیريواحد یادگیري7:ذوب گیري از کوره و شالکه گیري ذوب پاتیل

روشن کردن کوره

شارژ کردن کوره
اندازه گیري دماي ذوب

 واحد یادگیري6:راه اندازي کوره

مراحل کاري

آماده کردن مواد اولیه و تجهیزات

کد

نام فصل/پودمان 4 - ذوب فلزات
 واحد یادگیري5:سرباره گیري ذوب کوره

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

کد

مراحل کاري

نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - ذوب ریزي
کد

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۲



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي قطعه كار اوليه1

12انتخاب و آماده سازي وسايل 2

13آماده سازي و بستن قطعه كار 3

24انجام عمليات اره كاري4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي قطعه كار اوليه1

12انتخاب و آماده سازي وسايل 2

13آماده سازي و بستن قطعه كار 3

24انجام عمليات سوهان كاري4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي قطعه كار اوليه1

12انتخاب و آماده سازي وسايل 2

13آماده سازي و بستن قطعه كار 3

24انجام عمليات سوراخ كاري4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کدسوراخ کاری: 3 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

دهم:پایه

210535: کد کتاب0715200210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد اره کاری: 1واحد یادگیری

کد

کد واحد یادگیری

مراحل کاری

 واحد یادگیری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مدل سازي و ماهيچه ها»درس 

متالورژی:  رشته تحصیلی

071520: کد رشته

سوراخ کاری - 3پودمان /نام فصل

سوهان کاری  - 2پودمان /نام فصل

اره کاری - 1پودمان /نام فصل

کدسوهان کاری و شابر کاری: 2 واحد یادگیری

 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

گي
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دهم:پایه

210535: کد کتاب0715200210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مدل سازي و ماهيچه ها»درس 

متالورژی:  رشته تحصیلی

071520: کد رشته

اره کاری - 1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1

121انتخاب و آماده سازي وسايل2

131آماده سازي و بستن قطعه كار 3

242انجام عمليات حديده كاري4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11برش قطعه كار اوليه1

22انجام عمليات خط كشي 2

13بستن قطعه كار3

24انجام عمليات براده برداري روي قطعات چوبي4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

. محاسبه مي شود5× اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيري ** 

20نمره پودمان از 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

5نمره مستمر از 

 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

ساخت مدل های چوبی ساده - 5پودمان /نام فصل

کدکد

کد

پیچ بری - 4پودمان /نام فصل

حدیده کاری: 4 واحد یادگیری

**20نمره واحد يادگيري از

ساخت مدل های چوبی ساده: 6واحد یادگیری

انتخاب و آماده سازي وسايل 

آماده سازي و بستن قطعه كار 

انجام عمليات قالويز كاري

قالویز کاری: 5 واحد یادگیری

مراحل کاری

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

. ، شايستگي را كسب نمايد واحدهاي يادگيري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگيري مي باشد (ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین نوع مواد به کار رفته در 

قطعات

2- انتخاب مواد به کار رفته در 

قطعات

1- تعیین تجهیزات ریخته گري

2- تعیین فرآیند تولید قطعات 

صنعتی

انتخاب مواد مورد نیاز قطعات 

براساس جنس ، سختی ، نقطه ذوب 

ومقاومت در برابر خوردگی

انتخاب فرآیندتولید با استفاده از  

تجهیزات ریخته گري در تولید قطعات 

صنعتی براساس نقشه

فصل 2: مواد 

و کاربرد آن 

ها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:       

( قسمت اول) 

تجهیزات و 

فرآیند تولید 

قطعات 

نمره مستمر از 5صنعتی
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین فرآیندتولید و انتخاب  تجهیزات ریخته گري در تولید قطعات 

صنعتی با توجه به نقشه با در نظر گرفتن قیمت تمام شده

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب جنس قطعات طبق جدول  نقشهدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
تعیین و انتخاب جنس قطعات طبق جدول  نقشه

تعیین تجهیزات ریخته گري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: متالورژي

کد رشته: 071520

پایه:دهم

کد کتاب:  210532کد درس:  

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1معرفی  مشاغل حوزه متالورژي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل مشاغل حوزه متالورژي

2- نوشتن گزارش کار بر اساس 

کارهاي انجام شده

تحلیل مشاغل حوزه متالورژي نوشتن 

گزارش فنی  براي هر کار برابر 

استاندارد
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تحلیل مشاغل حوزه متالورژي ازدیدگاه دیدگاه فناوري و پیچیدگی 

هاي محل کار
3

درحد انتظار
تحلیل مشاغل حوزه متالورژي و تهیه گزارش  فنی کارعملی 

استاندارد
2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب جنس قطعات بدون توجه به جدول  نقشه

3

1

3

درحد انتظار
تعیین تجهیزات ریخته گري و فرایند تولید بدون در نظر گرفتن قیمت تمام 

شده
2 ستگی

شای
بر ی

مبتن
شیابی

ارز
دارد

ستان
ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: متالورژي

کد رشته: 071520

پایه:دهم

کد کتاب:  210532کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي کمتراز 5/. واحد

2محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي 1 واحددرحد انتظار فصل 4:  

محاسبات فنی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

انجام محاسبات پارامتر هاي (طول ، 

جرم، زمان) براي تولید یک قطعه 

ریخته گري مطابق با نقشه
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي بیش از 1 واحد

1- تعیین پارا متر هاي محاسباتی 

مربوط به قطعه کار

2- انجام محاسبات مورد نیاز

فصل 3:       

( قسمت دوم) 

تجهیزات و 

فرآیند تولید 

قطعات 

صنعتی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
انتخاب فرآیند تولید قطعات صنعتی با توجه به نقشه با در نظر 

گرفتن قیمت تمام شده

پایین تر از

حد انتظار
انتخاب فرآیند تولید

1-انتخاب فرآیند تولید قطعات 

صنعتی

2- نیاز سنجی امکانات مربوط به 

فرآیند تولید قطعات صنعتی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

نیاز سنجی و انتخاب فرآیندتولید با 

استفاده از  تجهیزات ریخته گري در 

تولید قطعات صنعتی براساس نقشه
1

باالتر از

حد انتظار

نیاز سنجی امکانات مربوط به فرآیند تولید قطعات صنعتی و 

انتخاب فرآیند تولید قطعات صنعتی با توجه به نقشه با در نظر 

گرفتن قیمت تمام شده

3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط 

نرم افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت 

ISO -128 خطوط  مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

 نقشه 
بردارى از 
روى قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی-معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري 

ISO-128 کامل مطابق با
3

ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی 

ISO-128 دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله 

ابزار نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO -128   استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1: 

نقشه  خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه 

یک  خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

-ISO  ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي

ISO-129 128و

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا 

در نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی- معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

 
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خوددرحد انتظار فصل 5: 

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه مطابق 

با استاندارد هاي نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه نقشه کشی

فصل 4:  

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه 

کشی 

ISO – 128 , ISO – 129   

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي 

(  ISO-128 , ISO-129)   نقشه کشی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۹۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

سرامیک رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۹۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۰۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۶



رشته تحصیلی:سرامیک

کد رشته:072210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

13
23
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
23
32
41

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید سرامیک به روش دستی»

نام فصل/پودمان 3 - پرداخت

نام فصل/پودمان 2 -شکل دهی دستی

نام فصل/پودمان 1 -آماده سازي مواد اولیه
کد:

 واحد یادگیري2:شکل دهی دستی

مراحل کاري

آماده سازي

مراحل کاري

انتخاب مرحله اولیه
اختالط مواد اولیه

عملیات تکمیلی

واحد یادگیري1:آماده سازي مواد بدنه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

پایه:دهم

کد درس:0722100110

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

سال تحصیلی: 1395-96

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

کد

مراحل کاري

کد کتاب:210509

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

 واحد یادگیري3:پرداخت

آماده سازي
پرداخت اولیه

کد

شکل دهی
پرداخت قطعه
کنترل نهایی

پرداخت نهایی
کنترل نهایی

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۷



رشته تحصیلی:سرامیک

کد رشته:072210

 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید سرامیک به روش دستی»

    

پایه:دهم

کد درس:0722100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب:210509

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

13
23
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
33
42

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

نام فصل/پودمان 4 -  لعاب زنی

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان 5 -  تزیین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

واحد یادگیري5: تزیین دستی

مراحل کاري

آماده سازي تجهیزات و قطعات
اعمال انگوب و لعاب

کنترل عیوب

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

کد

مراحل کاري

آماده سازي بدنه
انتخاب روش تزیین

تزیین قطعه
کنترل نهایی

کد واحد یادگیري4: لعاب زنی

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۰۸



سراميك: رشته تحصيلي

072210:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
31

2

توانايي تشخيص عيوب قطعات اكسترود شده و روش هاي رفع آن ها 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

:کد

دهم:پایه

تعيين پالستيسيته:  1واحد یادگيری

ميانگين مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد يادگيري از

210511: کد کتاب 0722100210: کد درس

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پالستيك»درس 

شكل دهي به روش تراش -  3پودمان /نام فصل

شكل دهي به روش اکستروژن  - 2پودمان /نام فصل

تعيين پالستيسيته -  1پودمان /نام فصل

:کد

شكل دهي به روش اکستروژن:  2 واحد یادگيری

مراحل کاری

آماده سازي تجهيزات و آميز مناسب براي اكسترودر

مراحل کاری

مفهوم پالستيسيته

تعيين پالستيسيته

عوامل موثر بر پالستيسيته

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

شكل دهي به روش  اكستروژن 

آماده سازي شمش گل براي شكل دهي تراش

شكل دهي گل به روش تراش

5نمره مستمر از 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

**20نمره واحد يادگيري از

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

:کد

ميانگين مراحل

شكل دهي به روش تراش: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسي و انتخاب ابزار تراش

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۱۰۹



سراميك: رشته تحصيلي

072210:کد رشته

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210511: کد کتاب 0722100210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد سراميك به روش پالستيك»درس 

تعيين پالستيسيته -  1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22
31

2 *ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

بررسي معايب و مزاياي روش قالبگيري تزريقي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

بررسي عيوب و پرداخت قطعات

:کدشكل دهي به روش جيگر و جولي:  4 واحد یادگيری

شكل دهي به روش جيگر و جولي - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاری

آماده كردن گل پالستيك

رولر/ جولي / شكل دادن قطعات با جيگر 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

ميانگين مراحل

ميانگين مراحل

شكل دهي به روش قالبگيری تزریقي - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

آماده كردن آميز

شكل دادن قطعات با قالبگيري تزريقي

شكل دهي به روش قالبگيری تزریقي: 5واحد یادگيری

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۱۱۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

2انتخاب و تحلیل فناوريدرحد انتظار

2

پایین تر از

حد انتظار
1گروه بندي بر اساس جنس ،ساختار ،کاربرد

1انتخاب فناوري

درحد انتظار
2تحلیل محیط کار - نوآوري در تولید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل محیط کار و مشاغل رشته سرامیک

2- الگو گیري از طبیعت در تولید محصوالت سرامیکی

تحلیل وظایف شاغلین  در حوزه سرامیک از نظر فناوري

تعیین مشخصه محصوالت سرامیکی با الهام از طبیعت

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه 

رشته تحصیلی:سرامیک

کد رشته: 072210

پایه:دهم

کد کتاب:210508کد درس:

باالتر از حد

انتظار
انتخاب ،تحلیل و به کارگیري فناوري

پایین تر از

حد انتظار

درحد انتظار
گروه بندي بر اساس جنس ،ساختار ، کاربرد 

،وتعیین نوع مشخصه

باالتر از حد

انتظار

گروه بندي   بر اساس جنس ،ساختار ، کاربرد ، تعیین 

نوع مشخصه ، تفکیک بر اساس مشخصه

پایین تر از

حد انتظار

فصل 1:کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تحلیل محیط کار

3

باالتر ازحد

انتظار
3دسته بندي محصوالت سرامیکی بر اساس فناوري

فصل 2:مواد و 
ویژگی آن

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:فناوري و 

سرامیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

دسته بندي و تجزیه و تحلیل خواص مواد

دسته بندي و انتخاب مواد سرامیکی

گروه بندي مواد بر اساس ساختار ،کاربرد و جنس

تفکیک و انتخاب  موادسرامیکی بر اساس مشخصه هاي 

ذاتی ، مکانیکی و فیزیکی آنها

انتخاب فناوري هاي نوین در تولید سرامیک هاي 

پیشرفته

 به کارگیري فناوري هاي نوین در تولید سرامیک هاي 

پیشرفته

تحلیل و به کارگیري فناوري هاي نوین در تولید سرامیک 

هاي پیشرفته

۱۱۱



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه 

رشته تحصیلی:سرامیک

کد رشته: 072210

پایه:دهم

کد کتاب:210508کد درس:

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2

باالتر از حد

انتظار

تعیین تخلخل  و چگالی دوغاب و تعیین حجم 

جارمیل و بالمیل با خطاي زیر %0.5
3

مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاري کششی ،فشاري 

،برشی ،پیچشی ،خمشی ساده با توجه به مشخصات هندسی 

و جنس آنها

فصل 5:مقاومت مواد و 

کاربرد سرامیک ها در 

محیط زیست

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل و مقایسه سفتی و استحکام قطعات در بار گذاري 

هاي خالص

تحلیل کاربرد سرامیک ها در محیط زیست

فصل 4:محاسبات در 

سرامیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد پارامترهاي فنی در محاسبات کمی محصوالت 

سرامیکی

درحد انتظار
تعیین  تخلخل  و چگالی دوغاب سرامیک  و تعیین 

حجم جارمیل و بالمیل با خطاي کمتر از %1

1

پایین تر از

حد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در 

بارگذاري کششی و برشی ،تحلیل  سرامیک ها 

در محیط زیست

1

باالتر از حد

انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی ،برشی ،پیچشی و خمشی  ، تحلیل ،انتخاب و 

کاربرد سرامیک ها در طبیعت

3

درحد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی ،برشی ،پیچشی تحلیل و انتخاب کاربرد 

سرامیک ها در طبیعت

2

پایین تر از

حد انتظار

تعیین  تخلخل  و چگالی دوغاب سرامیک و 

تعیین حجم جارمیل و بالمیل با خطاي کمتر از %5

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین پارامترهاي مؤثر در تولید محصوالت سرامیکی 

صنعتی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط 

نرم افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت 

ISO -128 خطوط  مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

 نقشه 
بردارى از 
روى قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی-معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري 

ISO-128 کامل مطابق با
3

ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی 

ISO-128 دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله 

ابزار نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO -128   استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1: 

نقشه  خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه 

یک  خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

-ISO  ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي

ISO-129 128و

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا 

در نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی- معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

 
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خوددرحد انتظار فصل 5: 

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه مطابق 

با استاندارد هاي نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه نقشه کشی

فصل 4:  

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه 

کشی 

ISO – 128 , ISO – 129   

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي 

(  ISO-128 , ISO-129)   نقشه کشی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۴



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صنایع نساجی رشته  

)خدمات(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۵



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۷



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۱۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۱۹



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۲۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۲۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۲۲



رشته تحصیلی: صنایع نساجی

کد رشته: 072310

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
42
51

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
52

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
52

2

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی
تعیین ضخامت پارچه

تعیین وزن مخصوص الیاف 

نمره واحد یادگیري از20**

میانگین مراحل

تعیین مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب
تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف

تعیین تجعد الیاف
تعیین ظرافت الیاف پشم و الیاف مصنوعی به روش میکروسکوپی
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

 واحد یادگیري3:  تعیین ویژگی هاي الیاف بازیافتی

مراحل کاري

انجام عملیات صابونی کردن الیاف دي استات و تري استات سلولز
تعیین درصد الیاف در پارچه مخلوط

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20**

کد:

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «تعیین ویژگی هاي الیاف نساجی»

نام فصل/پودمان 3 -  تعیین ویژگی هاي الیاف بازیافتی

نام فصل/پودمان 2 - تعیین ویژگی هاي الیاف حیوانی

نام فصل/پودمان 1 - تعیین ویژگی هاي الیاف سلولزي
کد:

 واحد یادگیري2: تعیین ویژگی هاي الیاف حیوانی

مراحل کاري

تعیین نوع الیاف به روش میکروسکوپی

مراحل کاري

تعیین نوع الیاف از طریق سوزاندن
نمونه گیري و تعیین نمودار طول الیاف پنبه (دسته اي و تک تک)

تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

تعیین عناصر موجود در الیاف
تعیین الیاف نساجی از طریق معرف هاي رنگی (نئوکارمین) و شر الستین

کد:

پایه:دهم

واحد یادگیري1:  تعیین ویژگی هاي الیاف سلولزي

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 1395-96

نمره واحد یادگیري از20**

کد کتاب: کد درس:

نمره مستمر از 5



رشته تحصیلی: صنایع نساجی

کد رشته: 072310

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «تعیین ویژگی هاي الیاف نساجی»

        

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: کد درس:

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
42
52

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
52

2

** این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیري  × 5 محاسبه می شود.

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می 
باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**
نمره پودمان از 20

تعیین خواص کششی پارچه 

تعیین نقطه ذوب الیاف

تعیین خواص کششی الیاف نساجی (به وسیله دستگاه اینسترون)

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 5 - تعیین ویژگی هاي الیاف پلی استر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20**

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد:

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 4 - تعیین ویژگی هاي الیاف نایلون و اکریلیک

مراحل کاري

تعیین جذب رطوبت الیاف به روش خشک کردن
تعیین اثر آب بر خواص الیاف نساجی

کد: واحد یادگیري4: تعیین ویژگی هاي الیاف نایلون و اکریلیک

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

تعیین الیاف نساجی با استفاده از حالل هاي شیمیایی

مراحل کاري

تعیین خواص کششی نخ
تعیین مقاومت سایشی پارچه

واحد یادگیري5: تعیین ویژگی هاي الیاف پلی استر

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
تعیین پارچه تهیه شده از یک نوع لیف نا مشخص

تعیین مقاومت پارچه در مقابل خمش و چروك شدن



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212آماده سازي عدل ها براي انتقال به دستگاه1
122كنترل ميزان تغذيه2
232عمليات روشن كردن قسمت هاي مختلف دستگاه3
241تهيه بالش4

152جداسازي و تفكيك ضايعات5

161روانكاري و نگهداري ماشين وتعويض به موقع و تميزكاري6

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تغذيه الياف به روش بالش و شوت فيد1
222روشن كردن دستگاه كاردينگ2
231كار با دستگاه كاردينگ3
141روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري4

551

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تغذيه الياف و عبور دادن فتيله ها و كنترلگر فتيله1

121راه اندازي ماشين چند الكنی2

231كنترل فرايند كشش3

242محاسبات كشش و توليد4

151روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري5

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

ميانگين مراحل

(بالش)حالجی غیر اتوماتیك : 1واحد یادگیری

lap formerتهيه بالشچه با ماشين 

روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کار با ماشین چند ال کنی: 5 واحد یادگیری

آماده سازي الياف

راه اندازي دستگاه

جداسازي الياف كوتاه

و اتوماسيون (nep)جداسازي الياف نپ 

روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

تغذيه بالشچه به ماشين شانه

دهم:پایه

210244: کد کتاب0723100210:  کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کدکار با ماشین شانه زنی: 6 واحد یادگیری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاری

روشن كردن دستگاه

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

عمليات شانه زنی و تنظيمات

عمليات كشش و بانكه پر كنی

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

كار با دستگاه ميكسر

روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري

ميانگين مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ريسندگي»درس 

صنایع نساجی: رشته تحصیلی

072310: کد رشته

کشش و شانه زنی - 3پودمان /نام فصل

کاردینگ - 2پودمان /نام فصل

حالجی - 1پودمان /نام فصل

کد(تغذیه و تولید)کار با ماشین کاردینگ: 3 واحد یادگیری

(شوت فید)حالجی اتوماتیك : 2 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

كنترل جهت راه اندازي دستگاه عدل شكن

كار با دستگاه

كنترل حين كار

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

(شانه های تخت –فلتها )کار با کالهك :4 واحد یادگیری 

گي
یست
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دهم:پایه

210244: کد کتاب0723100210:  کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ريسندگي»درس 

صنایع نساجی: رشته تحصیلی

072310: کد رشته

حالجی - 1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتقال بانكه و عبور فتيله از راهنما و غلتك تغذيه1

122تعويض روتور2

131پيوند زدن نخ در داخل روتور و تنظيمات باي پس3

241كنترل نخ و پيوند زن و پيچش بوبين4

15روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري5

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتقال بوبين نيمچه نخ و عبور از راهنماها1

121راه اندازي ماشين رينگ2

132كار با ماشين نيم تاب3

241تشخيص علل پارگی نخ در ماشين نيم تاب4

151روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري5

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

**20نمره واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

تمام تاب و بوبین پیچ - 5پودمان /نام فصل

کدکد

20نمره پودمان از 

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

يد شده

 ر
توزين ماسوره ها و بوبين تول

تغذيه، كنترل و اصالح، پيچش دافنينگ

راه اندازي ماشين

 زتاهجتو ى وغيرفن تگىيسشا ،تشادهى، بايمن

ی

*طىحيم يست 

تغذيه ماسوره ها

انتقال ماسوره به ماشين

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

مراحل کاری

تغذيه بانكه و عبور فتيله و رساندن به غلتك هاي كشش

5نمره مستمر از 

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

(رینگ)کار با ماشین تمام تاب : 9واحد یادگیری

راه اندازي و كار با ماشين نيم تاب

انتقال حركت و عبور نيمچه نخ از پروانه و شروع پيچش نيمچه نخ

روانكاري و نگهداري ماشين و تعويض به موقع و تميزكاري

(فالیر)کار با ماشین نیم تاب : 8 واحد یادگیری 

مراحل کاری

کد

چرخانه و نیم تاب - 4پودمان /نام فصل

(اپن اند)ریسندگی چرخانه ای: 7 واحد یادگیری

. محاسبه می شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگی واحد يادگيري  ** 

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زمانی هنرجو شايستگی كسب می كند كه در ارزشيابی−

. ، شايستگی را كسب نمايد واحدهاي يادگيري زمانی لحاظ می شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست می آيد−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولی در واحد يادگيري می باشد (ايمنی، بهداشت، شايستگی هاي غير فنی و توجهات زيست محيطی)ارزشيابی *
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی نوع جنس، نوع تاب، مقدار تاب و نمره 

نخ و تعیین پارامترهاي بصري نخ

بررسی ضخامت، نوع نخ هاي به کار رفته و 

محاسبه گرم بر متر و تعیین عملیات که در 

هنگام بافت انجام شده است

پایین تر از 

حد انتظار
دسته بندي الیاف

1- تعیین انواع نخ ها و چگونگی آن 

ها و تفاوت خواص به خاطر تفاوت 

عملیات روي آن ها

2- تعیین انواع پارچه ها و ارائه 

اطالعات فنی ممکن از روي نمونه 

پارچه

بررسی و تحلیل دسته بندي الیاف و چرایی 

ضرورت دسته بندي هاي الیاف و تعیین تفاوت 

ها و درك تحلیل به کارگیري اجزاء متفاوت و 

رنگ هاي متفاوت (به لحاظ شیمیایی)

1- به کارگیري دسته بندي الیاف 

در مواجهه با منسوجات

2- انتخاب البسه مناسب با توجه به 

شاخص ها و شرایط

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

فصل 2:  

مواد اولیه در 

صنعت نساجی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

ریسندگی و 

بافندگی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تعیین عملیات که روي نمونه انجام شده

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین نوع الیاف از روي منسوجدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
تعیین علل به کارگیري الیاف در مخلوط ها

تعیین نوع نخ و نوع جنس پارچه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع نساجی

کد رشته: 072310

پایه:دهم

کد کتاب: 210240کد درس:  

فصل 1: 

کلیات و 

محیط زیست

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

دسته بندي عناوین رشته و دسته بندي شاخص هاي محیط 

زیست
1

3

2اندازه گیري شاخص ها و نوشتن در جداول خاصدرحد انتظار

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل اهمیت و ضرورت وجود 

نساجی

2- تحلیل و بررسی عوامل مخرب 

محیط زیست و تدبیر آن

بررسی و تحلیل ضرورت نساجی و دسته بندي 

اجزاء فنی این صنعت به لحاظ کاربرد در امور 

مربوط به زندگی و صنعت
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
ارائه راه حل براي مسائل محیط زیست

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

3

1

3

2تعیین نمره نخ و عوامل ظاهري پارچهدرحد انتظار

شاخص تحقق

۱۲۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع نساجی

کد رشته: 072310

پایه:دهم

کد کتاب: 210240کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3رفع ایرادات موجود در سیستم انتقال حرکت و پساب

درحد انتظار
تعیین عوامل مشکل ساز در کارخانه و تعیین عوامل آب و 

پساب
2 فصل 5:  برق 

و مکانیک و 

کاربرد آب

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار
تعریف انواع سیستم هاي انتقال حرکت و برق و آب

1- تعیین قطعاتی که بر روي ماشین 

ها به کار رفته و تعیین نوع برق 

کشی آن

2- تعیین خواص آب و تعیین 

کاربرد نمونه  آب و ارائه راه حل 

براي بهبود

نحوه انتقال حرکت در ماشین ها و فواید چرخ 

دنده ها براي نساجی

سیستم هاي برق کشی روي ماشین و تعمیرات 

سیستم هاي برق کشی در جهت رفع عیوب

فصل 4: 

رنگرزي 

چاپ تکمیلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین عملیات ي که روي پارچه انجام شدهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مواد اولیه به کار رفته در نمونه

1- انتخاب نوع مواد رنگ و مواد 

تعاونی و عملیات کاربردي روي 

پارچه

2- تعیین خواص ظاهري رنگ و 

چاپ و تکمیل در منسوج

تعیین نمونه کار و اجراي تکنیک هاي مطرح 

شده در خصوص نوع عملیات و زمان آن و 

عمق آن

تعیین عوامل بصري رنگ و تعیین صحت آن 

در نمونه و تشخیص عیوب

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3تعیین عیوب نمونه و راه حل رفع آن

ستگی
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شیابی
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط 

نرم افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت 

ISO -128 خطوط  مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

 نقشه 
بردارى از 
روى قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی-معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري 

ISO-128 کامل مطابق با
3

ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی 

ISO-128 دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله 

ابزار نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO -128   استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1: 

نقشه  خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه 

یک  خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

-ISO  ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي

ISO-129 128و

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا 

در نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

ستگی
شای
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شیابی
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی- معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

 
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خوددرحد انتظار فصل 5: 

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه مطابق 

با استاندارد هاي نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه نقشه کشی

فصل 4:  

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه 

کشی 

ISO – 128 , ISO – 129   

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي 

(  ISO-128 , ISO-129)   نقشه کشی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۲۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

معدن رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۲۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۳۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۶



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
دریافت تجهیزات ایمنی و حفاظت فردي از

انبار معدن
کنترل سیستم ھای اضطراری آتش سوزی در 21

معدن
21

انجام عملیات کنترل سیستم هاي مخابراتی با
سیم

2

22کنترل سیستم هاي اضطراري برق معدن22کنترل تجهیزات ایمنی2
انجام عملیات کنترل سیستم هاي مخابراتی

بی سیم
2

23به کارگیري تجهیزات ایمنی و حفاظت فردي3
کنترل سیستم هاي اضطراري براي سایر

حوادث
2تهیه گزارش23

24تهیه گزارش24تحویل تجهیزات ایمنی در پایان کار به انبار4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات2

زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات2

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211عالمت گذاري در محور جاده ها1

222اجراي نقشه هاي راه سازي در محوطه معدن2

233اجراي نقشه هاي حمل و نقل در شبکه معدن3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211تامین ماشین آالت معدنی1
222آماده سازي ماشین آالت معدنی2
233راه اندازي ماشین آالت معدنی3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

کد:

کد واحد یادگیري  واحد یادگیري

پایه:دهم

کد کتاب: 210545کد درس: 0724100110

سال تحصیلی: 1395-96

                 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«ایمنی راهسازي و خدمات در معدن »

کد

رشته تحصیلی:معدن

کد رشته: 072410

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - حمل و نقل و استقرار ماشین آالت معدنی/کارگران معدن

نام فصل/پودمان 2 - احداث راه هاي دسترسی به معدن/ اپراتور دستگاه هاي معدنی و فعالیت هاي معدنی

نام فصل/پودمان 1 - ایمنی در معدن/ مامور نجات و ایمنی
 واحد یادگیري3:کنترل سیستم هاي مخابراتی واحد یادگیري2:کنترل سیستم هاي اضطراريواحد یادگیري1:کنترل تجهیزات حفاظت فردي

 واحد یادگیري4:احداث راه هاي دسترسی به 
معدن

کدکد: واحد یادگیري واحد یادگیري

کد: کد:

نمره پودمان از 20

کدکد:  واحد یادگیري5:استقرار ماشین آالت معدن

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۳۷



پایه:دهم

کد کتاب: 210545کد درس: 0724100110

سال تحصیلی: 1395-96

                 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«ایمنی راهسازي و خدمات در معدن »
رشته تحصیلی:معدن

کد رشته: 072410

          

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211سرویس کاري ماشین آالت معدنی1

222خدمات فنی ماشین آالت معدنی2

233تهیه گزارش انجام سرویس کاري3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211بازدید طبق رده بندي1

222انجام عملیات نگهداري پیشگیري کننده2
233تهیه گزارش انجام بازدید3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کدکدکد:

نام فصل/پودمان 4 - سرویس و نگهداري ماشین آالت معدنی/ کارگر تعمیرات و خدمات فنی
 واحد یادگیري : واحد یادگیري واحد یادگیري6:انجام سرویس طبق برنامه

نام فصل/پودمان 5 - بازدیدهاي دوره اي ماشین آالت/ مکانیک سرویس و نگهداري
کد واحد یادگیري واحد یادگیريواحد یادگیري7:انجام بازدیدهاي دوره اي کد:

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کد

نمره پودمان از 20
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11قرائت نقشه و تبديل مقیاس1

12انطباق نقاط نقشه حفاری بر روی زمین2

23پیاده سازی شبكه حفاری3

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انجام عملیات تسطیح1
221تعیین موقعیت دستگاه حفاری روی زمین2
132احداث فوندانسیون3
14استقرار دستگاه حفاری4

15كنترل برق و مكانیك دستگاه حفاری5

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11پیاده كردن دستگاه چالزنی1

12تجهیز عملیات چالزنی2

23چالزنی نقاط3

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

انطباق محل حفاری طبق نقشه: 1واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

چالزنی: 4 واحد یادگیری 

نصب سرمته و ساير متعلقات

راه اندازی دستگاه حفاری

حفاری و كنترل

دهم:پایه

210547: کد کتاب0724100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کد واحد یادگیری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

**20نمره واحد يادگیری از

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حفاری و نمونه برداری اکتشافي»درس 

معدن: رشته تحصیلی

072410: کد رشته

حفاری استخراجی - 3پودمان /نام فصل

حفاری اکتشافی - 2پودمان /نام فصل

پیاده سازی نقاط حفاری - 1پودمان /نام فصل

آماده سازی محل گمانه و استقرار ماشین آالت : 2 واحد یادگیری

حفاری

کد

 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

انجام حفاری آزمایشی: 3 واحد یادگیری
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دهم:پایه

210547: کد کتاب0724100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حفاری و نمونه برداری اکتشافي»درس 

معدن: رشته تحصیلی

072410: کد رشته

پیاده سازی نقاط حفاری - 1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111آماده سازی كربال جهت مغزه گیری1

122 (انجام عملیات حفاری به منظور تهیه مغزه)مغزه گیری 2

231چیدن مغزه در جعبه3

CR14 و RQDاجرای دستورالعمل های 4

25نمونه گیری از مغزه ها5

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11جمع آوری گزارش های سرويس و نگهداری و بازديد1

22جمع آوری گزارش های تعمیرات2

13ارسال گزارش ها3

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

پرونده سرویس کاری - 5پودمان /نام فصل

کدکد

20نمره پودمان از 

3نمره شايستگی واحد يادگیری از

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

دسته بندی انواع نمونه ها

5نمره مستمر از 

نمونه گیری از مغزه ها: 5 واحد یادگیری

**20نمره واحد يادگیری از

پرونده سرویس کاری: 7واحد یادگیری 

برداشت نمونه های اولیه معدنی

ارسال نمونه های معدنی به آزمايشگاه جهت آنالیز

تهیه نمونه اولیه جهت آنالیز: 6 واحد یادگیری

مراحل کاری

کد

نمونه برداری - 4پودمان /نام فصل

. محاسبه می شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگی واحد يادگیری  ** 

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شايستگی كسب می كند كه در ارزشیابی−

. ، شايستگی را كسب نمايد واحدهای يادگیری زمانی لحاظ می شود كه هنرجو در كلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای يادگیری آن پودمان به دست می آيد−

به صورت مستقل مورد تاكید است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد يادگیری می باشد (ايمنی، بهداشت، شايستگی های غیر فنی و توجهات زيست محیطی)ارزشیابی *
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- نحوه استفاده از معیارها و مراحل 

اکتشاف و استخراج در معدن کاري

2- کاربرد خواص مواد معدنی در 

فرآوري

تحلیل و بررسی زمین شناسی با 

استفاده از کانی شناسی، سنگ 

شناسی و تکتونیک

بررسی و تحلیل اکتشاف و 

استخراج و فرآوري با استفاده از 

معیارها و خواص ومواد معدنی

1- تعیین نوع کانی ها و کاربرد آن 

ها در سنگ شناسی

2- استفاده از تکتونیک در تعیین 

عوارض زمین شناسی

فصل 2: علوم 

پایه در رشته 

معدن

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

اصول و 

مفاهیم پایه 

رشته معدن
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
دسته بندي مراحل اکتشاف و استخراج و فرآوري

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تعیین و بررسی خصوصیات فیزیکی در تعیین نوع کانی و 

سنگ

باالتر از

حد انتظار

تعیین نوع کانی و نوع سنگ و عوارض تکتونیک زمینی

دسته بندي مراحل استخراج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: معدن

کد رشته: 072410

پایه:دهم

کد کتاب: 210544کد درس:  0724100210

فصل 1: 

کلیات معدن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعریف اصطالحات معدنی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تعیین موقعیت معادن بزرگ 

ایران روي نقشه

2- کاربرد اصطالحات معدنی در 

تحلیل نقش معدن و صنایع معدنی 

در اقتصاد

تعیین نواحی معدنی از روي نقشه 

و بیان اصطالحات معدنی

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین موقعیت معادن بزرگ، نوع ماده معدنی ، تعریف 

3اصطالحات معدنی

2تعیین موقعیت معادن از روي نقشهدرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین نوع کانی

3

1

3

2دسته بندي مراحل اکتشاف و استخراجدرحد انتظار ستگی
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: معدن

کد رشته: 072410

پایه:دهم

کد کتاب: 210544کد درس:  0724100210

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین و ترسیم زاویه، مساحت و حجم اشکال مختلف 

هندسی
3

2محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسی و غیر هندسیدرحد انتظار فصل 5:  

محاسبات فنی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم چند ضلعی ها و محاسبه 

حجم اشکال و تعیین زاویه و شیب 

با استفاده از روابط مثلثاتی، روش 

پایین تر ازها و جداول استاندارد

حد انتظار
ترسیم مساحت و حجم اشکال هندسی

1- تعیین مساحت و حجم اشکال 

هندسی و غیر هندسی

2- تعیین زاویه و ترسیم تصویر 

افقی بر روي زمین

فصل 4:  

بهداشت و 

ایمنی در 

معادن
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
تعیین عوامل زیان آور محیط زیست، بهداشت فردي و 

ایمنی

پایین تر از

حد انتظار
بیان عوامل زیان آور در معادن رو باز

1- تعیین عوامل زیان آور در محیط 

زیست

2- نحوه استفاده از دستورالعمل هاي 

ایمنی به منظور رفع خطر در معادن 

رو باز

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی و تحلیل عوامل زیان آور 

محیط زیست و بهداشت فردي و 

روش هاي پیش گیري با توجه به 

1دستورالعمل هاي ایمنی

باالتر از

حد انتظار

تعیین عوامل زیان آور محیط زیست، بهداشت فردي، ایمنی 

و راهنماي پیش گیري آن ها
3
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط 

نرم افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت 

ISO -128 خطوط  مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

 نقشه 
بردارى از 
روى قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی-معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري 

ISO-128 کامل مطابق با
3

ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی 

ISO-128 دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله 

ابزار نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO -128   استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1: 

نقشه  خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه 

یک  خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

-ISO  ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي

ISO-129 128و

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا 

در نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مواد و فراوري

رشته تحصیلی:متالورژي- صنایع شیمیایی- معدن 
سرامیک – صنایع نساجی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

 
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خوددرحد انتظار فصل 5: 

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه مطابق 

با استاندارد هاي نقشه کشی

ISO – 128 , ISO – 129
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه نقشه کشی

فصل 4:  

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه 

کشی 

ISO – 128 , ISO – 129   

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي 

(  ISO-128 , ISO-129)   نقشه کشی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۴۴



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 رشته مکانیک موتورهاي دریایی

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۴۵



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۴۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۴۷



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۴۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۴۹



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۲



رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد رشته:071420

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
6

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

کد کتاب:210215

اقدامات پسا حریق

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد درس:0714200110

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد:

کد:

 واحد یادگیري3: اطفاي حریق

مراحل کاري

پیشگیري از آتش
اطفاي حریق

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «ایمنی در دریا»

نام فصل/پودمان 3 -  اطفاي حریق

نام فصل/پودمان 2 - کمک هاي اولیه

نام فصل/پودمان 1 - ایمنی روي کشتی
کد:

 واحد یادگیري2: کمک هاي اولیه

مراحل کاري

پیشگیري از حادثه

مراحل کاري

ایمنی اولیه
ایمنی عمومی

ایمنی پیشرفته
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

کنترل عالئم حیاتی
ارائه کمک هاي اولیه در ایجاد خونریزي

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

پایه:دهم

واحد یادگیري1: ایمنی در کشتی

ارائه کمک هاي اولیه براي شکستگی استخوان، در رفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی و خفگی

ارائه کمک هاي اولیه بیماري هاي منجر به بیهوشی
ارائه کمک هاي اولیه براي گرمازدگی و سرمازدگی

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 1395-96

نمره واحد یادگیري از20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۳



رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد کتاب:210215کد رشته:071420 کد درس:0714200110

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «ایمنی در دریا»

     

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
61

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
−نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می 
باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20
نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
برطرف کردن آلودگی

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 4 - بقا در دریا
کد: واحد یادگیري4:بقا در دریا

نجات غریق (آدم به دریا) و تجسس و نجات
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

به آب انداختن انواع قایق هاي نجات
فرستادن عالئم اضطراري

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 5 - حفاظت از محیط زیست

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد:

مراحل کاري

پیشگیري از آلودگی
تشخیص آلودگی

واحد یادگیري5:حفاظت از محیط زیست

حفاظت از فرد مغروق

مراحل کاري

تشخیص وضعیت اضطراري
استفاده از وسایل بقا 

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۴



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1

12انتخاب و آماده سازی وسایل2

13آماده سازی و بستن قطعه کار3

24انجام عملیات اره کاری4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1

12انتخاب و آماده سازی وسایل2

13آماده سازی و بستن قطعه کار3

24انجام عملیات سوهان کاری4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1

12انتخاب و آماده سازی وسایل2

13آماده سازی و بستن قطعه کار3

24انجام عملیات سوراخ کاری4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کد واحد یادگیریکدسوراخ کاری: 3 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

کد

دهم:پایه

210224: کد کتاب0716300210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد اره کاری:  1واحد یادگیری

مراحل کاری

 واحد یادگیری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 

مكانیك موتورهای دریایی: رشته تحصیلی

071630: کد رشته

سوراخ کاری - 3پودمان /نام فصل

سوهان کاری - 2پودمان /نام فصل

اره کاری -  1پودمان /نام فصل

کدسوهان کاری و شابر کاری: 2 واحد یادگیری 

 واحد یادگیریکد

مراحل کاری
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دهم:پایه

210224: کد کتاب0716300210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش تغيير فرم دستي و ماشيني»درس 

مكانیك موتورهای دریایی: رشته تحصیلی

071630: کد رشته

اره کاری -  1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121انتخاب و آماده سازی وسایل2

131آماده سازی و بستن قطعه کار3

242انجام عملیات حدیده کاری4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

121انتخاب و آماده سازی وسایل2

131آماده سازی و بستن قطعه کار3

242انجام عملیات پیشانی تراشی 4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

. محاسبه می شود5× این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری ** 

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

آماده سازی و بستن قطعه کار

انجام رو تراشی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

بررسی قطعه کار اولیه

انتخاب و آماده سازی ابزار

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

مراحل کاری

بررسی قطعه کار اولیه

5نمره مستمر از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

**20نمره واحد یادگیری از

رو تراشی: 7 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

تراشكاری - 5پودمان /نام فصل

کدکد

کد

پیچ بری -  4پودمان /نام فصل

حدیده کاری: 4 واحد یادگیری

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

پیشانی تراشی: 6واحد یادگیری

انتخاب و آماده سازی وسایل

آماده سازی و بستن قطعه کار

انجام عملیات قالویز کاری

قالویز کاری: 5 واحد یادگیری

مراحل کاری

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

گي
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تجزیه و تحلیل ویژگی انواع 

شناورها

2- تعیین نحوه حمل کاال توسط 

انواع مختلف کشتی

پیدا کردن

قاره ها،اقیانوس ها،ودریاها در 

روي کره زمین، و بیان ویژگیها 

وتفاوتهاي آنها، بررسی 

موقعیت و نقش دریاهاي مجاور 

ایران در زندگی روزمره 

وامنیت ملی

کاربرد انواع کشتی ها با توجه 

به نوع حمل کاالوهمچنین تخلیه 

وبارگیري انواع کاالها در بنادر

1- تجزیه و تحلیل چگونگی روش 

هاي بهره برداري ازدریاها 

،وچگونگی تامین امنیت دریاها

2- چگونگی برقراري ارتباط با 

سازمان هاي دریایی

فصل 2: 

مبانی علوم 

دریایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

شناورها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی،

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل 

:کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

تعیین نحوه انجام عملیات تجارتی کشتی ها،

تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

معرفی انواع کشتی هاي کانتینریر ،خصوصیات آنها ونحوه انجام عملیات تخلیه 

وبارگیري در روي آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها

ارایه جدول تقسیم بندي سازمان هاي دریایی ،روشهاي بهره برداري از دریا

باالتر از

حد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

مقایسه انواع سازمانهاي دریایی دولتی وغیردولتی درایران وتمیزدادن وظایف 

هرکدام،بکاربردن مفاهیم آبراه ها،دریاهاي آزاد،دریاچه هادر زندگی روزمره ، تحلیل 

نقش سازمان هاي بین اللملی دریایی ،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها،

روشهاي بهره برداري از دریا

مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل :کشتی 

هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته: 071630

پایه:دهم

کد کتاب: 210217کد درس:  

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تعیین  سلسله مراتب افرادروي کشتی، نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه 

فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه وتحلیل سامانه رانش 

انواع کشتی ها

2- به کارگیري اختراعات دریایی 

و نقش آن ها در مدل سازي پدیده 

هاي طبیعی

بررسی مشاغل دریایی وسلسله 

مراتب کارکنان کشتی ها،

و بررسی کاربردونحوه 

ساختارگزارش نویسی 

در موقعیت هاي گوناگون 

زندگی روزمره

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

 تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

تحلیل جایگاه  کشتی ها وکشتی رانی در دریا،

 تمیز دادن سامانه رانشی انواع کشتی هاودالیل استفاده از واتر جت،

یافتن مشاغل علوم وفنون دریایی و بیان جدول سلسه مراتب کارکنان روي انواع 

کشتی،

مقایسه اطالعات فنی وعلمی موردنیاز هریک ازافرادکشتی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره

3

درحد انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

یافتن سلسله مراتب افرادروي کشتی،

تمیزدادن ساختارگزارش نویسی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

روشهاي بهره برداري از دریا

تعیین دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

3

1

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل :کشتی 

هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

توانایی تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

2

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
 ارز
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته: 071630

پایه:دهم

کد کتاب: 210217کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی، محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و دینامیک، 

تحلیل نیروهاي وارد بر کشتی در سرعت ثابت

بررسی وتعیین  نیروهاي وارد بر کشتی درامواج، تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد بر 

کشتی درحال مانور، پیداکردن فشارهاي وارده برسازه کشتی  در اثرپدیده هاي 

طبیعی وبیان انواع آن،  انواع بارگذاري وتاثیر آن بر قطعات، بررسی وشناسایی 

مفاهیم االستیک وپالستیک وشکست، بررسی مقاومت در برابر تغییر شکل، محاسبه 

ممان اینرسی، محاسبه نیروهاي پیچشی وبرشی

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی،محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و 

دینامیک،تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد بر کشتی درحال مانور،پیداکردن فشارهاي 

وارده برسازه کشتی   در اثرپدیده هاي طبیعی وبیان انواع آن،  انواع بارگذاري 

وتاثیر آن بر قطعات 

بررسی وشناسایی مفاهیم االستیک وپالستیک وشکست

بررسی مقاومت در برابر تغییر شکل

2

فصل 5: 

فیزیک دریا

و مقاومت 

قطعات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی وتعیین انواع نیروهاي 

وارد بر کشتی به هنگام حرکت 

در میان امواج ویادرحال انجام 

مانوروهمچنین   انواع بار 

گذاري روي قطعات وتغییر 

شکل آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی 

بررسی کاربرد وشناخت خطوط بارگیري کشتی،  انواع بارگذاري وتاثیر آن بر 

قطعات ، شناسایی مفاهیم االستیک

1- محاسبه وبکارگیري نیروهاي 

وارد بر کشتی توابع دراثر پدیده 

هاي طبیعی

و  بررسی انواع بارگذاري وتاثیر 

آن بر قطعات 

2- تجزیه و تحلیل  انواع حرکات 

کشتی وتاثیر هر کدام برکشتی و  

بررسی انواع حالتهاي ایجاد تغییر 

شکل در قطعات

فصل 4:  

ساختمان 

کشتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم 

-محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادي کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

تحلیل نحوه عملکرد تیغه سکان

یافتن کارایی دربهاي ضد نفوذ آب  ودریچه هاي سطحی،

پایین تر از

حد انتظار

تحلیل مفاهیم : کیل،پل فرماندهی،تیغه سکان،پاشنه وسینه کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

1- تجزیه وتحلیل اجزاي ساختمانی 

کشتی ،وبکارگیري اصطالحات 

مربوط  به ساختمان کشتی در 

زندگی روزمره

2- بررسی  ساختار سازه کشتی و

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی کاربرد ونحوه 

بکارگیري  هر کدام از اجزاي 

ساختمانی کشتی وپیدا کردن 

محل وموقعیت قرار گیري آنها

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار ومحل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم، 

یافتن کارایی دربهاي ضد نفوذ آب  ودریچه هاي سطحی،

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

تعیین نقش ومحل قرار گیري دکل کشتی، پل فرماندهی،موتورخانه، ،محل زندگی 

درکشتی  ها،انواع جراثقیلها

ا ک ا ا طال ا ا ا  

3

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۵۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۱۵۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تأسیسات مکانیکیرشته   

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۱



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۶۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۶۸



رشته تحصیلی:تاسیسات مکانیکی

کد رشته:071320

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
32

2

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد:

نمره مستمر از 5

اتصال لوله و فیتینگ

نمره مستمر از 5

کد کتاب:210442

نمره واحد یادگیري از20

سال تحصیلی: 1395-96

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

کد:

 واحد یادگیري3:آماده سازي لوله و فیتینگ

مراحل کاري

حفاظت لوله در برابر خوردگی
برش کاري لوله و خم کاري

پایه:دهم

کد درس:0713200110

میانگین مراحل
نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

آماده سازي بستر اجرایی
ساپورت بندي

نمره مستمر از 5

اندازه گذاري سایز لوله ها

واحد یادگیري1: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده هاي گرمایی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«نصب و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب گرم»  

نام فصل/پودمان 3 - آماده سازي لوله و فیتینگ

نام فصل/پودمان 2 -آماده سازي بستر لوله کشی

نام فصل/پودمان 1 - ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده هاي گرمایی
کد:

 واحد یادگیري2:آماده سازي بستر لوله کشی

مراحل کاري

تعیین مسیر

مراحل کاري

آماده سازي نقشه و ترسیم پالن 
فراخوانی پخش کننده هاي گرمایی

ترسیم خطوط لوله کشی آب گرم رفت و برگشت
انتخاب مسیر صحیح لوله کشی

ستگی
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رشته تحصیلی:تاسیسات مکانیکی

کد کتاب:210442کد رشته:071320

سال تحصیلی: 1395-96 پایه:دهم

کد درس:0713200110

 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«نصب و راه اندازي سیستم هاي انتقال آب گرم»  

        

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

کد: واحد یادگیري4:  لوله کشی پخش کننده ها
نام فصل/پودمان 4 -   لوله کشی پخش کننده ها

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

اتصال فیتینگ و لوله رفت و برگشت اصلی
انشعاب گیري پخش کننده ها

آزمایش زمان بندي

مراحل کاري

اتصال فیتینگ و لوله رفت و برگشت اصلی
انشعاب گیري پخش کننده ها

میانگین مراحل

آزمایش زمان بندي

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري5: آب بندي
نام فصل/پودمان 5 -  کنترل و گرمابندي سیستم ها

کد:

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111جمع كردن پره ها1
222نصب بست هاي نگهدارنده 2
232استقرار رادياتور در محل نصب 3
24اتصال رادياتور به لوله هاي رفت و برگشت4

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11(زير سازي)آماده سازي كف 1

22نصب عايق كف2

23اجراي لوله كشی 3

24تست لوله كشی4

15پوشش نهايی5

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21آزمايش هاي قبل از نصب پكیج1

12شست و شوي سیستم آب گرم مصرفی و آب گرمايش2

13استقرار پكیج در محل نصب3

14اتصال يك پكیج به لوله هاي آب گرم4

25اتصال پكیج به دودكش5

26اتصال پكیج به لوله گاز و راه اندازي6

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

نصب رادیاتور: 1واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

نصب و راه اندازی پكیج شوفای گازی: 4 واحد یادگیری

5نمره مستمر از 

دهم:پایه

210444: کد کتاب0713200210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد

کد

کد

کد واحد یادگیری

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

استقرار كنوتور

اتصال به لوله هاي رفت و برگشت

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

 واحد یادگیری

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

**20نمره واحد يادگیري از

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نصب و راه اندازي و نگهداري پكيج گرمايشي»درس 

تاسیسات مكانیكی: رشته تحصیلی

071320: کد رشته

نصب و راه اندازی پكیج گرمایشی  - 3پودمان /نام فصل

نصب سیستم گرمایش از کف - 2پودمان /نام فصل

نصب پخش کننده های گرمایی - 1پودمان /نام فصل

کدنصب سیستم گرمایش از کف: 3 واحد یادگیری

نصب کنوکتور: 2 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

نصب شیرهاي كنوتور
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دهم:پایه

210444: کد کتاب0713200210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نصب و راه اندازي و نگهداري پكيج گرمايشي»درس 

تاسیسات مكانیكی: رشته تحصیلی

071320: کد رشته

نصب پخش کننده های گرمایی - 1پودمان /نام فصل

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21عیب يابی 1

12سرويس، تعمیر يا تعويض قطعه معیوب2

23راه اندازي و تنظیم نهايی3

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11ساخت پايه1

12استقرار دستگاه2

23اتصال كانال هوا3

24اتصال به شبكه لوله كشی آب4

15اتصال به شبكه برق5

26راه اندازي كولر6

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

. محاسبه می شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگی واحد يادگیري  ** 

مراحل کاری

 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

نصب و راه اندازی کولر آبی - 5پودمان /نام فصل

کد

کد

تعمیر پكیج گرمایشی - 4پودمان /نام فصل

تعمیر پكیج شوفاژ گازی: 5 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

کد نصب و راه اندازی کولر آبی : 6واحد یادگیری

 واحد یادگیری

مراحل کاری

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگیري حداقل نمره   زمانی هنرجو شايستگی كسب می كند كه در ارزشیابی−

. ، شايستگی را كسب نمايد واحدهاي يادگیري زمانی لحاظ می شود كه هنرجو در كلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي يادگیري آن پودمان به دست می آيد−

به صورت مستقل مورد تاكید است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولی در واحد يادگیري می باشد (ايمنی، بهداشت، شايستگی هاي غیر فنی و توجهات زيست محیطی)ارزشیابی *
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

فصل 2:  

مواد و 

کاربرد آن ها
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محاسبات و 

برآورد
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
 قطرزنی لوله و انتخاب دستگاه از جدول

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب مواد براساس نقشه اجراییدرحد انتظار

محاسبات طول، جرم، حجم و سطح

3

2 محاسبات دما، گرما و برآورد سریع بار گرماییدرحد انتظار

شاخص تحقق

1

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: تأسیسات مکانیکی

کد رشته: 071320

پایه:دهم

کد کتاب: 210441کد درس:  

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین حوزه هاي شغلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تهیه گزارش اثر تغییرات فناوري بر مشاغل حوزه 

تأسیسات مکانیکی
3

2تهیه گزارش تغییرات مشاغل از دیدگاه فناوريدرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب مواد

3

شاخص تحقق

باالتر از

حد انتظار
تفکیک تمایز و انتخاب مواد براساس نقشه

قطر زنی لوله ها با روش سریع در یک 

محیط مسکونی و اداري

تعیین تغییرات صنعت تأسیسات

تفکیک و انتخاب مواد براساس نقشه 

اجرایی و موقعیت خاص ساختمان

1- تمیز دادن مواد

2- انتخاب مواد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

توصیف تغییرات صنعت تأسیسات از 

دیدگاه فناوري و حوزه هاي شغلی

1- محاسبه بار گرمایی

2- تعیین قطر لوله و نوع دستگاه

به کارگیري محاسبات بار گرمایی سریع در 

یک واحد مسکونی و اداري
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: تأسیسات مکانیکی

کد رشته: 071320

پایه:دهم

کد کتاب: 210441کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

شاخص تحقق

باالتر از

حد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی، برشی، پیچشی و خمشی
3

درحد انتظار
مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بار گذاري 

کششی، برشی و پیچشی
2

فصل 5:  

مقاومت 

قطعات در 

برابر تغییر 

شکل
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی و برشی

فصل 4:  

سیستم ها و 

دستگاه
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

 تشریح اجزاي سیستم گرمایش مستقلدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
 تشریح انواع مبدل و گرماده

1

شاخص تحقق

تشریح اجزاي سیستم حرارت مرکزي از 

روي نقشه
تحلیل اجزاي سیستم گرمایی

1

باالتر از

حد انتظار
3تشریح اجزاي سیستم حرارت مرکزي

2

1- مقایسه سفتی قطعات و مکانیک 

ساده در بارگذاري هاي خالص

2- مقایسه استحکام قطعات 

مکانیک ساده در بارگذاري هاي 

خالص

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در 

بارگذاري کششی، فشاري، برشی، پیچشی 

و خمشی ساده با توجه به مشخصات 

هندسی و جنس.
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۱۷۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۷۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ماشین ابزاررشته   

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۷۷



 

 

 

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۷۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۷۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۸۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۸۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۸۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۸۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۱۸۴



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1
12انتخاب و آماده سازي وسایل2
13آماده سازي و بستن قطعه کار3
24انجام عملیات اره کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1
12انتخاب و آماده سازي وسایل2
13آماده سازي و بستن قطعه کار3
24انجام عملیات سوهان کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11بررسی قطعه کار اولیه1
12انتخاب و آماده سازي وسایل2
13آماده سازي و بستن قطعه کار3
24انجام عملیات سوراخ کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی»
رشته تحصیلی:ماشین ابزار

کد رشته: 071510

نام فصل/پودمان 3 - سوراخ کاري

نام فصل/پودمان 2 - سوهان کاري

نام فصل/پودمان 1 - اره کاري

کد واحد یادگیري2:سوهان کاري و شابر کاري

 واحد یادگیريکد

مراحل کاري

 واحد یادگیري

مراحل کاري

کد

کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد

مراحل کاري

واحد یادگیري1:اره کاري

پایه:دهم

کد کتاب: 210420کد درس: 0715100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد  واحد یادگیري3:سوراخ کاري

نمره پودمان از 20

 واحد یادگیري
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      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی»
رشته تحصیلی:ماشین ابزار

کد رشته: 071510

     

پایه:دهم

کد کتاب: 210420کد درس: 0715100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1
121انتخاب و آماده سازي وسایل2
131آماده سازي و بستن قطعه کار3
242انجام عملیات حدیده کاري4

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1
121انتخاب و آماده سازي وسایل2
131آماده سازي و بستن قطعه کار3
242انجام عملیات پیشانی تراشی 4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کد

نام فصل/پودمان 4 - پیچ بري
 واحد یادگیري5:قالویز کاري واحد یادگیري4:حدیده کاري

کد

مراحل کاري

بررسی قطعه کار اولیه

انتخاب و آماده سازي ابزار

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

نام فصل/پودمان 5 - تراشکاري
کد

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

آماده سازي و بستن قطعه کار
انجام رو تراشی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

بررسی قطعه کار اولیه

واحد یادگیري6:پیشانی تراشی

میانگین مراحل

 واحد یادگیري7:رو تراشی

نمره پودمان از 20

انتخاب و آماده سازي وسایل

آماده سازي و بستن قطعه کار
انجام عملیات قالویز کاري

مراحل کاري

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۸۶



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1
121انتخاب و آماده سازي وسايل2
131آماده سازي و بستن قطعه كار3
242انجام عمليات ورق كاري4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1
121انتخاب و آماده سازي وسايل2
131آماده سازي و بستن قطعه كار3
242انجام عمليات قلم كاري4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي قطعه كار اوليه1

12انتخاب و آماده سازي وسايل2

13آماده سازي و بستن قطعه كار3

24انجام عمليات برقو كاري4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

20نمره پودمان از 

کدبرقو کاری: 5 واحد یادگیری

مراحل کاری

پرچ کاری: 4 واحد یادگیری

بررسي قطعه كار اوليه

انتخاب و آماده سازي وسايل

مراحل کاری

کد واحد یادگیری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

**20نمره واحد يادگيري از

دهم:پایه

210422: کد کتاب0715100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد ورق کاری: 1واحد یادگیری

انتخاب و آماده سازي وسايل

آماده سازي و بستن قطعه كار

انجام عمليات نقطه جوش

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

ميانگين مراحل

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

**20نمره واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش مونتاژ كاري»درس 

ماشین ابزار: رشته تحصیلی

071510: کد رشته

برقو کاری - 3پودمان /نام فصل

قلم کاری - 2پودمان /نام فصل

ورق کاری - 1پودمان /نام فصل

کدقلم کاری: 3 واحد یادگیری

نقطه جوش: 2 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

آماده سازي و بستن قطعه كار

انجام عمليات پرچ كاري
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دهم:پایه

210422: کد کتاب0715100210: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش مونتاژ كاري»درس 

ماشین ابزار: رشته تحصیلی

071510: کد رشته

ورق کاری - 1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي قطعه كار اوليه1

121انتخاب و آماده سازي وسايل2

131آماده سازي و بستن قطعه كار3

242انجام عمليات سوراخ كاري مخروطي4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي قطعه كار اوليه1

12انتخاب و آماده سازي وسايل2

13آماده سازي و بستن قطعه كار3

24انجام عمليات مونتاژ كاري4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

. محاسبه مي شود5× اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيري ** 

20نمره پودمان از 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

مراحل کاری

بررسي قطعه كار اوليه

5نمره مستمر از 

 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

مونتاژ کاری - 5پودمان /نام فصل

کدکد

**20نمره واحد يادگيري از

مونتاژ کاری: 8واحد یادگیری

انتخاب و آماده سازي وسايل

آماده سازي و بستن قطعه كار

انجام عمليات خزينه كاري

خزینه کاری: 7 واحد یادگیری

مراحل کاری

کد

سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری - 4پودمان /نام فصل

سوراخ کاری مخروطی: 6 واحد یادگیری

. ، شايستگي را كسب نمايد واحدهاي يادگيري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگيري مي باشد (ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین نوع مواد به کار رفته در 

قطعات

2- انتخاب مواد به کار رفته در 

قطعات

1-تعیین نوع اجزاء ماشین

2- انتخاب اجزاء ماشین

انتخاب مواد مورد نیاز قطعات 

براساس جنس ، سختی ، نقطه ذوب 

ومقاومت در برابر خوردگی

انتخاب اجزاء ماشین با درنظر گرفتن 

وظیفه و کاربرد براساس نقشه

فصل 2: مواد 

و کاربرد آن 

ها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

اجزاء ماشین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین وانتخاب اجزاء ماشین مورد نیازیک مکانیزم براساس 

استاندارد  ذکر شده درجدول  نقشه

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب جنس قطعات طبق جدول  نقشهدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
تعیین و انتخاب جنس قطعات طبق جدول  نقشه

تعیین  اجزاء ماشین مورد نیازیک  مکانیزم بدون در نظر گرفتن  

استاندارد  ذکر شده درجدول  نقشه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه   

رشته تحصیلی: ماشین ابزار

کد رشته: 071510

پایه:دهم

کد کتاب:  210419کد درس:  

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1معرفی  مشاغل حوزه ماشین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزار

2- نوشتن گزارش کار بر اساس 

کارهاي انجام شده

تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزارو  

نوشتن گزارش فنی  براي هر کار برابر 

استاندارد
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزار ازدیدگاه فناوري و پیچیدگی هاي 

3محل کار

درحد انتظار
تحلیل مشاغل حوزه ماشین ابزار و تهیه گزارش  فنی کارعملی 

استاندارد
2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب جنس قطعات بدون توجه به جدول  نقشه

3

1

3

درحد انتظار
تعیین  اجزاء ماشین مورد نیازیک  مکانیزم براساس استاندارد  ذکر شده 

درجدول  نقشه
2 ستگی

شای
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مبتن
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه   

رشته تحصیلی: ماشین ابزار

کد رشته: 071510

پایه:دهم

کد کتاب:  210419کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري کششی،برشی، 

 پیچشی وخمشی
3

درحد انتظار
مقایسه نسبی  سفتی  و استحکام قطعات در بارگذاري کششی،  

برشی، پیچشی
2

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه نسبی سفتی  قطعات در 

بارگذاري  کششی، فشاري، برشی، 

پیچشی، خمشی  ساده  با توجه  

پایین تر ازمشخصات هندسی وجنس آنها

حد انتظار

مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري کششی و 

برشی

1- مقایسه  سفتی قطعات مکانیک 

ساده در بارگذاري هاي خالص

2-  مقایسه مقاومت استحکام  

قطعات مکانیک ساده در بارگذاري 

هاي خالص

فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي 1 واحددرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي بیش از 1 واحد

1- تعیین پارا متر هاي محاسباتی 

مربوط به قطعه کار

2- انجام محاسبات مورد نیاز

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام محاسبات پارامتر هاي (سرعت، 

دوران، طول ، جرم، زمان) براي تولید 

یک قطعه مطابق با نقشه
1

باالتر از

حد انتظار

محاسبه پارامتر هاي خواسته شده باخطاي کمتراز 5/. واحد
3

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۱۹۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

زيصنایع فل هرشت  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹۳



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۱۹۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۱۹۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
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مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

212آماده سازي1
222برش کاري2
232کنترل نهایی3

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21آماده سازي1
22خم کاري2
13کنترل نهایی3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21آماده سازي1
22جوش کاري2
23کنترل نهایی3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري1:برش کاري با قیچی دستی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

کد واحد یادگیري4:نقطه جوش

نمره پودمان از 20

پایه:دهم

کد کتاب: 210408کد درس: 0715300110 

سال تحصیلی: 1395-96

کد

     استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«ساخت مصنوعات فلزي سبک»
رشته تحصیلی:صنایع فلزي

کد رشته: 071520

نام فصل/پودمان 3 - جوش کاري مقاومتی

نام فصل/پودمان 2 - خم کاري

نام فصل/پودمان 1 -برش کاري با قیچی

کد واحد یادگیري3: خمکاري ورق

 واحد یادگیري2- برش کاري با قیچی اهرمیکد

مراحل کاري

آماده سازي
برش کاري

کنترل نهایی

نمره واحد یادگیري از20

کد واحد یادگیري

مراحل کاري

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد  واحد یادگیري

مراحل کاري

نمره مستمر از 5

۲۰۱



پایه:دهم

کد کتاب: 210408کد درس: 0715300110 

سال تحصیلی: 1395-96

     استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«ساخت مصنوعات فلزي سبک»
رشته تحصیلی:صنایع فلزي

کد رشته: 071520

      
کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21آماده سازي1

22اتصال با پیچک2

13کنترل نهایی3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11آماده سازي مواد1

22آماده سازي دستگاه2
23لحیم کاري3
14تمیز کاري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

واحد یادگیري6- لحیم کاري نرم

کد واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 4 - اتصال پیچک 
 واحد یادگیري5:اتصال پیچک

مراحل کاري

کد

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - لحیم کاري نرم

نمره پودمان از 20

کد

مراحل کاري

 واحد یادگیري

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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صنايع فلزي: رشته تحصيلي

071520: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11
22
31

2

کنترل نهایی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

:کد

دهم:پايه

برش کاري پروفيل:  1واحد يادگيري

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

210410: کد کتاب 0715200210: کد درس

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت مصنوعات فلزي سنگين»درس 

خمكاري پروفيل -  3پودمان /نام فصل

خمكاري لوله - 2پودمان /نام فصل

برش کاري پروفيل - 1پودمان /نام فصل

:کد

خمكاري لوله: 2 واحد يادگيري

مراحل کاري

آماده سازی

مراحل کاري

آماده سازی

برشکاری

کنترل نهایی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

خمکاری

آماده سازی

خمکاری

5نمره مستمر از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

**20نمره واحد یادگیری از

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

میانگین مراحل

خمكاري پروفيل: 3 واحد يادگيري

مراحل کاري

کنترل نهایی

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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صنايع فلزي: رشته تحصيلي

071520: کد رشته

1395-96: سال تحصيليدهم:پايه

210410: کد کتاب 0715200210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ساخت مصنوعات فلزي سنگين»درس 

برش کاري پروفيل - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22

31

2

نمرهحداقل نمره قبوليرديف

11

22
31

2 *ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کنترل نهایی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کنترل نهایی

:کدگرده سازي: 4 واحد يادگيري

گرده سازي - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاري

کنترل نهایی

گرده سازی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

میانگین مراحل

جوشكاري گوشه - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاري

کنترل نهایی

گرده سازی

جوشكاري گوشه: 5واحد يادگيري

. محاسبه مي شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيري  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شايستگي را کسب نمايد واحدهاي يادگيري زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگيري مي  (ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *

باشد

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۲۰۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
تعیین مقیاس از روي نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

مقادیر صحیح با خطاي %3
2

2

پایین تر از

حد انتظار
1گروه بندي بر اساس جنس، ساختار، کاربرد

تعیین مقیاس از روي نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

مقادیر صحیح با خطاي %5
1

درحد انتظار
2تحلیل محیط کار- نوآوري در تولید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل محیط کار و مشاغل مرتبط با رشته 

صنایع فلزي

ایده پردازي در تولید مصنوعات فلزي

تعیین و انتخاب شغل مناسب بر اساس عالیق 

و شایستگی هاي خود

نوآوري در تولید مصنوعات فلزي با الهام 

گرفتن از خلقت

استادارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: صنایع فلزي

کد رشته: 071520

پایه:دهم

کد کتاب: 210407کد درس:

باالتر از حد

انتظار

تعیین مقیاس از روي نقشه، تعیین تلرانس، تعیین 

مقادیر صحیح با خطاي %0

پایین تر از

حد انتظار

درحد انتظار
 گروه بندي بر اساس جنس، ساختار، کاربرد- 

تفکیک بر اساس خواص

باالتر از حد

انتظار

 گروه بندي بر اساس جنس، ساختار، کاربرد-  

تفکیک بر اساس خواص- انتخاب مواد

پایین تر از

حد انتظار

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تحلیل محیط کار

3

باالتر ازحد

انتظار

تحلیل محیط کار- انتخاب شغل بر اساس شایستگی- 

نوآوري در تولید
3

فصل 2: مواد 

و ویژگی آن

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3: 

محاسبات فنی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انتخاب مواد براي تولید مصنوعات

تعیین خواص مواد

انتخاب مواد بر اساس نوع محصول و استاندارد

تفکیک مواد بر اساس مشخصه هاي مکانیکی و 

فیزیکی آن

تعیین مقیاس و تلرانس در تولید

انجام محاسبات حجمی و وزنی در تولید

مقیاس و تلرانس تولید مصنوعات فلزي بر اساس 

نقشه و استاندارد هاي تولید

تعیین و محاسبه مشخصه هاي حجمی و وزنی بر 

اساس روابط و فرمول ها

۲۰۵



استادارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: صنایع فلزي

کد رشته: 071520

پایه:دهم

کد کتاب: 210407کد درس:

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2

باالتر از حد

انتظار

تعیین ابعاد و اندازه از روي نقشه، تعیین مقدار 

دور ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطاي %0
3

مقایسه نسبی سفتی  قطعات در بارگذاري  

کششی، فشاري، برشی، پیچشی، خمشی  ساده  با 

توجه  مشخصات هندسی وجنس آنها

مقایسه نسبی استحکام قطعات در بارگذاري  

کششی، فشاري،  برشی، پیچشی وخمشی ساده با 

توجه به مشخصات  هندسی و جنس آنها

فصل 5: 

مقاومت مواد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کسب توانایی مقایسه  سفتی قطعات 

مکانیک ساده در بارگذاري هاي خالص

کسب توانایی مقایسه استحکام  قطعات 

مکانیک ساده در بارگذاري هاي خالص

فصل 4: 

برآورد مواد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مقدار دور ریز مواد مورد در تولید 

مصنوعات فلزي بر اساس طرح و نقشه

محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز براي ساخت 

مصنوعات بر اساس طرح و نقشه مصنوع

درحد انتظار
تعیین ابعاد و اندازه از روي نقشه، تعیین مقدار 

دور ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطاي %3

1

پایین تر از

حد انتظار

مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی و برشی  بطور صحیح
1

باالتر از حد

انتظار

مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی،برشی،  پیچشی وخمشی  بطور صحیح
3

درحد انتظار

مقایسه نسبی  سفتی  و استحکام قطعات در بارگذاري 

کششی،  برشی، پیچشی  بطور صحیح
2

پایین تر از

حد انتظار

تعیین ابعاد و اندازه از روي نقشه، تعیین مقدار 

دور ریز، تعیین مقادیر صحیح با خطاي %5

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مقدار دور ریز مواد در تولید

تعیین مقدار مواد مورد نیاز براي تولید مصنوعات

ستگی
شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۰۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۰۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۰۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مکانیک خودرو رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۰۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۱۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۶



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11بررسی تسمھ ھای تجھیزات جانبی موتور11آچارکشی سیستم مولد قدرت1

12خارج کردن تسمه هاي تجهیزات جانبی موتور12آچارکشی سیستم انتقال قدرت2

23نصب تسمه هاي تجهیزات جانبی موتور13آچارکشی سیستم کنترل و هدایت خودرو3
144آچارکشی سیستم شاسی و تعلیق خودرو4

155بررسی اتصاالت مدارهاي الکتریکی5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11بررسی روغن جعبه دنده و دیفرانسیل11بررسی روغن موتور1
12تخلیه روغن جعبه دنده و دیفرانسیل12تخلیه روغن موتور2
23پر کردن روغن جعبه دنده و دیفرانسیل13تعویض فیلتر روغن3
244پر کردن روغن موتور4

155تعویض فیلترهاي هوا (موتور و اتاق)5

166تعویض فیلتر بنزین6
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی مایع خنک کاري موتور11بررسی مایع ترمز11بررسی مایع هیدرولیک فرمان1
1بررسی نشتی مدار خنک کاري موتور12تخلیه مایع ترمز12سر ریز مایع هیدرولیک فرمان2
2تعویض مایع خنک کاري موتور23پر کردن و هواگیري مدار هیدرولیک ترمز23پر کردن مایع هیدرولیک3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

نام فصل/پودمان 3 - تعویض مایعات خودرو
کدکد  واحد یادگیري5:تعویض مایع هیدرولیک فرمان

کد

کد واحد یادگیري7:تعویض مایع خنک کننده موتور  واحد یادگیري6:تعویض مایع سیستم ترمز 
(ABS) بدون ضد قفل

پایه:دهم

کد کتاب: 210490کد درس: 0716100110

سال تحصیلی: 1395-96

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«سرویس و نگهداري خودروهاي سواري»

کد

رشته تحصیلی:مکانیک خودرو

کد رشته: 071510

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 2 - تعویض روغن هاي خودرو

نام فصل/پودمان 1 - بازدید هاي خودرو و تعویض تسمه هاي تجهیزات جانبی موتور

واحد یادگیري1:آچارکشی مجموعه هاي خودرو
 واحد یادگیري2:تعویض تسمه هاي تجهیزات

جانبی موتور
 واحد یادگیري:

 واحد یادگیري4:تعویض روغن جعبه دنده  واحد یادگیري3:تعویض روغن هاي موتور
(دستی) خودرو

کدکد واحد یادگیري:

کدکد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۱۷



پایه:دهم

کد کتاب: 210490کد درس: 0716100110

سال تحصیلی: 1395-96

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«سرویس و نگهداري خودروهاي سواري»
رشته تحصیلی:مکانیک خودرو

کد رشته: 071510

           

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211بررسی عملکرد موتور1

122تنظیمات سرویس سریع موتور2

133تعویض قطعات معیوب سرویس سریع موتور3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
تخلیه مایعات موتور(خنک کاري و روغن

کاري)
111

122پیاده کردن سیستم مولد قدرت از روي شاسی2

233تعویض سیستم مولد قدرت3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره پودمان از 20

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

کد

نام فصل/پودمان 5 - پیاده و نصب کردن سیستم مولد قدرت 
واحد یادگیري9:پیاده و نصب کردن سیستم 

مولد قدرت
کد واحد یادگیري14:پیشگیري از بیماري ها واحد یادگیري13:تولک بري اجباري

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 -عیب یابی مقدماتی سیستم مولد قدرت
 واحد یادگیري : واحد یادگیري: واحد یادگیري8:عیب یابی سیستم مولد قدرت

کد

نمره پودمان از 20
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مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071510: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
22
31
42

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
31
42

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
32

2

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

تعمیر سیستم اگزوز

**20نمره واحد یادگیری از

میانگین مراحل

جمع كردن سر سیلندر

(موتور )تعمیر و جمع آوری نیم موتور

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

تعمير سيستم اگزوز خودرو: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

رفع عیوب اگزوز بدون بازكردن اجزاء

بررسی سیستم اگزوز به وسیله دستگاه های كنترل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس 

تعمير سيستم اگزوز خودرو -  3پودمان /نام فصل

تعمير نيم موتور - 2پودمان /نام فصل

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

:کد

تعمير نيم موتور: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

(بدون بازنمودن اجزاء)بررسی و رفع عیوب مقدماتی نیم موتور  

مراحل کاری

رفع عیوب بدون باز كردن سرسیلندر

رفع عیوب سرسیلندر با باز كردن اجزاء

تعمیر مجموعه سرسیلندر با باز كردن سرسیلندر از روی موتور

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(بدون باز كردن موتور از روی خودرو )بررسی و تعمیر اجزا نیم موتور   

بررسی متعلقات نیم موتور

:کد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

دهم:پایه

تعمير سرسيلندر: 1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

210492: کد کتاب 0715100210: کد درس

5نمره مستمر از 

گي
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مكانيك خودرو: رشته تحصيلي

071510: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تعميرات مكانيكي موتور»درس 

تعمير سرسيلندر - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210492: کد کتاب 0715100210: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21
32

2

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

تعمیر اجزاء سیستم خنک كاری موتور

میانگین مراحل

سيستم روغن کاری موتور - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاری

بررسی سیستم روغن كاری موتور

عیب یابی سیستم روغن كاری موتور

:کدسيستم روغن کاری موتور: 4 واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

تعمیر سیستم روغن كاری موتور

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

رفع عیوب سیستم خنک كاری موتور بدون باز كردن تجهیزات

بررسی سیستم خنک كاری موتور 

تعمير سيستم خنك کننده موتور: 5واحد یادگيری

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

میانگین مراحل

تعمير سيستم خنك کننده موتور - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

گي
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مب ي
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رز
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 1-کاربرد ایمنی در کارگاه تخصصی

2- کاربرد بهداشت عمومی و فردي در 

کارگاه تخصصی

 1- تعیین مواد پرکاربرد  با توجه به 

خواص آن ها در خودرو

2- تحلیل خواص مواد عمومی مورد 

استفاده در صنعت خودرو

نشان دادن کاربرد ایمنی و بهداشت 

در کار با ادوات تخصصی  تعمیرگاه 

خودرو

 انتخاب جنس قطعات و مواد مصرفی 

در فرآیند تعمیرات با توجه به خواص 

فنی و فراوانی کاربرد براساس 

استانداردها ودفترچه راهنماي تعمیرات

بخش2: ایمنی و بهداشت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: کاربرد مواد در 

خودرو

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

انتخاب جنس قطعات  با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و تاثیرات 

ایمنی و زیست محیطی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی 

کارگاه

باالتر از

حد انتظار
نشان دادن نکات ایمنی و بهداشتی و ارگونومی در هنگام کار در کارگاه

انتخاب جنس قطعات عمومی با توجه به خواص

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: مکانیک خودرو

کد رشته: 071510

پایه:دهم

کد کتاب:210489کد درس:  

بخش 1: شامل معرفی 

رشته و اینده شغلی و 

الزامات تعمیرکار موفق

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1مقایسه مشاغل اصلی مرتبط با خودرو 

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل مشاغل مرتیط با خودرو

 2-بررسی راهکار هاي موفقیت شغلی 

در مشاغل مکانیک خودرو

مقایسه مشاغل مرتبط با خودرو و 

انتخاب راهکار هاي الزم در موفقیت  

شغلی یا توجه به  توانایی هاي 

پایین تر از شخصی و امکانات

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرو و ارائه راهکار اولیه در 

موفقیت شغلی
3

2مقایسه مشاغل اصلی و فرعی مرتبط با خودرودرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1نشان دادن نکات بهداشتی در هنگام کار با ادوات تخصصی

3

1

3

2انتخاب جنس قطعات  با توجه شرایط استاندارد تعریف شده و تاثیرات ایمنیدرحد انتظار
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: مکانیک خودرو

کد رشته: 071510

پایه:دهم

کد کتاب:210489کد درس:  

  

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري کششی،برشی،  

پیچشی وخمشی
3

درحد انتظار
مقایسه نسبی  سفتی  و استحکام قطعات در بارگذاري کششی،  برشی، 

پیچشی
2

بخش 5:  مقاومت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه نسبی سفتی  قطعات در 

بارگذاري  کششی، فشاري، برشی، 

پیچشی، خمشی  ساده  با توجه  

پایین تر از مشخصات هندسی وجنس آنها

حد انتظار
مقایسه نسبی  سفتی و استحکام قطعات در بارگذاري کششی و برشی

 1-مقایسه  سفتی قطعات مکانیک 

ساده در بارگذاري هاي خالص

2- مقایسه استحکام  قطعات مکانیک 

ساده در بارگذاري هاي خالص

بخش4: اصول و مبانی 

کاربردي در خودرو

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبدیل واحدهاي پایه به کار رفته شده در نگهداري و تعمیرات خودرو با 

دقت 10 درصد

محاسبه متغیرهاي هندسی پایه در موتور خودرو با دقت 10 درصد

پایین تر از

حد انتظار

تبدیل واحدهاي پایه به کار رفته شده در نگهداري و تعمیرات خودرو با 

دقت 10 درصد

 1-محاسبات مربوط به سیلندر( حجم 

موتور- حجم جابجایی حجم مفید)

2- محاسبات مربوط به راندمان- 

فشار هیدرولیکی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبه متغیرهاي پایه هندسی و 

دینامیکی موتور خودرو و چرخ ها و 

تبدیل واحدهاي پایه با دقت 10 درصد

1

باالتر از

حد انتظار

تبدیل واحدهاي پایه به کار رفته شده در نگهداري و تعمیرات خودرو با 

دقت 10 درصد

محاسبه متغیرهاي هندسی پایه در موتور خودرو با دقت10  درصد 

محاسبه متغیرهاي دینامیکی پایه در موتور خودرو و چرخ ها با دقت10  

درصد

3

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۲۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۴



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صنایع چوب و مبلمان رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۵



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۷



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۲۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۲۹



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۳۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3
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مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11معرفی مواد اولیه1
12ساخت اتصال با پیچ2
13ساخت اتصال با الیت3
14ساخت اتصال با دوبل4

15ساخت اتصال با بیسکویتی5

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11آماده سازي مقدماتی (آشپزخانه)1
12ترسیم پالن2
13ترسیم نقشه کابینت آشپزخانه در پالن3
14ترسیم نقشه فنی یونیت هاي مختلف آشپزخانه4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111برش کاري براساس تقسیم نقشه فنی1
121لبه چشسبانی قطعات یونیت کابینت2
131مونتاژ اولیه یونیت آشپزخانه3
141مونتاژ یونیت هاي آشپزخانه در کنار یکدیگر و نصب پاسنگ4
551

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه»
رشته تحصیلی:صنایع  چوب و مبلمان

کد رشته: 072220

نام فصل/پودمان 3 - نقشه کشی و ساخت کابینت آشپزخانه

نام فصل/پودمان 2 - طراحی کابینت آشپزخانه

نام فصل/پودمان 1 - مواد اولیه و اتصاالت 

کد واحد یادگیري2:نقشه کشی کابینت

 واحد یادگیريکد

مراحل کاري

پایه:دهم

کد کتاب: 210466کد درس: 0722200110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

کد

 واحد یادگیري

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

 واحد یادگیري3:ساخت یونیت کابینت

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

کدگذاري قطعات کابینت چوبی آشپزخانه براي مونتاژ

نصب کشوي کابینت آشپزخانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

کد واحد یادگیري4:مونتاژ کابینت

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

واحد یادگیري1:مواد اولیه و اتصاالت 

مونتاژ بدنه یونیت کابینت چوبی آشپزخانه 
مونتاژ طبقات ثابت و متحرك کابینت آشپزخانه

نصب در کابینت آشپزخانه

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ستگی
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      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

 درس«طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه»
رشته تحصیلی:صنایع  چوب و مبلمان

کد رشته: 072220

        

پایه:دهم

کد کتاب: 210466کد درس: 0722200110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111برش در و تنکه1

121لبه چسبانی صفحات در کابینت چوبی2
131برش پروفیل درهاي قاب دار3
141مونتاژ در قاب دار4
55

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111تعیین محل نصب کابینت ها براساس پالن چیدمان1

121نصب پایه ها و قرار دادن کابینت هاي زمینی در محل مورد نظر2

131نصب صفحه رویی کابینت زمینی (صفحه تاپس)3
141مشخص کردن جایگاه سینک و گاز4
15نصب کابینت هاي دیواري براساس نقشه کار5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کد

نام فصل/پودمان 4 - ساخت در و کشوي کابینت آشپزخانه
 واحد یادگیري4:ساخت در کابینت

نام فصل/پودمان 5 -  نصب کابینت
کد

سوراخ کاري محل نصب لوال و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق 
آالت

نصب لوال و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آالت
تنظیم لوالو دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آالت

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

مراحل کاري

تعیین نصب لوله و دستگیره و ریل کشو سایر یراق آالت

برش کاري و قطعات کشو براساس نقشه کار با توجه به نوع مواد 
اولیه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

 واحد یادگیري8:نصب یراق آالت کابینت آشپزخانهواحد یادگیري7:چیدمان و نصب کابینت آشپزخانه

لبه چسبانی قطعات برش خورده کشو

کنشکاف زدن بدنه جعبه براي کف جعبه
سوراخ کاري جاي پیچ و الیت

مونتاژ کشو

 واحد یادگیري6:ساخت کشوي کابینت

مراحل کاري

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۳۴



صٌايع چَب ٍ هثلواى: رشتِ تحصيلي

072220: کذ رشتِ

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليرديف

11
21
32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليرديف

11
21

32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليرديف

11
21
32
42

2

:کذ

210468: کذ کتاب 0722200210: کذ درس

5ومرٌ مستمر از 

مًوتاژ ي تستٍ تىذي

ساخت هيشتحزيز کَدك ٍ ًَجَاى: 3ٍاحذ يادگيزی

هزاحل کاری

ترش كاري تر اساس وقشٍ فىي

لثٍ چسثاوي قطعات

*ایمىي، تهذاشت، شایستگي غیرفىي ي تًجهات زیست محیطي

میاوگیه مراحل

5ومرٌ مستمر از 

لثٍ چسثاوي قطعات

شیارزوي ي سًراخ كاري

3ومرٌ شایستگي ياحذ یادگیري از

دّن:پايِ

ساخت جاکتاتي کَدك ٍ ًَجَاى: 1ٍاحذ يادگيزی

میاوگیه مراحل

20ومرٌ پًدمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20ومرٌ ياحذ یادگیري از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان كودك و نوجوان»درس 

ساخت هيشتحزيز کَدك ٍ ًَجَاى -  3پَدهاى /ًام فصل

ساخت کوذ لثاس ٍ لَاسم کَدك ٍ ًَجَاى - 2پَدهاى /ًام فصل

ساخت جاکتاتي کَدك ٍ ًَجَاى - 1پَدهاى /ًام فصل

:کذ

ساخت کوذ لثاس ٍ لَاسم کَدك ٍ ًَجَاى: 2ٍاحذ يادگيزی

هزاحل کاری

ترش كاري تر اساس وقشٍ فىي

هزاحل کاری

ترش كاري تر اساس وقشٍ فىي

لثٍ چسثاوي قطعات

شیارزوي ي سًراخ كاري

*ایمىي، تهذاشت، شایستگي غیرفىي ي تًجهات زیست محیطي

مًوتاژ ي تستٍ تىذي

3ومرٌ شایستگي ياحذ یادگیري از

20ومرٌ پًدمان از 

3ومرٌ شایستگي ياحذ یادگیري از

20ومرٌ پًدمان از 

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیري از

:کذ

*ایمىي، تهذاشت، شایستگي غیرفىي ي تًجهات زیست محیطي

میاوگیه مراحل

مًوتاژ ي تستٍ تىذي

**20ومرٌ ياحذ یادگیري از

شیارزوي ي سًراخ كاري

۲۳۵



صٌايع چَب ٍ هثلواى: رشتِ تحصيلي

210468: کذ کتاب072220: کذ رشتِ 0722200210: کذ درس

1395-96: سال تحصيليدّن:پايِ

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«طراحي و ساخت مبلمان كودك و نوجوان»درس 

ساخت جاکتاتي کَدك ٍ ًَجَاى - 1پَدهاى /ًام فصل

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليرديف

11

21

32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليرديف

12

21
32

2

. هحاسثِ هي شَد 5ايي ًوزُ اس هجوَع ًوزُ هستوز ٍ ًوزُ شايستگي ٍاحذ يادگيزی  ** 

اوتخاب مثلمان مىاسة

چيذهاى اتاق کَدك ٍ ًَجَاى: 5ٍاحذ يادگيزی

چیذمان صحیح مثلمان

20ومرٌ پًدمان از 

:کذ

هزاحل کاری

:کذساخت گَْارُ ٍ تختخَاب کَدك ٍ ًَجَاى: 4ٍاحذ يادگيزی

ساخت گَْارُ ٍ تختخَاب کَدك ٍ ًَجَاى -4پَدهاى /ًام فصل

.را اخذ کٌذ   (3اس ًوزُ ) 2ٍاحذ يادگيزی حذاقل ًوزُ   سهاًي ٌّزجَ شايستگي کسة هي کٌذ کِ در ارسشياتي−

*ایمىي، تهذاشت، شایستگي غیرفىي ي تًجهات زیست محیطي

*ایمىي، تهذاشت، شایستگي غیرفىي ي تًجهات زیست محیطي

مًوتاژ ي تستٍ تىذي

شیارزوي ي سًراخ كاري

هزاحل کاری

ترش كاري تر اساس وقشٍ فىي

لثٍ چسثاوي قطعات

میاوگیه مراحل

چيذهاى اتاق کَدك ٍ ًَجَاى - 5پَدهاى /ًام فصل

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیري از

ترسیم پالن اتاق كًدك ي وًجًان

میاوگیه مراحل

3ومرٌ شایستگي ياحذ یادگیري از

.، شايستگي را کسة ًوايذ ٍاحذّای يادگيزی سهاًي لحاظ هي شَد کِ ٌّزجَ در کليِ (هياًگيي پَدهاى ّا)ًوزُ پَدهاى ٍ ًوزُ کلي درس − 

. است20 اس 12حذاقل ًوزُ قثَلي پَدهاى . ًوزُ پَدهاى اس هياًگيي ًوزُ ّای ٍاحذّای يادگيزی آى پَدهاى تِ دست هي آيذ−

تِ صَرت هستقل هَرد تاکيذ است ٍ رعايت ًكزدى آى تِ هعٌای عذم قثَلي در ٍاحذ يادگيزی هي  (ايوٌي، تْذاشت، شايستگي ّای غيز فٌي ٍ تَجْات سيست هحيطي)ارسشياتي *

تاشذ

3ومرٌ شایستگي ياحذ یادگیري از

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیري از

20ومرٌ پًدمان از 

۲۳۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2

پایین تر از 

حد انتظار
انتخاب مواد اولیه براساس فقط شکل محیط

1- انتخاب مواد اولیه براي ساخت 

کابینت آشپزخانه

2- انتخاب اتصال مناسب براي 

1ساخت کابینت آشپزخانه

3

1

3

2استفاده از نرم افزار کات مستر براساس طرح و نقشهدرحد انتظار

فصل 1:  

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:   مواد 

اولیه چوبی و 

کاربرد آن ها
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
نتخاب مواد اولیه براساس شکل محیطی، استحکام و سفارش 

مشتري

باالتر از

حد انتظار

انتخاب مواد اولیه براي ساخت کابینت آشپزخانه براساس ویژگی 

هاي محیطی، استحکام، سفارش مشتري و زیبا شناسی
انتخاب مواد اولیه براي ساخت 

کابینت آشپزخانه براساس ویژگی 

هاي محیطی، استحکام و سفارش 

مشتري

تعریف آثار صنایع چوبی در دوران اسالم

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

تحلیل تاریخ صنایع چوب و طبقه 

بندي آن  چوبی برتر براساس دوران 

پایین تر ازتاریخی

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3انتخاب آثارصنایع چوبی دوران تاریخی اسالم و طبقه بندي آنها

2انتخاب آثارصنایع چوبی دوران تاریخی اسالمدرحد انتظار

1- تحلیل تاریخ صنایع چوب در 

ایران

2- طبقه بندي آثار چوبی برتر در  

تاریخ اسالم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی:صنایع چوب و مبلمان

کد رشته: 9

پایه:دهم

کد کتاب: 210465کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:    

محاسبات و 

برآورد مواد 

اولیه1
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

برآورد مواد اولیه براي ساخت کابینت با استفاده از نرم افزار کات 

مستر با شاخص بهره وري

پایین تر از 

حد انتظار
برآورد مواد اولیه به صورت ذهنی

1- محاسبه و برآورد مواد اولیه 

براي ساخت کابینت آشپزخانه

2- نقشه کشی کابینت مورد نظر با 

نرم افزار کات مستر

برآورد مواد اولیه براي ساخت 

کابینت با استفاده از نرم افزار کات 

مستر براساس طرح و نقشه و صرفه 

جویی در هزینه ها

۲۳۷



 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی:صنایع چوب و مبلمان

کد رشته: 9

پایه:دهم

کد کتاب: 210465کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

محاسبه سرعت برش و استفاده از نرم افزار کات مستر براي 

3طراحی برش

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل تعداد برش با استفاده از نرم 

افزار کات مستر و برآورد مواد اولیه 

براي تولید کابینت به روش کمترین 

هزینه
1

1- انتخاب ماشین آالت با سرعت 

مناسب براي بریدن مواد اولیه 

کابینت آشپزخانه

2- انتخاب تعداد  برش از روي نرم 

افزار کات مستر به وسیله  ماشین 

آالت صنایع چوب در کابینت سازي

فصل 4: 

محاسبات 

برآورد مواد 

اولیه2
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

برآورد در مواد اولیه کابینت از روي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین تعداد برش از روي نقشه و طرح

فصل 5:  نصب 

یراق آالت و 

یونیت هاي 

کابینت 

(مقاومت 

قطعات در 

برابر تغییر 

شکل)

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

انتخاب روش نصب یونیت براساس 

نیروهاي فشاري و کششی وارده به 

اجزاء یونیت هاي کابینت
پایین تر از 

حد انتظار
نصب یونیتهاي زمینی بدون لحاظ نیروهاي وارد بر اجزاي یونیتها

1- انتخاب روش هاي  نصب 

یونیت هاي کابینت آشپزخانه

2- انتخاب یراق آالت براساس 

روش نصب یونیتها
1

باالتر از

حد انتظار

یونیتهاي زمینی و هوایی را با رعایت نوع نیروهاي وارده  با یراق 

آالت مربوطه نصب کند
3

درحد انتظار
نصب یونیتهاي زمینی و هوایی باتوجه به نوع نیروي وارد براجزاي 

یونیتها
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۳۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مکاترونیک رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۱



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۴۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

111نصب موتور1

122ساخت مدار راه انداز دستی2

ساخت مدار راه انداز موتور با میکرو کنترلر 3
AVR

133

244کنترل موتور با گوشی هوشمند4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1بررسی قطعه کار اولیه11بررسی قطعه کار اولیه11بررسی قطعه کار اولیه1
1آماده سازي قطعه کار12آماده سازي قطعه کار12انتخاب و آماده سازي وسایل2
1آماده سازي ابزار و وسایل13بستن قطعه کار13آماده سازي و بستن قطعه کار3
1بستن قطعه کار24انجام عملیات سوهان کاري24انجام عملیات اره کاري4
2سوراخ کاري قطعه کار555

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2
زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11بررسی قطعه کار اولیه11نقشه خوانی1

12آماده سازي قطعه کار12خط کشی2

23سوراخ کاري قطعه کار13آماده سازي ابزار و وسایل3

14بستن قطعه کار14بستن قطعه کار4

25انجام عملیات پرچ کاري25انجام عملیات خم کاري5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کدکد  واحد یادگیري5:خم کاري ورق و لوله

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - مونتاژ کاري

نام فصل/پودمان 2 - پرداخت کاري ساده

نام فصل/پودمان 1 - نصب و راه اندازي سیستم هاي مکاترونیکی برنامه پذیر
 واحد یادگیري1:نصب و راه اندازي سیستم هاي 

مکاترونیکی برنامه پذیر
 واحد یادگیري :

کدکد واحد یادگیري4:سوراخ کاري واحد یادگیري3:سوهان کاري واحد یادگیري 2:اره کاري

کد کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد رشته: 078810

      استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«نصب و راه اندازي مصنوعات مکاترونیکی» 

کد

سال تحصیلی: 96-1395رشته تحصیلی: مکاترونیک

کد

کد  واحد یادگیري 6:پرچ کاري واحد یادگیري :

پایه:دهم

کد کتاب: 210478 کد درس: 0788100110

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۴۹



            

کد رشته: 078810

      استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«نصب و راه اندازي مصنوعات مکاترونیکی» 
سال تحصیلی: 96-1395رشته تحصیلی: مکاترونیک پایه:دهم

کد کتاب: 210478 کد درس: 0788100110

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

111بررسی قطعه کار اولیه1

122آماده سازي قطعه کار2

133آماده سازي وسایل3

4
انجام عملیات جوش کاري  با قوس الکتریکی و 

الکترود روپوش دار
244

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

111نقشه خوانی1

122خط کشی2

133آماده سازي ابزار و وسایل3

144بستن قطعه کار4

255انجام عملیات مونتاژ کاري5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20
نمره پودمان از 20

کد

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

نام فصل/پودمان 5 - نصب و راه اندازي ساز و کارهاي حرکتی
 واحد یادگیري8:نصب و راه اندازي ساز و 

کارهاي حرکتی
کد واحد یادگیري : واحد یادگیري : کد

نمره پودمان از 20

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 - جوش کاري با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار
 واحد یادگیري7:جوش کاري با قوس الکتریکی و 

الکترود روپوش دار
 واحد یادگیري : واحد یادگیري :

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۰



مكاترونيك: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
21
33
43

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
31
42

52

62

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
32
42

2

SIM900و ماژول Atmega16راه اندازی میکرو کنترلر اصلی 

وکوپل سرموتور به فریم رک تخم هاDC (1.2rpm)نصب موتور 

**20نمره واحد یادگیری از

راه اندازی دمنده

نصب المنت ها

شناساندن ریموت به میکرو

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد (آنكوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

سیم کشی

نصب فن وحسگر وسرپیچ والمپ

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و  گرمايشي مكاترونيكي » درس 

(آنكوباتور)ساخت ماشين جوجه کشي -  3پودمان /نام فصل

ساخت دمنده مكاترونيكي - 2پودمان /نام فصل

ساخت کولر آبي مكاترونيكي - 1پودمان /نام فصل

:کد

ساخت دمنده مكاترونيكي: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

(بخش قدرت مدار)سیم کشی

مراحل کاری

سیم کشی

نصب موتور

راه اندازی کولر به صورت دستی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

(بخش الکترونیکی مدار) سیم کشی

نصب موتورها

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

دهم:پایه

ساخت کولر آبي مكاترونيكي: 1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

210480: کد کتاب 0788100210: کد درس

5نمره مستمر از 

راه اندازی کولر به صورت دستی

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۲۵۱



مكاترونيك: رشته تحصيلي

078810: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نگهداري و تعمير سيستم هاي سرمايشي و  گرمايشي مكاترونيكي » درس 

ساخت کولر آبي مكاترونيكي - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210480: کد کتاب 0788100210: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31
42
53

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21
31
42
52

2

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

مونتاژ و نصب پایه

نصب کلکتور

نصب و راه اندازی آبگرمكن خورشيدی: 5واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نصب مخزن 

نصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيك - 4پودمان /نام فصل

و  تست آبگرمکن (در صورت نیاز)بستن سیستم کنترل 

پر کردن سیال. لوله کشی و

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

آماده سازی

انتخاب تجهیزات

نصب و راه اندازی

مراحل کاری

نیازسنجی ، ظرفیت سنجی

طراحی

نصب و راه اندازی آبگرمكن خورشيدی - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کدنصب وراه اندازی سيستم های فتوولتائيك: 4 واحد یادگيری

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۲۵۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ظار
 انت

حد
در

تعیین طول ،سطح، حجم ، نیرو (ویژگیها،مولفه هاوانواع نیرو)، فشار، جرم، چگالی
حد 

از 
تر 

اال
ب

ظار
  تعیین طول ، سطح، حجم ، نیرو (ویژگیها،مولفه هاوانواع نیرو)، فشار، جرم، چگالی، گشتاور، کانت

تفکیک اجزاء ماشین در سیستم هاي مکانیکی

نمره واحد یادگیري از 20
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

2-تحلیل ویژگیهاي نیرووانواع آن

  1- تحلیل قوانین هیدرولیک و 

پنوماتیک

حل مسائل مربوط به فشار سیاالت با استفاده از قانون بویل ماریوت و پاسگال

تفکیک اجزاء هیدرولیکی سیستم هاي مکانیک

تفکیک اجزاء ماشین در سیستم هاي مکانیکی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین کنترل کننده، باز یا بسته بودن سیستم، خطاي حالت دائم، انواع پاسخ ها

1-تحلیل سیستم کنترل  حلقه باز 

وحلقه بسته

2-تحلیل عملگر وحسگر دریک 

سیستم کنترل

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی   

رشته تحصیلی:  مکاترونیک

کد رشته: 078810

پایه:دهم

کد کتاب:210477کد درس:

3

حد 
 از

التر
با

ظار
انت

تعیین کنترل کننده، باز یا بسته بودن سیستم، خطاي حالت دائم، انواع پاسخ ها،   محرك ها، 

حسگرها و تبدیل کمیت ها به یکدیگر
3

بخش 2: 

مکانیک 

(نیرو و 

ویژگی هاي 

آن)

ظار
 انت

حد
تعیین کنترل کننده، باز یا بسته بودن سیستم، خطاي حالت دائم، انواع پاسخ ها،   محرك ها، در

حسگرها
2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی یک سیستم به لحاظ هم افزا 

بودن،وتعیین اجزاءیک سیستم 

(کنترل کننده،محرك ها،حسگر،...)

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

بخش 1: 

کنترل

1- تحلیل مفاهیم پایه مکانیک
بررسی مفاهیم اولیه مکانیک 

ورفتارهاي مختلف 

نیرو(کششی،برشی وخمشی)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

2
حد 

از 
تر 

ن 
ایی

پ

ظار
1تعیین طول، سطح، حجم ، نیرو (ویژگیها،مولفه هاوانواع نیرو)انت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

بخش 3: 

مکانیک 

(اجزاء ماشین)

تحلیل مفاهیم فشار و قوانین حاکم 

بر آن اجزاءمختلف تشکیل دهنده 

ماشین(اتصال دهنده،ذخیره 

کننده،تکیه گاهی،ارتباط،انتقال 

قدرت وحرکت)

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

3

ظار
 انت

حد
در

2

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1انت

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تفکیک اجزاء هیدرولیکی سیستم هاي مکانیک

تفکیک اجزاء ماشین در سیستم هاي مکانیکی

2- تحلیل اجزاي ماشین

۲۵۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی   

رشته تحصیلی:  مکاترونیک

کد رشته: 078810

پایه:دهم

کد کتاب:210477کد درس:

نمرهنتایج مورد تکالیف عملکرديعنوان فصل

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1-تحلیل منابع مستقیم ومتناوب 

،مقاومت، سلف و خازن  و اتصاالت 

سري و موازي آن ها

بررسی مفاهیم اولیه برق واجزاءیک 

مدارالکتریکی از جمله منابع 

تغذیه،(dc وac)فرکانس،مقاومت 

الکتریکی واتصال سري وموازي 

آنها،سلف  وخازن واتصال سري 

وموازي آنها،قطعات 

الکترونیک(دیود وترانزیستور)

2- دیود  (منحنی ولت-آمپر ومقاومت 

هاي استاتیکی ودینامیکی) 

وترانزیستور(نواحی کار فعال،اشباع 

وقطع)

2- تعیین متغیرها،عملگرها ودستورات 

شرطی وحلقه هاي شرطی

1- تعیین کتابخانه ها وتابع اصلی 

برنامه

2

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

شاخص تحققاستاندارد عملکرد 

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

تعیین انواع جریان متناوب ، نحوه تولید جریان متناوب ومشخصات این نوع جریان، تعین 

مقاومت یک سیم واتصال سیم وموازي مقاومتها.تتعین پارامترهاي الکتریکی دریک مداربا 

قوانین کیرشهف،تعین مشخصات اصلی سلف ، اتصال سري وموازي سلف ها.تعین ظرفیت 

خازن،  اتصال سري وموازي خازن.دیود ومنحنی ولت آمپر وترانزیستور ونواحی کار

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

استفاده از کتابخانه ،تنظیم تابع اصلی برنامه،تعریف متغیر و انواع متغیر،استفاده از دستور براي 

چاپ متغیر
1

بخش 5: 

برنامه نویسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
استفاده از کتابخانه، تنظیم تابع اصلی برنامه، تعریف متغی و انواع متغیر، استفاده از دستور در

براي چاپ متغیر، به کارگیري عملگرها وعملوندها به طور صحیح

انتخاب کتابخانه ها، عملکردها و 

دستورات شرطی براساس سفارش

استفاده از کتابخانه، تنظیم تابع اصلی برنامه، تعریف متغیر و انواع متغیر، استفاده از دستور 

براي چاپ متغیر، به کارگیري عملگرها وعملوندها به طور صحیح، استفاده از دستور شرط و 

حلقه شرط

3

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
تعیین انواع جریان متناوب ، نحوه تولید جریان متناوب ومشخصات این نوع جریان، تعین پ

مقاومت یک سیم واتصال سیم وموازي مقاومتها.تتعین پارامترهاي الکتریکی دریک مداربا 

قانون کیرشهف

3

ظار
 انت

حد
در

تعیین انواع جریان متناوب ، نحوه تولید جریان متناوب ومشخصات این نوع جریان، تعین 

مقاومت یک سیم واتصال سیم وموازي مقاومتها.تتعین پارامترهاي الکتریکی دریک مداربا 

قوانین کیرشهف،تعین مشخصات اصلی سلف ، اتصال سري وموازي سلف ها.تعین ظرفیت 

خازن،  اتصال سري و موازي خازن.

2
بخش 4: 

الکترونیک

نمره مستمر از 5

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۵۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

چاپ رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۷



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۵۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۶۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۶۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۶۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۶۴



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11روشن کردن اسکنر و تمیز کردن شیشه1
12دریافت اورژینال و دستور اجراي کار2
13تنظیم و اصالح رنگ3
14کنترل و کالیبراسیون4

15ذخیره و ارسال فایل5

6
1-بکارگیري فناوري هاي مناسب                               2-
استفاده از سخت افزار و نرم افزار بدون ایراد                 3-

مرتب کردن محیط کار
16

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

1(Imagesetter) 212آماده سازي دستگاه ایمیج سازي
222تنظیمات ریپ(RIP) و ترام گذاري2
232ظهور و ثبوت فیلم3
242کنترل فیلم4
552

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21آماده سازي دستگاه پلیت ستر1
22تنظیمات ریپ(RIP) و ترام گذاري2
23ظهور پلیت3
24کنترل پلیت 4
25نگهداري و بایگانی پلیت5

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

 واحد یادگیريکد

مراحل کاري

           استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«لیتوگرافی و کلیشه سازي» 
رشته تحصیلی:چاپ

کد رشته: 078820

 واحد یادگیري4:تولید پلیت رایانه اي چاپ افست

پایه:دهم

کد کتاب: 210454کد درس: 0788200110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نام فصل/پودمان 1 - اسکن تصاویر

 واحد یادگیري2:تولید فیلم

کد

 واحد یادگیري3:تولید پلیت سنتی چاپ افست

مراحل کاري

(CTP) نام فصل/پودمان 3 - تولید پلیت رایانه اي

کد

نام فصل/پودمان 2 -لیتوگرافی CTF و سنتی

مراحل کاري

نوردهی
ظهور پلیت

کنترل پلیت

کد

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نگهداري پلیت

مونتاژ فیلم

نمره واحد یادگیري از20
نمره مستمر از 5

 واحد یادگیري

واحد یادگیري1:اسکن تصاویر

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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           استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«لیتوگرافی و کلیشه سازي» 
رشته تحصیلی:چاپ

کد رشته: 078820

پایه:دهم

کد کتاب: 210454کد درس: 0788200110

سال تحصیلی: 1395-96

     
کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

212انتخاب کلیشه با توجه به جنس و ضخامت و نوع کاربرد1
222حساس کردن سطح کلیشه2
232کپی کردن فیلم نگاتیو بر سطح کلیشه3
242اسید کاري و فرز کاري کلیشه4
552
661

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21انتخاب قاب شابلون از نظر جنس ابعاد و نوع چاپ1

22تور کشی2
23چربی زدایی و حساس کردن شابلون3
24انتقال طرح (استنسیل) به شابلون4
25ظهور شابلون5
16روتوش، دورگیري6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

نام فصل/پودمان 5 -  تولید شابلون اسکرین

انتخاب کلیشه و چربی زدایی از آن

 واحد یادگیري6:تولید کلیشه چاپ پد (بالشتکی)

مراحل کاري

نام فصل/پودمان 4 - تولید کلیشه چاپ بالشتکی و برجسته
 واحد یادگیري5:تولید کلیشه چاپ برجسته(فلزي)

 واحد یادگیريواحد یادگیري7:تهیه شابلون سنتی اسکرین

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

کد

کد

حساس کردن

انتقال طرح
ظهور کلیشه

حرارت دادن کلیشه
کادر بندي و اسیدکاري و تمیزکردن کلیشه

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21الك كشي شابلون با دستگاه1

CTS12تنظیمات دستگاه 2

CTS13انتقال طرح به شابلون با دستگاه 3

24شابلون (شست و شوي)ظهور 4

25كنترل انطباق طرح و شابلون5

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212(پودري یا مایع)انتخاب نوع مركب با توجه به سطح چاپي 1

222برداشت حجم مركب با توجه به تیراژ و سطح چاپي2

232انتخاب و استفاده مکمل هاي مركب3
141مركب (ساخت)تركیب 4

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211آماده كردن سطوح چاپي جهت تغذیه1

122تنظیم كردن واحد تغذیه و تحویل2

232نصب و تنظیم اولیه فیکسچر3

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

میانگین مراحل

مراحل کاری

تغذیه و تحویل چاپ توری: 4 واحد یادگیری

(جنس، حرارت پذیري، كاربرد)انتخاب رنگ با توجه به سطح چاپي 

سطح چاپي و سیستم چاپ -  برداشت حجم رنگ با توجه به تیراژ

(بسته –باز )

انتخاب مکمل هاي رنگ و برداشت آن

نمونه رنگ (ساخت)تركیب 

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کدتغذیه و تحویل چاپ بالشتکی: 5 واحد یادگیری

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

210456: کد کتاب

تنظیم كردن واحد تغذیه و تحویل

نصب و تنظیم اولیه فیکسچر

0788200210: کد درس

ترکیب کردن مرکب چاپ بالشتکی: 3 واحد یادگیری

آماده كردن سطوح چاپي جهت تغذیه

20نمره پودمان از 

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

20نمره پودمان از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش چاپ توری و بالشتکي»درس 

چاپ: رشته تحصیلی

078820: کد رشته

تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی - 3پودمان /نام فصل

ترکیب کردن مرکب چاپ توری و بالشتکی - 2پودمان /نام فصل

(CTS/Computer To Screen)ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری - 1پودمان /نام فصل

کدترکیب مرکب چاپ توری: 2 واحد یادگیری 

 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

1395-96: سال تحصیلی دهم:پایه

ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری: 1واحد یادگیری

گي
یست
 شا
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210456: کد کتاب 0788200210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد به روش چاپ توری و بالشتکي»درس 

چاپ: رشته تحصیلی

078820: کد رشته

(CTS/Computer To Screen)ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصیلی دهم:پایه

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظیم فاصله بازوهاي گیرنده شابلون1

121تنظیم چپ و راست و جلو عقب شابلون2

131تنظیم فاصله ي شابلون و سطح چاپي3

442

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظیم ارژینال بر سطح چاپي1

222انطباق طرح شابلون و ارژینال قرار داده شده بر سطح چاپي2

131ثابت كردن فیکسچر3

242چاپ نمونه و كنترل انطباق آن با ارژینال4

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگیري  ** 

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیري از

نمونه گیری چاپ بالشتکی: 9 واحد یادگیری

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد یادگیري حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي كسب مي كند كه در ارزشیابي−

. ، شایستگي را كسب نماید واحدهاي یادگیري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاكید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولي در واحد یادگیري مي باشد (ایمني، بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و توجهات زیست محیطي)ارزشیابي *

20نمره پودمان از 

نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی - 5پودمان /نام فصل

کدکد

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

نمونه گیری چاپ توری: 8واحد یادگیری

3نمره شایستگي واحد یادگیري از

تنظیم ایستگاه هاي شاتل

چاپ نمونه و كنترل انطباق آن با ارژینال

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

رجیستري چاپ بر سطح ارژینال

تنظیم فیکسچر

*ایمني، بهداشت، شایستگي غیرفني و توجهات زیست محیطي

میانگین مراحل

مراحل کاری

بستن میز كلیشه

5نمره مستمر از 

مراحل کاری

بستن شابلون چاپ توری: 6 واحد یادگیری

**20نمره واحد یادگیري از

بستن كلیشه همراه كاپ بر روي میز

تنظیم داكتر بلید بر روي كلیشه

قفل كردن تنظیمات دستگاه

بستن کلیشه چاپ بالشتکی: 7 واحد یادگیری کد

بستن شابلون توری و کلیشه بالشتکی - 4پودمان /نام فصل
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

3

درحد انتظار
به کار گیري روش هاي انتخاب شده و رسیدن به سرعت 

و کیفیت خواسته شده
2

2

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
تمیز دادن نقاط ضعف و قوت انواع ابزارهاي کارگاهی و 

آزمایشگاهی و ماشین آالت چاپ
2

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: چاپ

کد رشته:028820

پایه:دهم

کد کتاب: 210453کد درس:  

فصل 1: 

پیدایش و 

سیر تکامل 

صنعت چاپ

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن ویژگی هاي هر یک از روش هاي چاپی و 

تولید مناسب آن ها
1

فصل 2: 

شناخت مواد 

و کاربرد آن 

ها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

شناخت ابزار 

و تجهیزات 

کارگاهی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

انتخاب مناسب ترین ابزارهاي کارگاهی و آزمایشگاهی و 

ماشین آالت چاپ با تأکید بر سرعت تولید و کیفیت چاپ

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
 به کارگیري سطوح چاپ شونده کاغذي و غیرکاغذي، 

مرکب، پلیت و مواد شیمیایی با کار چاپی طبق دستور کار

باالتر از

حد انتظار

انتخاب بهترین و مناسب ترین سطوح چاپ شونده کاغذي 

و یا غیرکاغذي، مرکب، پلیت و مواد شیمیایی مناسب با 

کار چاپی

دسته بندي ابزارهاي کارگاهی و آزمایشگاهی و ماشین 

آالت از دیدگاه کاربردي

 کاربرد مواد شیمیایی با رعایت اصول ایمنی

دسته بندي ابزارهاي کارگاه چاپ و   -1

تشریح ویژگی هاي کاربردي هر دسته

دسته بندي کلیه ماشین آالت پیش از   -2

چاپ، چاپ و پس از چاپ و تمیز دادن 

کارکرد آن ها نسبت به یکدیگر

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع سطوح چاپ شونده کاغذي و غیرکاغذي، 

مرکب، پلیت و مواد شیمیایی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین کاربرد هر یک از ابزارهاي کارگاهی و 

آزمایشگاهی و تمیز دادن عملکرد اقتصادي هر 

یک از دستگاه ها با تأکید بر کیفیت تولید

تحلیل عملکرد هر یک از روش هاي چاپی 

وتمیز دادن ویژگی هاي کیفی هر یک از روش 

هاي چاپی و چگونگی تولید آن ها

تمیز دادن ویژگی هاي هر یک از سطوح   -1

چاپ شونده کاغذي و غیر کاغذي

2- تشریح ویژگی هاي پلیت هاي چاپ 

افست، فلکسوگرافی، کلشه و گراوور و  تمیز 

دادن مواد شیمیایی از یکدیگر و کاربرد آن ها 

در صنعت چاپ

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تشریح چگونگی پیدایش صنعت چاپ

تجزیه و تحلیل گسترش و توسعه صنعت   -2

چاپ با توجه به نیاز جامعه
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

انتخاب و اجراي مناسب روش چاپی با تأکید بر باالترین 

سرعت و بهترین کیفیت تولید

تعیین ویژگی هاي هر یک از سطوح چاپ 

شونده کاغذي و غیرکاغذي و بیان محل 

مصرف آن ها

تعیین مرکب براي هر یک از تولیدات چاپی

کاربرد پلیت هاي چاپی  در روش هاي چاپی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۶۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: چاپ

کد رشته:028820

پایه:دهم

کد کتاب: 210453کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

 محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، جرم و زاویه و 

3محاسبه میزان کاغذ مصرفی یک کتاب

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

فصل 4: 

محاسبات فنی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
تعیین عوامل مؤثر در محاسبه قیمت تمام شده یک کار 

چاپی

پایین تر از

حد انتظار
تعیین ویژگی هاي کاغذ و مصرف مرکب

1- محاسبه مسائل مرتبط با یکا هاي اندازه 

گیري طول، سطح، حجم، مایعات، جرم و زاویه

2- محاسبه ویژگی هاي کاغذ و مرکب در 

ارتباط با قیمت تمام شده

 ر انجام محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، 

جرم، زاویه

محاسبات مربوط به کاغذ و مصرف مرکب در 

ارتباط با قیمت تمام شده

فصل 5: 

مقاومت 

قطعات در 

برابر تغییر 

شکل
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

تجزیه و تحلیل بارگذاري قطعات و تغییر 

شکل احتمالی آن ها در برابر بارگذاري

بیان انواع تغییر شکل ها در قطعات مانند تنش 

هاي پیچشی، کششی، کمانش، برش، خمش و 

فشار

پایین تر از 

حد انتظار
1تفسیر تغییر شکل در قطعات

باالتر از

حد انتظار

تحلیل آزمایشات ساده به منظور نشان دادن تأثیرات 

بارگذاري در قطعات
3

2تعیین آزمایشات ساده در ارتباط با بارگذاري قطعاتدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي قطعات در محیط نرم 

افزار و نماگیري بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه  قطعات با دست آزاد با رعایت استاندارد هاي 

ISO-128 , ISO-129 نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  

نقشه برداري 

از روي قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

-ISO)تهیه نقشه از روي قطعه با رعایت  استاندارد هاي نقشه کشی

(  ISO-129 , 128

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از روي 

قطعه

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
 ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و 

اندازه گذاري بارعایت استاندارد

ISO  - 128  

ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده به وسیله ابزار نقشه 

ISO-128 کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  

ترسیم نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک  

خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه بعدي 

بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي قطعه بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۷۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس" نقشه کشی فنی رایانه اي گروه مکانیک"

رشته تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک خودرو- صنایع فلزي- 
چاپ – صنایع چوب و مبلمان-تاسیسات مکانیکی-

مکاترونیک- مکانیک موتورهاي دریایی

کد رشته:-

پایه:دهم

کد کتاب: 210203کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود و یک پروژه از سایر رشته ها

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود فصل 5:  

ترسیم پروژه 

با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از رایانه 

مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی

       ISO -128 ،  ISO -129 
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: 

کنترل کیفیت 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %90 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی  

ISO -128 , ISO -129

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

(  ISO-128 , ISO-129)   3کشی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ساختمان رشته  

 (زمینه صنعت)

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۳



 

 

 

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۷۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۷۹
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رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۰



رشته تحصیلی:ساختمان 

کد رشته:073210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52
62

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

پیاده کردن نقشه
اجراي رجهاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی

 واحد یادگیري3: اجراي دیوارهاي جداکننده(پارتیشن)

مراحل کاري

نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«ساختمان سازي»

نام فصل/پودمان 3 -  اجراي دیوارهاي جداکننده(پارتیشن)

نام فصل/پودمان 2 - مساحی

نام فصل/پودمان 1 -رسم فنی
کد:

 واحد یادگیري2: مساحی

مراحل کاري

تهیه کروکی

مراحل کاري

رعایت قطر خطوط
رعایت مقیاس نقشه

ترسیم صحیح نقشه ها 
رعایت اصول اندازه گذاري

کد

سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب:210396

پایه:دهم

کد درس:0732100210

واحد یادگیري1:رسم فنی

ارائه گزارش
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

بررسی خطا
تهیه نقشه

تعیین مساحت
پیاده کردن طرح

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم
تهیه نقشه رجهاي فرد و زوج دیوار (پیوندیابی)

نمره واحد یادگیري از20

نمره واحد یادگیري از20

کد

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۱



رشته تحصیلی:ساختمان 

کد رشته:073210

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«ساختمان سازي»

    

سال تحصیلی: 1395-96

کد کتاب:210396

پایه:دهم

کد درس:0732100210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 -  اجراي قوس

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

کد
نام فصل/پودمان 4 -  دیوار چینی

 واحد یادگیري4: دیوار چینی

ساخت قالب قوس 
استقرار قالب قوس

کد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري5: اجراي قوس

مراحل کاري

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم
تهیه نقشه رجهاي فرد و زوج دیوار (پیوندیابی)

میانگین مراحل

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

اجراي رجهاي فرد و زوج مطابق نقشه با رعایت اصول و ضوابط فنی

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

بررسی نقشه، تعیین نوع قوس و برآورد مصالح و وسایل الزم
ترسیم نقشه قوس روي زمین

پیاده کردن نقشه

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۲



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21ترسیم صحیح نقشه1

22رعایت قطر خطوط2

23رعایت مقیاس نقشه3

24رعایت اصول اندازه گذاری4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21تهیه کروکی1

22بررسی خطا2

23تهیه نقشه3

24تعیین مساحت4

25پیاده کردن طرح5

26ارائه گزارش6

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

222کنترل گونیایی و عدم پیچیدگی چارچوب قبل از نصب2

232نصب چارچوب مطابق نقشه و اصول فنی3

242کنترل نهایی و تثبیت آن4

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نازك كاري ساختمان»درس 

ساختمان: رشته تحصيلی

073210: کد رشته

نصب چارچوب و اندود گچ و خاک - 3پودمان /نام فصل

نقشه برداری با وسایل ساده -  2پودمان /نام فصل

نقشه کشی مقدماتی -  1پودمان /نام فصل

کدنقشه برداری با وسایل ساده:  2 واحد یادگيری

 واحد یادگيریکد

مراحل کاری

 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

پر کردن متن بین شمشه ها

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

دهم:پایه

210398: کد کتاب0732100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

کد

کد

کداندود گچ و خاک: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

نقشه کشی مقدماتی:  1واحد یادگيری

بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

نصب چهارچوب: 3 واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

اجرای کرم مطابق اصول فنی

شمشه گیری کرم ها

میانگین مراحل

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۲۸۳



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«نازك كاري ساختمان»درس 

ساختمان: رشته تحصيلی

073210: کد رشته

نقشه کشی مقدماتی -  1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210398: کد کتاب0732100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

22ایجاد خط تراز زیر کار با استفاده از ماسه، شمشه و تراز2

23اجرای رج اول با فاصلۀ مناسب از دیوار با رعایت اصول فنی3

24اجرای سایر رج ها و کنترل آن ها مطابق اصول فنی4

25بندکشی نمای کار5

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21بررسی نقشه، تعیین نوع کف سازی و برآورد مصالح و وسایل الزم1

22دلیل گذاری مطابق نقشه و اصول فنی و رعایت شیب الزم2

23پر کردن متن بین دلیل ها با توجه به اصول فنی3

24دوغاب ریزی و پاك کردن سطح کار4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

فرش کف: 6واحد یادگيری

 واحد یادگيری

مراحل کاری

کد

کاشی کاری - 4پودمان /نام فصل

کاشی کاری: 5 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری  ** 

 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

فرش کف - 5پودمان /نام فصل

کدکد

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

گي
یست
شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۲۸۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1-محاسبه طول اشکال هندسی

2-محاسبه زاویه به روش هاي 

مختلف

انتخاب روش هاي اجرایی براساس 

استاندارد نظام مهندسی و محاسبه 

عملیات اجرایی با استفاده از نرم افزار 

اکسل و ماشین حساب

محاسبه طول و زوایاي اشکال هندسی  

با واحدهاي مختلف

1- استفاده از روش هاي اجرایی 

اصولی

2- محاسبه مقدار عملیات اجرایی

بخش 2: 

آشنایی با 

مراحل 

ابتدایی 

اجراي 

ساختمان
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3:     

محاسبات فنی 

و برآوردها
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
محاسبه طول و زوایا را با روش هاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین مقدار عملیات اجرایی براساس استاندارددرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
محاسبه مقدار عملیات اجرایی

 انجام محاسبات طول

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: ساختمان

کد رشته: 073210

پایه:دهم

کد کتاب: 210396کد درس:  07321110

بخش 1: 

کلیات و 

مصالح 

ساختمانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعریف خواص مصالح 

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-بکار گیري مباحث نظام مهندسی

2-تعیین خواص مصالح ساختمانی

تعیین خواص مصالح ساختمانی 

براساس مبحث پنجم نظام مهندسی
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین خواص مصالح را با توجه به محل مصرف

2تعیین خواص مصالحدرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین روش اجراي عملیات اجرایی

3

1

3

2انجام محاسبات طول و زوایاي اشکال هندسیدرحد انتظار

۲۸۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: ساختمان

کد رشته: 073210

پایه:دهم

کد کتاب: 210396کد درس:  07321110

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

محاسبه و کنترل وزن و حجم و زمان  به کمک روش هاي مختلف 

محاسبه
3

2محاسبه وزن و حجم و زمان کاردرحد انتظار بخش 5 : 

محاسبات فنی 

و برآوردها
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

محاسبه حجم و وزن مصالح و زمان 

انجام کار مطابق روابط فیزیکی و 

پایین تر ازریاضی

حد انتظار
محاسبه وزن و زمان

1- محاسبه حجم و وزن مصالح 

ساختمانی

2- تعیین زمان انجام کار

بخش 4:  

محاسبات فنی 

و برآوردها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

محاسبه سطح اشکال هندسی مشخص و نامشخصدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
محاسبه سطح اشکال مشخص

1- محاسبه مساحت اشکال هندسی

2- محاسبه مساحت اشکال نامشخص

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبه مساحت اشکال هندسی و 

نامشخص مطابق روابط هندسی و 

مثلثاتی
1

باالتر از

حد انتظار

محاسبه سطح اشکال هندسی مشخص و نامشخص را با روش هاي 

مختلف
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

ترسیم نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي 

قطعات در محیط نرم افزار و نماگیري 

بارعایت الیه بندي و ضخامت خطوط  

ISO-128 مطابق استاندارد

تهیه نقشه بناي ساخته شده با دست آزاد با 

رعایت استاندارد هاي نقشه کشی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل 3:  نقشه 

برداري از روي 

قطعه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه نقشه از روي بناي ساخته شده با رعایت  استاندارد هاي نقشه 

کشی

پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم اشکال هندسی با دست آزاد

1- ترسیم اشکال هندسی با دست 

آزاد

2- تهیه نقشه دست آزاد از بنا

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه معماري و ساختمان

رشته تحصیلی: ساختمان

کد رشته: 073210

پایه:دهم

کد کتاب: 21020کد درس:  880500110

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

1- ترسیم سه نما از روي مدل

2- ترسیم نماي مجهول

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

ترسیم نقشه بدون خطا با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري کامل 

ISO-128 3مطابق با
ترسیم سه نما از روي مدل به وسیله ابزار 

نقشه کشی دستی و اندازه گذاري بارعایت 

ISO-128 استاندارد
ترسیم نما مجهول از روي دو نماي داده شده 

به وسیله ابزار نقشه کشی دستی و اندازه 

ISO-128   گذاري بارعایت استاندارد

2ترسیم نقشه با رعایت ضخامت خطوط و اندازه گذاري ناقصدرحد انتظار

3

فصل 1:  نقشه 

خوانی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 2:  ترسیم 

نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه بدون نماگیري همراه یک 

 خطا

باالتر از

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  یک قطعه و نماگیري از مدل سه 

بعدي بدون خطا
1- ترسیم نقشه هاي دوبعدي با 

اتوکد

2- ترسیم نقشه هاي سه بعدي با 

اتوکد

ترسیم نقشه همراه با خطا بدون رعایت استاندارد هاي  ISO-128و 

ISO-129

2

پایین تر از 

حد انتظار

ترسیم نقشه دو بعدي و سه بعدي  با داشتن بیش از یک خطا در 

نقشه

1

3

2تهیه نقشه از روي بناي ساخته شده بدون اندازه گذاريدرحد انتظار

1

۲۸۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس نقشه کشی فنی رایانه اي گروه معماري و ساختمان

رشته تحصیلی: ساختمان

کد رشته: 073210

پایه:دهم

کد کتاب: 21020کد درس:  880500110

  سال تحصیلی: 1395-96

ک   
عنوان فصل

تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3ترسیم 3 پروژه مربوط به رشته خود

2ترسیم 2پروژه مربوط به رشته خود
فصل 5:  ترسیم 

پروژه با رایانه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ترسیم یک پروژه نقشه کشی با استفاده از 

رایانه مطابق با استاندارد هاي نقشه کشی 

ساختمان
پایین تر از 

حد انتظار
ترسیم تنها 1پروژه مربوط به رشته

1- تعیین مراحل ترسیم پروژه

2- ترسیم پروژه

فصل 4: کنترل 

کیفیت نقشه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل کیفیت نقشه با تعیین حداقل %70 خطا هاي نقشهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تغیین اشکاالت ترسیمی نقشه

1- تعیین اشکاالت نقشه

2- انجام کنترل کیفیت نقشه
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

انجام کنترل کیفی  نقشه مطابق با استاندارد 

هاي نقشه کشی ساختمان

1

باالتر از

حد انتظار

کنترل کیفیت نقشه با تعیین تمام خطا ها  مطابق با استاندارد هاي نقشه 

3کشی ساختمان

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پویا نمایی (انیمیشن) رشته  

)هنر(زمینه   

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۸۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۲۹۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۹۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۹۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۲۹۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2

۲۹۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاريردیف
حداقل نمره

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

212 انتخاب متن جهت بررسی شخصیت ها1

2
 جمع آوري و انتخاب منابع تصویري  مورد نیاز  براي طراحی 

222شخصیت و ابزارهاي آن

232 دسته بندي سبک منابع تصویري3
242دسته بندي شخصیت اصلی مکمل هنروران 4
252 انتخاب تکنیک مناسب براي طراحی شخصیت 5
662

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

212 تحقیق و بررسی تصویري آناتومی1

222 طراحی واقعگرایانه آناتومی انسان، حیوان با استفاده از مدل 2

232 طراحی اولیه  آناتومی شخصیت بر اساس فرم هاي هندسی 3

242 دفرمه کردن شخصیت ها از طریق اغراق 4
25 ویرایش و پرداخت شخصیت ها5

26 طراحی اولیه شخصیت با رنگ بندي، حجم و سایه روشن 6

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21تعیین حالت هاي اصلی بدن (پز)1
22انتخاب تکنیکی فرم  شخصیت ها 2
23طراحی اولیه براي حالت هاي اصلی بدن  3
24تعیین کنارهم نشینی و تناسبات شخصیت ها نسبت به یکدیگر4
25ساخت شخصیت ها به صورت سه بعدي خمیري5
26اجراي نهایی حالت هاي اصلی بدن  6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

 واحد یادگیري4:انطباق طراحی اولیه با خصوصیات کلی فیلمنامه

 تطبیق و اجراي  تکنیک طراحی شخصیت با فیلمنامه

کد  واحد یادگیري5:طراحی حالت هاي اصلی بدن

 بررسی انطباق ویژگی شخصیت با متن فیلمنامه

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس« طراحی شخصیت »
رشته تحصیلی: پویانمایی

کد رشته: 021130

پایه:دهم

کد کتاب:کد درس: 0211300110

سال تحصیلی: 1395-96

واحد یادگیري1:بررسی و تعیین شخصیت هاي فیلمنامه

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 - طراحی بدن شخصیت

نام فصل/پودمان 2 - طراحی و انطباق شخصیت با متن

نام فصل/پودمان 1 - بررسی و تحقیق در مورد شخصیت هاي فیلمنامه 

کد واحد یادگیري3: طراحی اولیه شخصیت

 واحد یادگیري2:تیپ شناسی با توجه به ویژگی هاي شخصیتکد

مراحل کاري

 تحقیق و بررسی در مورد ویژگی هاي روحی، رفتاري، روانی، 
احساسی و منطقی شخصیت

تعیین ویژگی هاي ظاهري شخصیت 

 تعیین خصوصیات اقلیمی، جغرافیایی ،فرهنگی و تاریخی

 تعیین موقعیت  و روابط اجتماعی

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

تعیین روابط خانوادگی و شباهت هاي خویشاوندي شخصیت

نمره مستمر از 5

کد

کد واحد یادگیري

مراحل کاري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

بسط و گسترش طراحی شخصیت در جهت باورپذیر کردن آن با 
توجه به روابط متقابل در متن

بررسی فرم بصري و طراحی اولیه جانوران،گیاهان با توجه به فضاي 
فیلمنامه

طراحی شخصیت از نظر ویژگی هاي رفتاري و اخالقی به صورت 
معکوس

ستگی
شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۹۷



استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس« طراحی شخصیت »
رشته تحصیلی: پویانمایی

کد رشته: 021130

پایه:دهم

کد کتاب:کد درس: 0211300110

سال تحصیلی: 1395-96

         
کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

212تعیین دوره تاریخی و موقعیت جغرافیایی رویداد با توجه به متن1

222تعیین شاخص هاي فرهنگی و نژاد شخصیت ها2

3
جمع آوري منابع تصویري با توجه به دوره تاریخی و شرایط

جغرافیاي مورد نظر
232

242طراحی اولیه لباس و وسایل شخصیت ها4
252اجراي نهایی پوشش و وسایل شخصیت 5
262بررسی قابلیت لباس و وسایل شخصیت در حالت هاي مختلف 6

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

21تعیین حالت هاي مختلف شخصیت بر اساس زاویه دید1

22طراحی ضد نور شخصیت 2

3
تصویر برداري از شخصیت هاي طراحی شده براي نهایی کردن

زوایاي شخصیت
23

24تعیین ترکیب بندي شخصیت ها  در نماي دوربین4
25طراحی نهایی شخصیت از زوایاي مختلف 5
26بازنگري و ویرایش و پرداخت نهایی شخصیت ها6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ثبت حالت چهره شخصیت ها در بیان حروف با توجه به متن 
فیلمنامه

تعیین اجزاي صورت در شخصیت ها

طراحی اولیه حالت هاي اصلی چهره شخصیت ها

 واحد یادگیري

نام فصل/پودمان 5 -  بررسی اجراي نهایی شخصیت
کد واحد یادگیري8:بررسی ابعاد شخصیت و اجراي نهایی

 واحد یادگیري7:طراحی حالت هاي  چهره شخصیت

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

ثبت حالت هاي عاطفی چهره شخصیت ها با توجه به متن فیلمنامه

مراحل کاري

ساخت حجم صورت با خمیر 
اجراي نهایی حالت هاي چهره  شخصیت ها

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کد

نام فصل/پودمان 4 - طراحی پوشش و چهره شخصیت
 واحد یادگیري6:طراحی وسایل و پوشش شخصیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۲۹۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2

۲۹۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

معماري داخلی رشته  

)هنر(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۱



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۰۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3
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مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211به کارگیري اصول هنرهاي و تجسمی1
222انتخاب روش ارائه کار و طراحی2
233انتخاب سوژه و زاویه دید3
244ترسیم و ارائه موضوع طراحی4

255ارائه نهایی5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

211ترسیم پالن معماري1
222ترسیم برش از پالن معماري2
233ترسیم نماها3
244ترسیم پالن جانمایی (پالن سایت)4
155ارائه تصاویر سه بعدي5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه11آماده سازي بستر کف سازي1
1کنترل بسترکار و تاسیسات12کنترل سفت کاري22نصب موکت2
2برش و نصب23اجراي بستر زیرسازي23پرداخت نهایی گوشه ها و همپوشانی ها3
1پرداخت نهایی24نصب کاغذ دیواري44
15پرداخت سطح نهایی55

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد رشته: 34320193-1

کد

کد:  واحد یادگیري5:اجراي پوشش سقف کاغذي

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: 210605 کد درس: 0212100110

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تزئینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي داخلی» 

کد

نام فصل/پودمان 3

نام فصل/پودمان 2- ترسیم فنی عناصر معماري داخلی

نام فصل/پودمان 1- تهیه کروکی و ترسیمات دست آزاد
 واحد یادگیري1:تهیه کروکی و ترسیمات دست 

آزاد
 واحد یادگیري : واحد یادگیري :

 واحد یادگیري : واحد یادگیري : واحد یادگیري2:تهیه نقشه فاز1معماري داخلی

رشته تحصیلی:معماري داخلی

کدکد:

کد کد:

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد:کد:  واحد یادگیري4:اجراي دیوارپوش کاغذي واحد یادگیري3:اجراي کف موکتی

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۰۹



کد رشته: 34320193-1

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: 210605 کد درس: 0212100110

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تزئینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي داخلی» 

       

رشته تحصیلی:معماري داخلی

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

111آماده سازي کارگاه1
222کنترل زیرسازي موجود2
233اجراي پوشش سلولزي3
144کنترل و پرداخت نهایی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه1
22کنترل آماده کردن رویه زیرسازي22کنترل سفت کاري2
23تهیه رنگ23اجراي رنگ آمیزي دیوار3

4
کنترل و پرداخت سطوح رنگ آمیزي شده و

تحویل نهایی
14رنگ آمیزي14

15تمیزکاري و کنترل نهایی و تهیه چک لیست55
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کدکدکد:

کد واحد یادگیري : واحد یادگیري8:اجراي پوشش سقف با رنگ واحد یادگیري7: اجراي رنگ آمیزي دیوارها کد:کد:

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - اجراي نقاشی سقف و دیوار

 واحد یادگیري : واحد یادگیري : واحد یادگیري6:اجراي پوشش دیوارهاي سلولزي

نام فصل/پودمان 4- اجراي دیوارپوش سلولزي

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۱۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل ویژگی هاي عناصر اصلی 

فضاهاي داخلی

2- تعیین ویژگی هاي مصالح 

ساختمانی سنتی( خاك، آجر، کاشی، 

سرامیک، سنگ،گچ و آهک)

تحلیل ویژگی هاي عناصر اصلی فضاهاي داخلی 

براساس کتاب هاي مرجع معماري داخلی

تعیین ویژگی هاي مصالح ساختمانی براساس مبحث 

8 مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره 55 سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي

1- تحلیل مفاهیم، اصول و حقایق 

رشته معماري داخلی

2- تحلیل  فرآیند طراحی معماري 

داخلی و مقایسه فناوري هاي رایانه 

اي رشته

تحلیل مفاهیم، اصول، حقایق رشته براساس کتاب هاي 

مرجع (time saver) و بازار کار حرفه اي رشته

بیان ویژگی هاي مصالح ساختمانی

فصل 2: 

مبانی اصلی 

رشته 

معماري 

داخلی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

مصالح، ابزار 

وتجهیزات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

پیشنهاد مفاهیم و اصول در حوزه معماري داخلی بر اساس مفاهیم 

مطرح شده

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: معماري داخلی

کد رشته: 34320193-1

پایه:دهم

کد کتاب: 210604کد درس:  

فصل 1: 

آشنایی با 

رشته 

معماري 

داخلی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماري داخلی و 

مقایسه فناوري هاي رایانه اي  براساس کتاب هاي 

مرجع (time saver) و بازار کار حرفه اي رشته

 الگو برداري از نمونه هاي طبیعی طرح هاي خالقانه اي در حوزه 

معماري داخلی

نوآوري ها و نمونه هاي الگو برداري شده از طبیعت را تحلیل کند

وظایف شاغلین و قلمرو رشته را تعیین کند و با فعالیت 

دکوراتورها و طراحان داخلی مقایسه کند.

تحلیل اصول و فرآیند طراحی معماري داخلی،تحلیل مفاهیم ،اصول 

و حقایق رشته

مقایسه فناوریهاي رایانه اي در حوزه رشته

بیان ویژگی هاي عناصر اصلی فضاهاي داخلی

تحلیل ویژگی هاي عناصر اصلی فضاهاي داخلی

تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی بر اساس ویژگی آنها

ارائه نمونه هایی از فضاهاي داخلی در تبیین  ویژگی عناصر 

فضاهاي داخلی
ارائه نمونه هایی از بکارگیري مناسب  ویا نامناسب مصالح درفضاهاي 

داخلی

  سال تحصیلی: 1395-96

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل وظایف شاغلین در 

معماري داخلی و مقایسه حوزه 

فعالیت آنها با دکوراتورها و طراحان 

داخلی
2- تحلیل فرم در معماري بیونیک

تعیین وظایف شاغلین و مقایسه با فعالیت 

دکوراتورها و طراحان داخلی مطابق حوزه 

حرفه اي ،تحلیل نوآوري ها و نمونه هاي 

الگو برداري شده از طبیعت در معماري 

داخلی مطابق منابع مرجع معماري داخلی

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3

درحد انتظار

1

3

2درحد انتظار

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1بیان مفاهیم، اصول و حقایق رشته

3

بیان نوآوري ها و نمونه هاي الگو برداري شده 

بیان  وظایف شاغلین معماري داخلی

ستگی
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شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۱۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: معماري داخلی

کد رشته: 34320193-1

پایه:دهم

کد کتاب: 210604کد درس:  

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

تعیین مشخصات فنی ابزار و تجهیزات

تعیین محل کاربرد مصالح ساختمانی بر اساس ویژگی آنها

1

باالتر از

حد انتظار
3تعیین عملکرد مناسب در صورت وقوع حادثه در کارگاه ساختمانی

2درحد انتظار
فصل 5: 

بهداشت، 

ایمنی و 

حفاظت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و 

حفاظت کارگاه و مشخص کردن تجهیزات و 

وسایل مربوطه مطابق مبحث 12 مقررات 

ملی ساختمان
پایین تر از 

حد انتظار
تعیین مصادق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه

1- تحلیل و تعیین مفاهیم ایمنی، 

بهداشت و حفاظت کارگاه به همراه 

وسایل و تجهیزات مربوطه

2- تحلیل ضرورت کاربرد ایمنی، 

بهداشت و حفاظت کارگاه

انتخاب وسایل و تجهیزات براساس مصادیق رعایت ایمنی و تعیین 

استاندارد هاي آن ها

تعیین مصادیق کاربرد ایمنی، بهداشت و حفاظت کارگاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1
2- تعیین مشخصات فنی ابزار و 

تجهیزات در معماري داخلی

1- تعیین ویژگی هاي مصالح 

ساختمانی جدید (سیمان، بتن، شیشه، 

چوب، رنگ، شیشه، پوشش هاي 

سلولزي، فلزات ،عایقها و پالستیک 

ها)

تعیین ویژگی مصالح براساس مبحث 8 مقررات ملی 

ساختمان و نشریه شماره 55 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي

انتخاب ابزار و تجهیزات ترسیمی و اجرایی براساس 

مشخصات فنی

فصل 4:  

مصالح، ابزار 

و تجهیزات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان ویژگی هاي مصالح ساختمانی

نام بردن ابزار و تجهیزات

باالتر از

حد انتظار

ارائه نمونه هایی از بکارگیري مناسب  ویا نامناسب مصالح 

درفضاهاي داخلی
3

ستگی
شای
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ستان

ا

۳۱۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل
 نمره 

نمره

1اجراي رولوه کف فضا11رولوه کف فضا11رولوه کف فضا1
1آماده سازي بستر کف سازي آجري12آماده سازي بستر کف سازي12آماده سازي بستر کف سازي2
2ریسمان کشی و اجراي دلیل23ریسمان کشی و اجراي دلیل23ریسمان کشی و اجراي دلیل3
2نصب قطعات  آجري24نصب کف سرامیکی24نصب کف سنگی4
1بندکشی،عمل آوري و پرداخت15بند کشی،عمل آوري و پرداخت15عمل آوري و پرداخت5
1کنترل کارها و تحویل نهایی16کنترل کارها و تحویل کار16کنترل کارها و تحویل کار6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل
 نمره 

نمره

211آماده سازي بستر1

222نصب کاسه توالت2

233تراز کردن کاسه توالت3

144دوغاب ریزي و بندکشی4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 
نمره 
قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 
نمره 
قبولی

نمره

1آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه1
1کنترل الزامات پیش آمده از معماري12کنترل سفت کاري12کنترل سفت کاري12کنترل سفت کاري2

23اجراي آجرکاري سطح دیوار23اجراي زیرسازي23آماده سازي سنگ3
اجراي سازه نگهدارنده جدا کننده 

سنگی (دیوار زیر سازي)
2

2نصب سنگ به دیوار اجرا شده24بندکشی،کنترل و پرداخت نهایی24اجراي پوشش کاشی24تهیه مالت ونصب سنگ4
1بند کشی، پرداخت و تحویل نهایی155بندکشی،کنترل و نظافت سطح (تحویل نهایی)15بند کشی ، عمل آوري وپرداخت5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2
زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2
زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی 2
و توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**

کد واحد یادگیري8: پارتیشن سنگی کد  واحد یادگیري5: دیوار پوش سنگی

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 -  اجراي پارتیشن سنگی ، سرامیکی و آجري

نمره پودمان از 20

کد کد

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمري در فضاهاي داخلی»

کد

نام فصل/پودمان 2 - نصب لوازم بهداشتی

نام فصل/پودمان 1 - اجراي کف سنگی، سرامیکی و آجري
 واحد یادگیري3: اجراي کف آجري واحد یادگیري2: اجراي کف سرامیکیواحد یادگیري1: اجراي کف سنگی

 واحد یادگیري : واحد یادگیري واحد یادگیري4:نصب لوازم بهداشتی

رشته تحصیلی: معماري داخلی

کدکد

کد

کد کتاب: 210607

کدکد

 واحد یادگیري6: اجراي دیوارپوش کاشی واحد یادگیري7: اجراي دیوارپوش آجري

پایه:دهم

کد درس: 0212100210کد رشته: 021210

سال تحصیلی: 1395-96

نمره پودمان از 20

۳۱۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمري در فضاهاي داخلی»

         

رشته تحصیلی: معماري داخلی

کد کتاب: 210607

پایه:دهم

کد درس: 0212100210کد رشته: 021210

سال تحصیلی: 1395-96

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل
 نمره 

نمره

11آماده سازي کارگاه11رولوه کف فضا1

12کنترل سفت کاري12آماده سازي بستر کف سازي2

23اجراي زیرسازي23اجراي کف پلیمري3

24اجراي پوشش پلیمري24عمل آوري و پرداخت4

15کنترل سطح دیوارپوش پلیمري و تحویل نهایی15کنترل کار و تحویل5

666
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل
 نمره 

نمره

11آماده سازي کارگاه11آماده سازي کارگاه1

12کنترل الزامات پیش آمده از معماري12کنترل سفت کاري2

23اجراي سازه نگهدارنده23اجراي زیرسازي3

24اجراي قطعات پلیمري24اجراي ستون و سرستون پلیمري4

15پرداخت کلی جداکننده  پلیمري و تحویل نهایی15پرداخت نهایی و تحویل کار5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 2

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20**نمره واحد یادگیري از20**

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نام فصل/پودمان 5 -  اجراي پارتیشن(جدا کننده) و ستون پلیمري
کد واحد یادگیري واحد یادگیري12:اجراي پارتیشن پلیمري واحد یادگیري 11:ستون و سر ستون پلیمري کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

کد

کد

** این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیري  × 5 محاسبه می شود.

کدکد

نام فصل/پودمان 4 - اجراي تزیینات پلیمري کف و دیوار
 واحد یادگیري واحد یادگیري 10:اجراي دیوارپوش پلیمري واحد یادگیري9:اجراي کف پلیمري

۳۱۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

طراحی و دوخت رشته  

)هنر(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۱۷



 

 

 

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۱۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۱۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۲۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۴



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111طراحی تناسبات اندام مانکن1
121طراحی اسکلت مانکن2
131طراحی عضالت اندام مانکن3
141طراحی سر و چهره4

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تعیین مختصات اندازه گیري اندام1
12ترسیم الگو2
13رفع عیوب اندامی3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11انتخاب و برش پارچه1
12راه اندازي و نگه داري ماشین هاي دوخت2
13دوخت هاي اولیه3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد

  استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«طراحی، مدل سازي و دوخت»
رشته تحصیلی:طراحی و دوخت

کد رشته:021220

نام فصل/پودمان 3 - دوخت اولیه لباس

نام فصل/پودمان 2 - ترسیم الگو دامن

نام فصل/پودمان 1 - طراحی دامن

کد واحد یادگیري3:ترسیم الگوي اساس دامن

 واحد یادگیري2:طراحی دامنکد

مراحل کاري

طراحی پز و فیگور مانکن
طراحی خطوط روي اندام تحتانی (دامن)

 واحد یادگیري

مراحل کاري

پایه:دهم

کد کتاب: کد درس:210581

سال تحصیلی: 1395-96

واحد یادگیري1:طراحی اندام

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

 واحد یادگیري4:دوخت اولیه لباس

طراحی دامن روي مانکن
ترسیم فنی دامن

نمره مستمر از 5

کد

کد

نمره پودمان از 20

کد واحد یادگیري

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز
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ا
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  استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«طراحی، مدل سازي و دوخت»
رشته تحصیلی:طراحی و دوخت

کد رشته:021220

     

پایه:دهم

کد کتاب: کد درس:210581

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11انتخاب مدل دامن1

12انتخاب پارچه2

13تبدیل الگوي اساس به مدل دامن3

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11دوخت هاي اولیه دامن1

12دوخت زیپ2
13دوخت آستري3
14دوخت نوار کمري4

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

نام فصل/پودمان 4 - مدل سازي دامن
 واحد یادگیري5:مدل سازي دامن

کد

مراحل کاري

کدواحد یادگیري6:دوخت دامن

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد

 واحد یادگیري

 واحد یادگیري

مراحل کاري

نام فصل/پودمان 5 - دوخت دامن

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۶



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212طراحي پز و فيگور مانكن1
222طراحي خطوط روي اندام تحتاني2
232طراحي شلوار روي مانكن3
24ترسيم فني شلوار4

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21انتخاب مدل1

22انتخاب پارچه2

23تبدیل الگوي اساس به مدل3

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21برش پارچه1

22دوخت قسمت هاي شلوار2

23دوخت زیپ3

24دوخت نوار كمري4

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)طراحي و دوخت لباس زنانه »درس 

طراحی و دوخت: رشته تحصيلی

021220: کد رشته

دوخت شلوار - 3پودمان /نام فصل

مدل سازی شلوار - 2پودمان /نام فصل

الگوسازی شلوار - 1پودمان /نام فصل

کدمدل سازی شلوار: 3 واحد یادگيری

ترسيم الگوی اساس شلوار: 2 واحد یادگيریکد

مراحل کاری

تعيين مختصات اندازه گيري اندام

ترسيم الگو

رفع عيوب اندام

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

5نمره مستمر از 

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

**20نمره واحد یادگيري از

دهم:پایه

210583: کد کتاب0212200210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

کد

کد

کد واحد یادگيری

مراحل کاری

20نمره پودمان از 

طراحی شلوار: 1واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

گيدوخت شلوار: 4 واحد یادگيری
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۳۲۷



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)طراحي و دوخت لباس زنانه »درس 

طراحی و دوخت: رشته تحصيلی

021220: کد رشته

الگوسازی شلوار - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210583: کد کتاب0212200210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تعيين مختصات اندازه گيري اندام1

222ترسيم الگو2

232رفع عيوب اندامي3

22*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21برش پارچه1

22دوخت قسمت هاي مختلف باالتنه2

23دوخت یقه3

24دوخت آستين4

2*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

ترسيم الگو

رفع عيوب اندامی

ترسيم الگوی اساس آستين: 6 واحد یادگيری

مراحل کاری

کد

الگوسازی بلوز - 4پودمان /نام فصل

ترسيم الگوی اساس باال تنه: 5 واحد یادگيری 

3نمره شایستگي واحد یادگيري از

*ایمني، بهداشت، شایستگي غيرفني و توجهات زیست محيطي

ميانگين مراحل

مراحل کاری

تعيين مختصات اندازه گيری اندام

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگيري از

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيري  ** 

 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

دوخت بلوز - 5پودمان /نام فصل

کدکد

20نمره پودمان از 

دوخت بلوز: 7واحد یادگيری 

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد یادگيري حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

. ، شایستگي را كسب نماید واحدهاي یادگيري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي یادگيري آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعایت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد یادگيري مي باشد (ایمني، بهداشت، شایستگي هاي غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۳۲۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تحلیل الیاف و مراحل تبدیل 

آن به پارچه

2- تعیین ویژگی هاي ابزار 

طراحی

تحلیل الیاف پارچه، مراحل تولید و نام گذاري 

پارچه و نخ

تحلیل ویژگی و کاربرد ابزار طراحی لباس

 تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاك 

زنان ایرانی

1- تحلیل مد و مفاهیم پایه آن در 

طراحی و تولید پوشاك

2- تحلیل وظایف مشاغل مرتبط 

با طراحی و تولید پوشاك

تحلیل ویژگی پوشاك بانوان ایرانی در دوران 

باستان، اسالم تا قاجار

تحلیل مد، عوامل پیدایش مد، محصوالت بنیان 

گذاران، طراحان مد و تولید کنندگان لباس

تحلیل مشاغل مرتبط با طراحی لباس از منظر 

طراحی مد

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

بخش 2: 

تحلیل 

ضرورت 

کاررد مد در 

طراحی لباس 

و مشاغل 

نمره مستمر از 5مرتبط به آن
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3:  

درباره تحول 

پوشاك 

بانوان ایران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

ارائه نمونه پوشاك بانوان ایران با توجه به ویژگی لباس و دوران تاریخی به صورت 

موالژ و ماکت(کاغذ، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاك بانوان ایرانی در دوران تاریخی

تحقیق در مورد عوامل تاثیر گذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

تجزیه، تحلیل و مقایسه مد و محصوالت مد، تحلیل آثار بنیان گذاران، طراحان مد و 

تولید کنندگان لباس

تحلیل و مقایسه ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاك (طراح 

لباس، طراح فنی، طراح پارچه و ...)

باالتر از

حد انتظار

برقراري ارتباط با مشاغل مرتبط با مد و ارائه ایده هاي نو (خالقانه)

ارائه تحقیق و پژوهش در ارتباط مد و مشاغل مرتبط با مد

پیشنهاد کاربرد مد در لباس مشاغل خاص (مدارس، اداري و ...)

بیان ویژگی هاي پوشاك بانوان ایرانی در دوران مختلف

توضیح عوامل تاثیر گذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

پایه:دهم

کد کتاب: 210580کد درس:  

بخش1: 

درباره ابزار 

و وسایل 

مورد نیاز 

طراحی و 

دوخت

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

بیان ویژگی هاي الیاف، نخ، پارچه، ابزار طراحی لباس، ماشین هاي دوخت و ایمنی 

1کارگاه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تهیه کاتالوگ انواع پارچه و نخ هاي دوخت

توضیح انواع ماشین هاي دوخت 

چیدمان کارگاه دوخت با رعایت نکات ایمنی

3

درحد انتظار
تحلیل ویژگی و کاربرد انواع لیف، پارچه، ابزارهاي طراحی لباس، ماشین هاي 

2دوخت و ایمنی کارگاه طراحی و دوخت

1

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاك بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاك بانوان از طریق ارائه کنفرانس

مقایسه عوامل تاثیر گذار بر روند تحول تاریخی پوشاك بانوان

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل ویژگی وظایف مشاغل مرتبط با طراحی و تولید پوشاك (طراح 

1لباس، طراح فنی، طراح پارچه و...)

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۲۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد رشته: 021220

پایه:دهم

کد کتاب: 210580کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

ارائه نمونه پوشاك با توجه به سبک ها (باروك، کوکو و...) به صورت موالژ و 

ماکت (با کاغذ، پارچه، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش درباره ویژگی سبک هاي هنري (باروك، روکوکو و...)

تحقیق و پژوهش درباره پوشاك با توجه به تاثیر سبک هاي هنري (باروك، روکوکو 

و...)

3

درحد انتظار

تحلیل و مقایسه ویژگی سبک ها و جنبش هاي هنري (باروك، روکوکو و...)

تجزیه و تحلیل ویژگی پوشاك متأثر از سبک هاي مختلف  (باروك، روکوکو و...) 

تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار(اختراعات، جنگ ها، ارتباطات بازرگانی و ...) بر 

روي سبک ها (باروك، روکوکو و...)

2

بخش 5: 

آشنایی با 

سبک ها و 

جنبش هاي 

هنري طراحی 

مد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل تاثیر سبک هاي هنري(باروك روکوکو- 

بیگانه گرایی و...) بر روي مد و پوشاك

تحلیل ویژگی سبک هاي (باروك روکوکو- بیگانه 

گرایی و...)

تحلیل تاثیر عوامل مختلف( اختراعات، الهام از 

سبک هاي بیگانه، ارتباط بازرگانی، جنگ جهانی، 

تولید انواع پارچه و...) بر روي سبک هاي هنري 

پایین تر از(باروك روکوکو- بیگانه گرایی و...)، مد و پوشاك

حد انتظار

بیان تاثیر سبک هاي هنري (باروك، روکوکو و...) بر روي مد و پوشاك

تعریف ویژگی سبک هاي هنري (باروك، روکوکو و...)

1- تحلیل تاثیر جنبش ها و سبک 

هاي هنري بر روي مد و پوشاك

2- تحلیل تاثیر عوامل مختلف بر 

روي سبک هاي هنري

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تحول تاریخی پوشاك 

بانوان در اروپا

1

بخش 4:   

درباره تحول 

پوشاك 

باستان و 

اروپا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل و مقایسه ویژگی پوشاك بانوان در دوران مختلف تاریخی

تجزیه و تحلیل پوشاك بانوان از طریق ارائه کنفرانس

مقایسه عوامل تاثیر گذار بر روند تحول تاریخی پوشاك بانوان

بیان ویژگی هاي پوشاك بانوان باستان و اروپا و...  در دوران مختلف

توضیح عوامل تاثیر گذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان 

تحلیل ویژگی و تحوالت پوشاك 

باستان و اروپا

ارائه نمونه پوشاك بانوان باستان و اروپا با توجه به ویژگی لباس و دوران تاریخی 

به صورت موالژ و ماکت(کاغذ، مقوا و...)

تحقیق و پژوهش در مورد ویژگی پوشاك دیگر ملل در دوران تاریخی

تحقیق در مورد عوامل تاثیر گذار بر تحول تاریخی پوشاك بانوان

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2

۳۳۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

۳۳۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صنایع دستی (فرش) رشته  

)هنر(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۳



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۳۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۳۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۴۰



رشته تحصیلی:صنایع دستی (فرش)

کد رشته:021410

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
21
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

کد کتاب:210569

رنگ آمیزي نقوش

پایه:دهم

کد درس:0214100110

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

رنگ آمیزي متن (زمینه) نقشه

نمره واحد یادگیري از20

کد:

نقطه زنی (دور گیري)  نقوش

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

کد:

سال تحصیلی: 1395-96

                   استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«نقشه کشی دستی و رایانه اي فرش»

نام فصل/پودمان 3 -  نقطه زنی نقشه فرش(دستی)

نام فصل/پودمان 2 -رنگ آمیزي نقشه فرش

نام فصل/پودمان 1 - انتقال طرح بر کاغذ نقشه
کد:

 واحد یادگیري2:رنگ آمیزي نقشه فرش

مراحل کاري

آماده کردن مقدمات رنگ آمیزي

مراحل کاري

آماده سازي ابزار و وسایل نسخه برداري
اتصال کاغذ نقشه به طرح اصل

انتقال طرح بر کاغذ نقشه(نسخه برداري)

واحد یادگیري1: انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

 واحد یادگیري3: نقطه زنی نقشه فرش(دستی)

مراحل کاري

آماده کردن وسایل نقطه زنی (دورگیري)
انتخاب رنگ ها (دور گیري)

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۴۱



رشته تحصیلی:صنایع دستی (فرش)

کد کتاب:210569کد رشته:021410

پایه:دهم

کد درس:0214100110

سال تحصیلی: 1395-96

                   استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«نقشه کشی دستی و رایانه اي فرش»

        

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52
62

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

تقسیم بندي نقشه براي برش
برش نقشه

شماره گذاري قطعات نقشه

مراحل کاري

آماده کردن طرح براي انتقال به رایانه
انتقال طرح به رایانه

اصالح اندازه و ابعاد و خطوط طرح در رایانه
رنگ و نقطه نقشه در رایانه

جدول کشی نقشه

نام فصل/پودمان 4 -  نقشه کشی رایانه اي فرش

آماده سازي نقشه براي چاپ
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان 5 -  برش و تثبیت نقشه
کد:

کد: واحد یادگیري4: نقشه کشی رایانه اي فرش

میانگین مراحل

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

واحد یادگیري5: برش و تثبیت نقشه

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۴۲



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211(براساس منطقه)تنظیم دار و سیه بندی 1
122زهوار بندی2
232چله کشی و تنظیم کشش چله ها3
442

22*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11سربندی1

22نقشه خوانی و پود گذاری2

23دفه زنی و شیرازه پیچی3

24برش چله ها و جداسازی گلیم  از دار4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11سربندی1

22نقشه خوانی و پودگذاری2

23دفه زنی و شیرازه پیچی3

24(نقش دوزی)نقش اندازی سوزنی 4

25برش چله و جداسازی از دار5

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«چله كشي و بافت انواع گليم»درس 

(فرش)صنایع دستی : رشته تحصيلی

021410: کد رشته

بافت گليم سوزنی - 3پودمان /نام فصل

بافت گليم ساده - 2پودمان /نام فصل

چله کشی و کوجی بندی - 1پودمان /نام فصل

کدبافت گليم ساده: 3 واحد یادگيری

کوجی بندی : 2 واحد یادگيریکد

مراحل کاری

قرار دادن مهار و چوب هاف بین چله ها

بستن نخ اتصال به کوجی و بستن کوجی به دار

اتصال نخ های چله روی کوجی

زیرسازی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

 واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

**20نمره واحد یادگیری از

دهم:پایه

210571: کد کتاب0214110210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

کد

کد

کد واحد یادگيری

مراحل کاری

چله کشی : 1واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

گيبافت گليم سوزنی: 4 واحد یادگيری
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۳۴۳



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«چله كشي و بافت انواع گليم»درس 

(فرش)صنایع دستی : رشته تحصيلی

021410: کد رشته

چله کشی و کوجی بندی - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210571: کد کتاب0214110210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11سربندی1

22نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری2

23دفه زنی و شیرازه پیچی3

24برش چله ها و جداسازی گلیم از دار4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11سربندی1

22نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری2

23دفه زنی و شیرازه پیچی3

24برش چله ها و جداسازی گلیم از دار4

2*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

کد

کد

بافت گليم الدی  - 4پودمان /نام فصل

بافت گليم الدی: 5 واحد یادگيری

بافت گليم ورنی : 6واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

بافت گليم ورنی  - 5پودمان /نام فصل

 واحد یادگيریکد

 واحد یادگيری

مراحل کاری

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری  ** 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

گي
یست
شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۳۴۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- دسته بندي ابزارهاي بافت فرش 

و نوع کاربرد

دسته بندي ابزار بافت براساس کاربرد هر 

یک

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

3

2

2

1

3

فصل 2: 

تاریخچه و 

پیشینه فرش

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

تعاریف و 

اصطالحات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

دسته بندي انواع نقشه فرش فراتر از محتواي کتاب درسی و تفکیک 

اجزاي نقش فرش

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و تمام نشانه هاي ایرانی بودن آن

بررسی کلیه عوامل موثر در رشد تولیدات فرش در طول تاریخ

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و نشانه هاي ایرانی بودن دیگر آن

اولویت بندي عوامل موثر بر رشد تولیدات فرش در طول تاریخ

دسته بندي ابزار بافت فرش

1- تحلیل و استدالل آغاز هنر فرش 

بافی در ایران با پیشینه هاي کهن تر 

از کشورهاي دیگر

بررسی و تحلیل قدمت فرش پازیریک و 

نشانه هاي ایرانی بودن آن

بررسی و تحلیل چگونگی روند رو به 

رشد تولیدات فرش در ایران

دسته بندي انواع نقشه فرش و تفکیک 

اجزاي نقش فرش

درحد انتظار

انتخاب ابزار مناسب و مورد نیاز بافت

تفکیک اجزاي نقش فرش و انواع نقشه فرش

پایین تر از 

حد انتظار

بررسی و تحلیل قدمت پازیریک و برخی نشانه هاي ایرانی بودن 

آن

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: صنایع دستی - فرش

کد رشته: 021410

پایه:دهم

کد کتاب: 210568کد درس:  

2- تحلیل تاریخی از چگونگی 

تولیدات منحصر به فرد فرش در 

ایران

1- تحلیل اجزاي نقش فرش و انواع 

نقشه فرش

فصل 1:  

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تفکیک شکل ظاهري، هدف و فناوري فرش 

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل عوامل موثر و تشکیل 

دهنده فرش

2- تحلیل تفاوت انواع طبقه بندي 

پایین تر از هاي فرش و بررسی انواع بافته ها

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تفکیک شکل ظاهري، هدف و فناوري فرش و اجزاي آن و تحلیل نقاط 

3قوت و ضعف آن و طبقه بندي فرش
بررسی وتحلیل فرش از نظر شکل ظاهري، 

هدف ، فناوري و زیر مجموعه هر یک

بررسی استانداردهاي انواع طبقه بندي 

فرش در ایران و تفاوت هاي آن ها با 

یکدیگر

درحد انتظار
تفکیک شکل ظاهري، هدف و فناوري فرش و اجزاي آن و دسته بندي 

فرش ها در طبقه بندیهاي مختلف
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۴۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: صنایع دستی - فرش

کد رشته: 021410

پایه:دهم

کد کتاب: 210568کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

پیش بینی تغییرات در برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش ها برابر 

استاندارد ارزیابی گمرك کشور

اولویت بندي عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

3

درحد انتظار
محاسبه قیمت انواع فرش ها برابر استاندارد ارزیابی گمرك کشور

بررسی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران
2

باالتر از

حد انتظار

محاسبه تعداد گره ها و وزن چله و پود و پرز به روش تجربی و هندسی

3محاسبه تعداد گره ها از روي نقشه و ابعاد

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار

محاسبه تقریبی قیمت انواع فرش ها 

بررسی احتمالی عوامل موثر در بازاریابی فرش ایران

1- تعیین قیمت انواع فرش ها 

براساس جنس، وزن و منطقه آن ها

2- تحلیل عوامل موثر در بازاریابی 

فرش ایران در بازار رقابت امروزي

برآورد و محاسبه قیمت انواع فرش ها 

برابر استاندارد ارزیابی گمرك کشور

بررسی و تحلیل عوامل موثر در بازاریابی 

فرش ایران در بازار رقابت امروز

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع 

فرش هاي پشمی، ابریشمی و... در ابعاد 

مختلف

محاسبه تعداد کل گره هاي انواع قالی ها 

با رجشمارهاي مختلف در ابعاد گوناگون

فصل 4: 

مواد، عناصر، 

تجهیزات و 

فرآیند تولید
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

محاسبه وزن چله، پود و پرز در انواع فرش ها و در ابعاد مختلف

محاسب تعداد کل گره هاي انواع قالی ها در ابعاد مختلف 

پایین تر از

حد انتظار

محاسبه تقریبی وزن چله، پود و پرز در انواع فرش ها

محاسبه تقریبی تعداد کل گره هاي انواع قالی 

1- تعیین وزن چله، پود و پرز در 

انواع قالی هاي پشمی، ابریشمی و...

2- محاسبه تعداد کل گره هاي انواع 

قالی ها در ابعاد مختلف

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

۳۴۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

د برنامه هاي تلویزیونیتولی رشته  

)هنر(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۴۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۵۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۵۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۵۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۵۳



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۵۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3
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۳۵۶



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21استقرار  پایھ ھا  و  ابزار نصب چراغ ھا 21 مطالعه و بررسی دکوپاژ1
22 نصب چراغ ها و فیلترها و بازتابنده ها22 بررسی فنی و آماده سازي محل نورپردازي2

23 طراحی فضاي نوري 3
نورپردازي اولیه و ایجاد اتصاالت و ارتباطات

برقی
23

24 آماده سازي نهایی نور براي تصویربرداري24انتخاب تجهیزات  نورپردازي4
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21بررسی فیلمنامه1
آشنایی با قسمت هاي مختلف دوربین و 

انتخاب لنز مناسب
2کادربندي21

2ترکیب تصویري22انتخاب و تعیین دیافراگم و تنظیم  شاتر22انتخاب مکان تصویربرداري2
2تمرین کنترل حرکت دوربین و سوژه23انتخاب و تعیین فیلترهاي دوربین23بررسی دکوپاژ3
2اجراي نهایی حرکت دوربین24تقویت حساسیت دوربین24انتخاب لوازم تصویربرداري4
25تنظیم و انطباق رنگ و نور تصویر55

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21بررسی مکان تعیین شده براي استقرار دوربین1
اندازه گیري فاصله دوربین تا سوژه ها و

عالمت گذاري محل
21

22 تمرین فوکوس کشی22آماده سازي دوربین2
23فوکوس کشی هنگام ضبط تصویر23 آماده سازي متعلقات دوربین3
24انتقال اطالعات پس از ضبط تصویر24استقرار دوربین4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کدکد  واحد یادگیري6:استقرار دوربین و متعلقات آن

کد کتاب:

سال تحصیلی: 1395-96

                استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس« تصویر برداري و صدابرداري»

کد

رشته تحصیلی: تولید برنامه هاي تلویزیونی

واحد یادگیري1:طراحی فضاي نوري و انتخاب 
تجهیزات نوري

کد درس: 288100110

پایه:دهم

نام فصل/پودمان 2 -تصویربرداري

نام فصل/پودمان 1 -نورپردازي
 واحد یادگیري واحد یادگیري2:اجراي نور

واحد یادگیري3:انتخاب تجهیزات و مکان  
تصویربرداري

 واحد یادگیري5:ترکیب بندي و کنترل حرکت  واحد یادگیري4:تنظیمات دوربین و نوردهی
دوربین

کد

کد واحد یادگیري  واحد یادگیري7:کنترل وضوح تصویر هنگام 
ضبط  و انتقال اطالعات تصویر

نام فصل/پودمان 3 - استقرار دوربین و تنظیم وضوح تصویر

کدکد

ستگی
 شای

بر ی
 مبتن

شیابی
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کد کتاب:

سال تحصیلی: 1395-96

                استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس« تصویر برداري و صدابرداري»
رشته تحصیلی: تولید برنامه هاي تلویزیونی

کد درس: 288100110کد رشته: 3440

پایه:دهم

   

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21بررسی سالمت تجهیزات21بررسی مکان تصویر برداري و دکوپاژ1

22تمرین حرکت22تهیه  و آماده سازي تجهیزات حرکتی2

23اجراي نهایی حرکت با دوربین23استقرار تجهیزات حرکتی3
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21میکروفون گذاري21بررسی  و تحلیل دکوپاژ1

22تست صداي صحنه22بررسی فنی مکان صدابرداري2
23 بوم گردانی23انتخاب و آماده سازي تجهیزات فنی صدا3
24ضبط صدا44

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 5 - صدابرداري
کد واحد یادگیري واحد یادگیري11:ضبط صدا کد واحد یادگیري10:انتخاب و آماده سازي 

تجهیزات فنی صدا

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 - تجهیزات حرکتی
 واحد یادگیري : واحد یادگیري9:اجراي حرکت واحد یادگیري8:استقرار لوازم حرکتی

ستگی
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2

۳۵۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

۳۶۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

گرافیک -فتو  رشته  

)هنر(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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ستگی
 شای
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 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۶۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

به کارگیري مدل اتمی بوهر براي 

رسم ساختار الکترونی اتم ها

به کارگیري مفهوم پیوند یونی و کو 

واالنسی جهت تعیین نوع پیوند 

شیمیایی بین دو اتم و بررسی کاربرد 

تاثیر ان بروي مواد مورد استفاده در 

1- بکارگیري مفهوم دما و گرما در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره و 

توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر دما و گرما بر 

پدیده هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  فرایند هاي شیمیایی از 

نظر مبادله گرما و عوامل موثر بر سرعت 

انجام فرایند هاي شیمیایی و بکارگیري ان 

در استفاده و ایجاد تغییر مطلوب در 

فرایندهاي طبیعی و زندگی روزمره

1- ساخت محلول با غلظت هاي متفاوت

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بیان تفاوت بین دما و گرما، تشخیص 

فرایند هاي شیمیایی و توضیح برخی 

ویژگی هاي فرایند هاي شیمیایی 

مانند معادله شیمیایی و گرماي مبادله 

شده

بکار گیري روابط مربوط به محاسبه 

غلظت در تعیین غلظت محلول ها و 

محاسبه مقدار حل شونده موجود در 

حجم مشخصی از یک محلول
تفکیک مخلوط و محلول، تفکیک حالل و حل شونده

2- تجزیه و تحلیل تفاوت محلول و کلویید 

و تفاوت محلول هاي مختلف از نظر مقدار 

حل شونده موجود در آن ها

فصل 2: 

فرایند هاي 

شیمیایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

محلول و 

کلویید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از مفهوم غلظت در محاسبه مقدار ماده موجود در محلول در 

جریان فرایند هاي شیمیایی، بررسی انواع کلویید ها و توضیح تفاوت هاي 

آن ها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

مقایسه واکنش هاي گرماده و گرماگیر، تبدیل جرم به تعداد ذره هاي ماده 

(مول) و بکار گیري قانون بقا جرم در  موازنه معادله هاي شیمیایی، 

بکارگیري مفهوم مول، اتم گرم و ملکول گرم به منظور محاسبه مقدار 

واکنش دهنده ها و فراورده ها

باالتر از

حد انتظار

مقایسه انواع واکنش هاي شیمیایی و دسته بندي فرایند هاي شیمیایی به 

فرایند هاي گرماده و گرماگیر و بررسی اثر عوامل مختلف بر سرعت 

انجام واکنش هاي شیمیایی و توانایی در انجام محاسبات مربوط به مقدار 

مواد موجود در واکنش شیمیایی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

فصل 1: 

ساختار اتم و 

مفاهیم پایه 

شیمی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز میان عنصر و ترکیب بر اساس فرمول شیمیایی آن ها، آشنایی با 

مفهوم الکترون، پروتون و نوترون
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ساختار اتم و ارتباط اتم 

با ماده

2- تجزیه و تحلیل مفهوم پیوند شیمیایی و 

دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم ها

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم هاي با بیش از 20 الکترون، تجزیه و تحلیل 

ویژگی هاي فیزیکی مواد بر اساس نوع پیوند شیمیایی، پیش بینی تفاوت 

خواص فیزیکی ایزوتوپ هاي یک عنصر براساس عدد جرمی

3

درحد انتظار

رسم ساختار الکترونی اتم ها تا عدد اتمی 20 بر اساس مدل اتمی بوهر، 

تعیین نوع پیوند شیمیایی بین دو اتم، تعیین گروه و دوره عنصر با استفاده 

از آرایش الکترونی ان، بکارگیري فلز و نافلز و تمیز میان ویژگی ها و 

موارد استفاده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

اندازه گیري دما و نشان دادن  تفاوت گرما و دما، بیان مفهوم 

مول، اتم گرم و مولکول گرم و تعریف سرعت انجام واکنش هاي 

شیمیایی

1

3

شاخص تحقق

1

3

درحد انتظار
محاسبه غلظت محلول و محاسبه مقدار حالل و حل شونده بر اساس غلظت و 

حجم یک محلول، بکارگیري ویژگی هاي کلوییدها در توجیه پدیده هاي طبیعی
2

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس شیمی

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210151کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک انواع ترکیب هاي آلی بر اساس گروه هاي عاملی موجود در 

ساختار آن ها و توجیه تفاوت در ویژگی هاي ساختاري آن ها
3

درحد انتظار

تفکیک انواع گروه هاي عاملی و تشخیص وجود گروه هاي عاملی در 

ساختار مولکولی یک ترکیب آلی و دسته بندي مواد آلی مورد استفاده 

در زندگی روزمره بر اساس گروه عاملی موجود در ساختار آن ها
2 فصل 5: 

شیمی آلی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

دسته بندي مواد شیمیایی به مواد آلی 

و معدنی و بررسی چگونگی دسته 

بندي مواد آلی و بیان تفاوت ویژگی 

هاي آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک مواد آلی و معدنی و تفکیک هیدروکربن سیرشده و شیرنشده

1- بکارگیري گروه هاي عاملی شناخته 

شده در دسته بندي مواد شیمیایی

2- تفکیک انواع مواد شیمیایی از دید 

معدنی و آلی بودن و بررسی تفاوت هاي آن 

ها و دسته بندي هیدروکربن ها

فصل 4: 

الکتروشیمی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تفکیک مفاهیم اکسایش و کاهش، تفکیک انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی و مقایسه آن ها و ارائه کاربرد هایی از انواع سلول هاي 

الکتروشیمیایی در زندگی روزانه، طراحی سلول الکترولیتی با بکار گیري 

مفاهیم اکسایش و کاهش
پایین تر از

حد انتظار
تفکیک واکنش الکتروشیمیایی و واکنش بدون تبادل الکترونی

1- بکار گیري واکنش هاي اکسایش و 

کاهش به منظور تجزیه و تحلیل  فرایند هاي 

الکتروشیمیایی

2- ساخت سلول الکتروشیمیایی (باتري) و 

تولید جریان الکتریسیته با استفاده از انجام 

یک واکنش شیمیایی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

به کار گیري مفهوم انتقال الکترون 

در طراحی سلول هاي الکتروشیمیایی 

و الکترولیتی

1

باالتر از

حد انتظار

تفکیک واکنش هاي الکترودي در پدیده هاي طبیعی مانند خوردگی 

فلزات و تغییر رنگ قطعات فلزي و ...
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۶۸



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11مشخص کردن اندازه شاسی یا قاب21آماده سازي تجهیزات عکاسی و ست نور1
12ساختن و یا تهیه شاسی یا قاب22نصب اتصاالت برقی نورها2
23قرار دادن عکس درون قاب13آماده سازي سیستم هاي کامپیوتري3
24نصب عکس روي شاسی14تست فالش هاي نورپردازي4

255آماده سازي صحنه عکاسی5
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21نگارش دستی11پذیرش سفارش1
22طراحی اتودهاي اولیه در نرم افزار12آماده سازي مقدماتی2
13ارائه نهایی به مشتري23اجرا و تایپ موضوع مربوطه3
144تحویل نهایی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11انتخاب عکس11آماده کردن مدل براي عکاسی1
22ویرایش در رایانه روتوش و بازسازي22نورپردازي2
23گرفتن خروجی13تهیه عکس یا عکس برداري3
24ویرایش و گرفتن خروجی نهایی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کدکد  واحد یادگیري5:عکاسی پرسنلی

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 3 - عکاسی پرسنلی

نام فصل/پودمان 2 - حروف نگاري

نام فصل/پودمان 1 - آماده سازي آتلیه عکاسی
 واحد یادگیري : واحد یادگیري2:قاب کردن و شاسی کاري واحد یادگیري1:آماده سازي آتلیه عکاسی

کدکد واحد یادگیري : واحد یادگیري4:خوشنویسی واحد یادگیري3:تایپ فارسی و التین

کد کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: 210593 کد درس: 0288200110

   استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر»
رشته تحصیلی: فتو-گرافیک

کد رشته: 028820

کد

کد  واحد یادگیري6:روتوش کاري عکس واحد یادگیري :

۳۶۹



    

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

کد کتاب: 210593 کد درس: 0288200110

   استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر»
رشته تحصیلی: فتو-گرافیک

کد رشته: 028820

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21تهیه فیلم چاپ11آماده سازي مقدمات چاپ1
22ساخت شابلون و چاپ طرح روي کاغذ12ارائه طرح اولیه (بر روي لوحه)2
23چاپ بر روي پارچه23آماده سازي لوحه3
244نمونه گیري چاپ و اجراي نهایی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2انتخاب عکس ها21آماده کردن فایل چاپ11پذیرش سفارش1
2مونتاژ با رایانه22آماده کردن دستگاه چاپ12پیاده سازي طرح و اتود اولیه در نرم افزار2
2گرفتن خروجی23چاپ کردن عکس13آماده سازي نهایی طرح در نرم افزار3
24حفظ و نگهداري دستگاه ها44

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 5 - ویرایش تصویر
کد واحد یادگیري11:مونتاژ عکس واحد یادگیري10:کاربر چاپ عکس واحد یادگیري9:کاربري نرم افزار ویرایش کد

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 - چاپ
 واحد یادگیري : واحد یادگیري8:چاپ سیلک واحد یادگیري7:چاپ دستی
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گرافيک-فتو: رشته تحصيلي

028820: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
21
32

2

ارائه طرح، اصالحات و تحويل فايل نهايي

3نمره شايستگي واحد يادگیری از

:کد

دهم:پایه

شبيه سازی: 1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد يادگیری از

210595: کد کتاب 0288200210: کد درس

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تصوير سازي آموزشي و تايپوگرافي»درس 

(Ai)اجرای نرم افزار طراحي گرافيک  -  3پودمان /نام فصل

تصویر سازی - 2پودمان /نام فصل

شبيه سازی - 1پودمان /نام فصل

:کد

تصویر سازی: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

بررسي و آنالیز موضوع

مراحل کاری

آماده سازی طرح و اجرای روش های دستي

آماده سازی طرح با انتخاب نرم افزار مناسب آن

اجرای طرح نهايي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

طراحي اتودهای اولیه

مهارت كار با نرم افزار و كاربرد ابزارهای آن

پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار

5نمره مستمر از 

3نمره شايستگي واحد يادگیری از

20نمره پودمان از 

**20نمره واحد يادگیری از

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

3نمره شايستگي واحد يادگیری از

20نمره پودمان از 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

:کد

میانگین مراحل

(Ai)اجرای نرم افزار طراحي گرافيک :  3 واحد یادگيری

مراحل کاری

آماده سازی نهايي طرح برای پرينت در نرم افزار و خروجي گرفتن از طرح

گي
یست
شا
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تني
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گرافيک-فتو: رشته تحصيلي

028820: کد رشته

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210595: کد کتاب 0288200210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«تصوير سازي آموزشي و تايپوگرافي»درس 

شبيه سازی - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21
32

2 *ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

طراحي يك عنوان و يك جمله با بكار گیری عالئم نشانه گذاری و اصول طراحي قلم

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

اجرای كار نهايي به صورت دستي يا نرم افزاری

:کداجرای قلم فارسي: 4 واحد یادگيری

اجرای قلم فارسي - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاری

تحلیل و بررسي ويژگي حروف و دسته بندی انواع فونت

طراحي اتودهای اولیه

3نمره شايستگي واحد يادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

میانگین مراحل

تایپوگرافي - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیری از

3نمره شايستگي واحد يادگیری از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

به كارگیری انواع حروف در طراحي اتودهای اولیه

طراحي يك لوگو

تایپوگرافي: 5واحد یادگيری

. محاسبه مي شود5 ´این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

گي
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شا
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شیاب
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2بررسی و کاربست قوانین با حوزه شغلی گرافیک و عکاسی.درحد انتظار

درحد انتظار
تحلیل وظایف کاري شاغلین در رشته فتو - گرافیک و ارتباط آن با 

طبیعت الگوها
2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تعریف مفاهیم شهر نشینی و نام بردن تمدن ها

3

فصل 1: 

دربارة    فتو  -

 گرافیک

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعریف «بیونیک» و «بیو- دیزاین»

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-بررسی و تحلیل بیونیک و 

بیودیزاین و تطبیق آن با دنیاي 

پیرامون

2-استفاده از بیودیزاین در آثار 

گرافیکی

 تحلیل آثار گرافیکی با استفاده از 

طراحی زنده و طراحی با الهام از 

طبیعت
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

توضیح و تشریح گرافیک نوین و پیوستگی آن با عکاسی و تحلیل 

3کاربرد علوم طبیعت الگو (بیونیک) در آثار گرافیک

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: فتو - گرافیک

کد رشته: 28820

پایه:دهم

کد کتاب: 210592کد درس:  

فصل 2: 

تاریخچه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

مفاهیم و 

اصطالحات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تفسیر تعهدات طراحان گرافیک و عکاسان درحوزه حرفه اي  

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وقایع هنري در چاپ و تاثیر آن در هنر گرافیکدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
تحلیل شیوه هاي کاربرد نوآوري ها و اختراعات در آثار گرافیکی

برخی از مفاهیم در حوزه گرافیک و عکاسی را تعریف کند.

1- تحلیل و بررسی چگونگی 

کاربرد مفاهیم و اصطالحات در 

حوزه حرفه اي

2- تهیه و تنظیم قرارداد هاي کاري 

در طراحی گرافیک

بررسی و تحلیل وقایع هنري در تولید 

و محصوالت گرافیکی بر اساس 

دوره هاي تاریخی

بررسی و تحلیل قوانین مربوط به 

محیط هاي کار هنري بر اساس قوانین 

انجمن صنفی طراحان گرافیک و 

حقوق عکاسان

1- بررسی اثر وقایع تاریخ هنر در 

کل گیري سبک  ها و  جنبش هاي 

هنري
2- تعیین و ارزیابی ارتباط بین 

سبک ها و جنبش هاي هنري با 

پیشرفت فناوري هاي جدید در هنر 

عکاسی و چاپ

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

۳۷۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: فتو - گرافیک

کد رشته: 28820

پایه:دهم

کد کتاب: 210592کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار
3روش هاي تهیه عکس به روش خالقانه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی شیوه کاربرد تنظیمات دستگاه 

دوربین عکاسی

تحلیل و بررسی و کاربرد قسمت 

هاي اصلی یک دوربین عکاسی در 

فرایند انجام کار

1

فصل 1-4: 

مواد، ابزار و 

تجهیزات

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تنظیم دوربین هاي حرفه اي بر اساس سوژهدرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
نام گذاري اجزا دوربین عکاسی

فصل2-4:

حوادث شغلی 

و مهارت حل 

مساله

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کنترل مخاطرات شغلی در محیط 

کار و بکارگیري ایمنی و بهداشت 

ایده پردازي و اجراي پروژه

 بررسی و تحلیل چگونگی خلق یک 

ایده و راه هاي ارائه و اجراي آن با 

رعایت نکات ایمنی
پایین تر از 

حد انتظار
1تحلیل حوادث شغلی

باالتر از

حد انتظار
3کاربرد ایده پردازي در حل مسایل بصري

2تحلیل ایده تا محصولدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

۳۷۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- طراحی از اشیاء طبیعی زیبا 

وآثار شاخص هنري

2- طراحی یک شی کاربردي 

کوچک مانند:جا مدادي، میزکار، 

روپوش کارگاه و...

تعیین جایگاه و کاربردهاي نقطه   -1

و انواع خط در ترکیب اشیاء طبیعی 

و آثار هنري

2- به کار گیري صحیح نقطه و 

انواع خط در طراحی از اشیاء و 

موضوعات طبیعی

تجربه طراحی دست آزاد و بیان رابطه طراحی 

دست آزاد و بیان رابطه طراحی دست آزاد با 

شناخت بهتر پدیده هاي هنري ،تحلیل فرایند  

طراحی یک شی کاربردي کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحی از اشیاء حقیقی 

تبیین رابطه طراحی با مهارت هاي طراحی دست 

آزاد

تفکیک و نمایش کاربردهاي مختلف تقطه و 

انواع خطوط در هنرها و تشریح ویژگی هاي 

بیانی هر کدام از آن ها در اشیاء طبیعی و آثار 

هنري

طراحی خطی از مناظر، انسان و دیگر وسایل 

موجود و تحلیل و ارائه اصول و فرآیند انجام 

کار طراحی

بخش 2:  

طراحی ابزار 

دیدن و خلق 

اثر هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش3 :   

نقطه ،خط و 

طراحی خطی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح هاي هنري مختلف 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

اجراي صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصري اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

هماهنگی و توازن ترسیم در بخش هاي مختلف 

بهره گیري کیفی از انواع خطوط در طراحی 

طرح مسئله وارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

تهیه نمودارهاي مفهومی و تحلیل براي تولید گزینه ها

طراحی گزینه هاي متنوع

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي

باالتر از

حد انتظار

طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن ها بر اساس تطبیق با تصویر آن و یا خود 

موضوع

مقایسه اصول و فرآیند هاي طراحی در رشته هاي مختلف هنري

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء 

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

بخش 1:خلق 

هنري ،زبان 

بصري و هنر 

طراحی

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته هاي هنري و ارائه نمونه ها بدون تحلیل

1بیان کاربردهاي زبان بصري و طراحی دست آزاد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- معرفی رشته هاي مختلف هنري 

و تحلیل تطبیقی آثار شاخص در 

هنرهاي مختلف

تعیین جایگاه و کاربرد هاي   -2

زبان بصري و طراحی دست آزاد در 

هنرهاي مختلف

مقایسه و بیان وجه اشتراك و تفاوت هاي رشته 

هاي هنري از نظر موضوع، اهداف و حوزه هاي 

کاربرد

مقایسه ابزار، روش ها و فرآیند تولید اثر در 

رشته هاي مختلف هنري

بررسی تطبیق کاربرد زبان بصري و طراحی 

دست آزاد در هنرهاي مختلف

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

پیدا کردن نمونه هاي واقعی موجود براي تحلیل

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

بهره گیري خوب از مهارت هاي طراحی دست 

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

3

درحد انتظار

تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح ها 

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی هاي مشترك و تفاوت هاي آثار هنري

دسته بندي و ارائه روشن یافته ها 

بهره گیري از نمودارها و جداول در گزارش نهایی

تفکیک و معرفی درست عناصر بصري موجود در موضوعات طبیعی

تحلیل و ارائه اصول هم نشینی و ترکیب عناصر بصري

بهره گیري از مهارت هاي طراحی دست آزاد

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

1ارائه طرح ساده و تکراري از اشیاء کاربردي بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی

3

1

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهاي انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

بیان و و نمایش کاربردهاي انواع خط و نقطه در آثار رشته ي تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري

تبیین و به کار گیري اصول ترکیب بندي مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح هاي خطی از انسان ، مناظر 

و اشیاء 

2

۳۷۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس طراحی و عناصر بصري  

رشته تحصیلی: پویا نمایی (انیمیشن)، معماري 
داخلی، طراحی و دوخت، صنایع دستی(فرش)، تولید 

برنامه هاي تلویزیونی، فتو- گرافیک

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210213کد درس:  

ک  ا  ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنري مختلف

مصاحبه با هنرمندان رشته هاي مختلف در مورد محوه استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس 

بررسی مقایسه اي روشهاي استفاده از نور  وسایه در هنرهاي مختلف

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

 تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت هاي  متفاوت 

بیان روشهاي ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستري

 تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرحها و آثار هنري تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب 

بیان روشهاي ارائه سطوح با بافت و رنگهاي مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستري    

تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگها

 تحلیل آثار هنري و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهاي مختلف          

2

بخش 5:  نور 

و سایه در 

هنرهاي 

بصري-رنگ 

و کاربرد آن 

در هنر

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري و بیان 

انواع منابع نورو اثرات تابش نور بر 

ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه 

طرحهاي دست آزاد با استفاده از نور و 

سایه ،  تحلیل مناظر طبیعی و آثار هنري 

و بیان مفهوم و جایگاه رنگ در هر یک 

از آنها

پایین تر از 

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهاي آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهاي نور و سایه در آثار هنري رشته نخصصی هنرجو

1- تجزیه و تحلیل انواع منابع نور 

و اثرات تاثیر آن بر انواع سطوح و 

کاربردها ي آن در هنرهاي مختلف 

،معادل سازي رنگ،بافت و جنس 

سطوح با درجات خاکستري            

     2- معرفی انواع رنگها و تبیین 

ترکیب رنگ،معنا و ادراك رنگ در 

هنرهاي مختلف

بخش 4: 

سطح، شکل 

و حجم  -     

     به کار 

گیري اصول 

ترکیب بندي 

در خلق آثار 

هنري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تبیین کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

ارائه کاربردهاي انواع شکل ها، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنري و طبیعی

بیان و نمایش کاربردهاي انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجامدر رشتۀ تخصصی هنرجو

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري که شامل انواع اشکال و سطوح، 

بافت ها و احجام هستند 

تحلیل آثار هنري و تبیین کاربردهاي عناصر هنري در ترکیب بندي آن ها                          تبیین 

کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار طبیعت و آثار هنري رشته هاي مختلف 

تفکیک و بیان کاربردهاي اصول ترکیب بندي در آثار هنري موجود

ساده سازي و ارائه طرح هاي خطی از موضوعات طبیعی و هنري با تأکید براصول ترکیب بندي

پایین تر از

حد انتظار

تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت ها و احجام بیان کاربردهاي آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو            

تعریف اصول ترکیب بندي

طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب بندي درآن ها

تعیین جایگاه و کاربردهاي انواع   -1

شکل ها، سطوح بافت ها و حجم در 

طبیعت، مصنوعات و آثار هنري 

مختلف و خلق طرح هاي زیبا و 

متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت 

ها و حجم هاي مختلف

2-تعیین و نمایش مصادیق تناسب و 

تعادل در آثار طبیعی و آثار هنري با 

ارائه ترکیب بندي با استفاده از 

اصول تناسب و تعادل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعی و 

آثار هنري و نمایش انواع شکل ها، بافت ها و 

احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحی و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیباي 

اشکال و احجام ،تجزیه و تحلیل آثار هنري و 

طبیعی ساده سازي و بیان کاربردهاي اصول 

ترکیب بندي در آن ها و ارائه طرح هاي متنوع 

و کیفی با رعایت اصول ترکیب بندي

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مقایسه اي و بیان تفاوت ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ها و احجام 

در هنرهاي مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنري 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهاي ارائه شده در کالس

بررسی تطبیقی و بیان روش هاي استفاده از اصول ترکیب بندي در هنرهاي مختلف

تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه ها کارهاي ارائه شده در کالس

3

۳۷۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ماشین هاي کشاورزي  رشته  

)کشاورزي(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۷۷



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۷۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۷۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۸۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۳۸۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۸۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۸۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۸۴



مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111کنترل ساختمان و ایمنی کارگاه1
121تفکیک ابزار و تجهیزات2
131چیدمان ابزار و تجهیزات 3
141نظافت محوطه تعمیرگاه و ابزار4

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111بازدید روزانه و هفتگی1
121تعیین موارد سرویس هاي دوره اي2
131انجام سرویس هاي دوره اي3
141مستندسازي4
551

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111بازدید دوره اي1
121انجام سرویس هاي سیستم برق رسانی2
131انجام سرویس هاي سیستم انتقال توان3
141انجام سرویس هاي سیستم هیدرولیک4
15انجام سرویس هاي سیستم فرمان و ترمز5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري1:آماده کردن کارگاه تعمیر ماشین هاي کشاورزي

نمره واحد یادگیري از20

تعیین روش اتصال

مراحل کاري

میانگین مراحل

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره واحد یادگیري از20

سال تحصیلی: 1395-96

کد

کد

کد واحد یادگیري6:اتصال ماشین هاي یدك کش

مراحل کاري

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

بازدید دوره اي

      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي»
رشته تحصیلی:ماشین هاي کشاورزي

کد رشته: 071620

نام فصل/پودمان 3 - آماده سازي تراکتور براي کار

نام فصل/پودمان 2 - سرویس ماشین هاي کشاورزي

نام فصل/پودمان 1 -عملیات کارگاهی

 واحد یادگیري3:انجام سرویس هاي دوره اي ماشین هاي 
کشاورزي

کد

 واحد یادگیري2:براده برداري فلزاتکد

مراحل کاري

اندازه گیری

اندازه گذاری

پایه:دهم

کد کتاب:210384کد درس: 0716200110

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

انجام براده برداری

پرداخت نھایی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

 واحد یادگیري4:انجام سرویس هاي دوره اي موتور دیزل

 واحد یادگیري5:انجام سرویس هاي دوره اي تراکتور

انجام سرویس هاي سیستم هوا رسانی
انجام سرویس هاي سیستم سوخت رسانی

انجام سرویس هاي سیستم خنک کننده موتور

انجام سرویس هاي سیستم روانکاري موتور

اتصال ماشین به تراکتور
تنظیم ماشین بعد از اتصال

جدا کردن ماشین از تراکتور

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۸۵



سال تحصیلی: 1395-96

      استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي»
رشته تحصیلی:ماشین هاي کشاورزي

کد رشته: 071620

    

پایه:دهم

کد کتاب:210384کد درس: 0716200110

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111هدایت تراکتور1
121اتصال پی نورد به تراکتور2
131هدایت و کنترل پی نورد3
141بارگیري پی نورد4
15تخلیه بار پی نورد5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111پیاده کردن چرخ هاي ماشین هاي کشاورزي1
121پنچر گیري2
131سوار کردن چرخ3
141تنظیم چرخ ها4
15سنگین کردن تراکتور5

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

انجام سرویس هاي دوره اي بیل تراکتور
رفع عیب هاي جزئی بیل

 واحد یادگیري8:کاربري بیل تراکتور

مراحل کاري

کد

مراحل کاري

ارزیابی عملکرد ماشین

واحد یادگیري9:آماده سازي چرخ هاي ماشین هاي کشاورزي

آماده سازي بیل براي شروع کار

نام فصل/پودمان 5 -  نگهداري ماشین هاي کشاورزي
کد

تعیین عیب ماشین هاي کشت و کار

آماده کردن ماشین براي تعمیر

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

کد

نام فصل/پودمان 4 - رانندگی تراکتور
 واحد یادگیري7:حمل بار با پی نورد تراکتوري

میانگین مراحل

نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

تعمیر عیوب جزئی ماشین هاي کشت و کار

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

 واحد یادگیري10:رفع عیب هاي جزئی ماشین هاي کشت و کار

جا به جایی بار با بیل تراکتوري

ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111آماده به کار نمودن ماشین1

122اتصال گاوآهن به تراکتور2

133بررسی شرایط اجرای شخم3

244انجام عملیات شخم4

155سرویس و نگهداری گاوآهن5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

11انتخاب ماشین11انتخاب ماشین1

12آماده به کار نمودن ماشین12آماده به کار نمودن ماشین2

23انجام عملیات شکل دهی زمین23انجام عملیات خاکورزی ثانویه3

14سرویس و نگهداری ماشین14سرویس و نگهداری ماشین4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111آماده به کار کردن ماشین1

122انتخاب ماشین2

133اتصال ماشین به تراکتور3

244تنظیم و کالیبره کردن ماشین4

255انجام عملیات کاشت5

166سرویس و نگهداری ماشین6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

کد

 واحد یادگیری واحد یادگیری

دهم:پایه

0716200210: کد درس071620: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

20نمره پودمان از 

کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كاربرد و سرويس ماشين هاي كاشت و داشت»درس

کد

خاکورزی ثانویه و شكل دهی زمین - 2پودمان /نام فصل

خاکورزی اولیه - 1پودمان /نام فصل

: واحد یادگیری : واحد یادگیری شخم مكانیزه: 1واحد یادگیری

: واحد یادگیری شكل دهی مكانیزه زمین: 3 واحد یادگیریتهیه مكانیزه بستر بذر: 2 واحد یادگیری

ماشین های کشاورزی: رشته تحصیلی

کدکد

کد

210386: کد کتاب

کد

کد کاشت مكانیزه: 4 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

کاشت مكانیزه -  3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 
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دهم:پایه

0716200210: کد درس071620: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كاربرد و سرويس ماشين هاي كاشت و داشت»درس

خاکورزی اولیه - 1پودمان /نام فصل

ماشین های کشاورزی: رشته تحصیلی

210386: کد کتاب

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

1انتخاب ماشین11آماده کردن سم11انتخاب ماشین1
1روشن کردن موتور12انتخاب ماشین سم پاش12آماده به کار نمودن ماشین2
2کار با ماشین 13انجام عملیات سم پاشی23انجام عملیات کود دهی3
1رفع عیوب جزئی ماشین24سرویس و نگهداری سم پاش ها14سرویس و نگهداری ماشین4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از**20نمره واحد یادگیری از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار1

122راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار2

233تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار3

144انجام فرایند آبیاری تحت فشار4

155سرویس و نگهداری شبکه آبیاری تحت فشار5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

*زیست محیطی
2

میانگین مراحل

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

کدکد

داشت مكانیزه - 4پودمان /نام فصل

کود دهی و کنترل مكانیكی : 5 واحد یادگیری

علف های هرز

نگهداری مكانیزه فضای سبز: 7 واحد یادگیریسم پاشی مكانیزه: 6 واحد یادگیری

. محاسبه می شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگی واحد یادگیری  ** 

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولی در واحد یادگیری می باشد (ایمنی، بهداشت، شایستگی های غیر فنی و توجهات زیست محیطی)ارزشیابی *

آبیاری تحت فشار -  5پودمان /نام فصل

کاربرد و سرویس آبیاری : 8 واحد یادگیری

تحت فشار

کد واحد یادگیری واحد یادگیری کد

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگیری حداقل نمره   زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی−

. ، شایستگی را کسب نماید واحدهای یادگیری زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره های واحدهای یادگیری آن پودمان به دست می آید−

کد

کد

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۳۸۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- برنامه ریزي کاربردي هزینه 

هاي ثابت و جاري ماشین هاي 

کشاورزي

2- مدیریت هزینه هاي ثابت و 

جاري ماشین هاي کشاورزي

تعیین ویژگی ها، کاربرد و خصوصیات 

، مواد صنعتی جامد  و  تحلیل روش 

هاي حفاظت مواد صنعتی جامد بر 

اساس ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی 

 ASTM آنها مطابق با استانداردهاي

NACE و

محاسبه  هزینه هاي ثابت و جاري و 

هزینه سالیانه ماشین هاي کشاورزي و 

انتخاب راهکارهاي مدیریت هزینه ها 

بر اساس دستورالعمل هاي محاسبه سود 

ASAE و زیان در

1-طبقه بندي  مواد صنعتی جامد

2-حفاظت از مواد در برابر خوردگی

فصل 2:   

مواد و 

متالوژي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:     

اقتصاد 

تراکتور 

وماشین هاي 

کشاورزي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین میزان هزینه هاي ثابت و جاري 

تفکیک هزینه هاي ثابت از جاري، محاسبه  هزینه هاي ثابت و 

جاري و هزینه سالیانه ماشین ها ، تعیین راهکارهاي موجود براي 

کاهش هزینه ها و مدیریت ماشین ها با استفاده از تجزیه و تحلیل 

عوامل مؤثر

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

تعیین نوع ماده صنعتی ، خصوصیات و ویژگی آن  و روش محافظت 

از آن در برابر خورگی

باالتر از

حد انتظار

تعیین نوع ماده صنعتی ، خصوصیات و ویژگی آن ، روش محافظت 

از آن در برابر خورگی و تحلیل علل انتخاب نوع ماده جامد در 

فرآیند طراحی و ساخت

تفکیک هزینه هاي ثابت از جاري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی:ماشین هاي کشاورزي

کد رشته: 071620

پایه:دهم

کد کتاب:210383کد درس:  

فصل 1: 

بهداشت و 

ایمنی در 

مکانیزاسیون 

کشاورزي

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک شاخص هاي مکانیزاسیون، طبقه بندي انواع عوامل زیان 

آور محیط کار
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل و بررسی اهمیت 

مکانیزاسیون و تعیین سطح آن

2- به کارگیري بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام کار

محاسبه سطح و درجه مکانیزاسیون بر 

اساس شاخص و معیار هاي استاندارد 

مکانیزاسیون.

بررسی و تحلیل عوامل زیان آور 

محیط کار و عوامل ارگونومیکی بر 

مبناي استانداردهاي پیشگیري از 

ASAE حوادث  ماشینهاي کشاورزي
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

محاسبه شاخص هاي مکانیزاسیون و تحلیل آن، تعیین عوامل زیان 

آور، ارگونومی و تحلیل روش هاي پیشگیري از حوادث محیط کار
3

درحد انتظار
محاسبه شاخص هاي مکانیزاسیون ، تعیین عوامل زیان آور محیط 

کار
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي و طبقه بندي انواع ماده صنعتی
1

3

1

3

درحد انتظار

تفکیک هزینه هاي ثابت از جاري، تعیین راهکارهاي موجود براي کاهش 

2هزینه ها و مدیریت ماشین ها با استفاده از تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی:ماشین هاي کشاورزي

کد رشته: 071620

پایه:دهم

کد کتاب:210383کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل انواع روشهاي بارگذاري 

بر روي قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر جنس و شکل مواد بر سفتی و 

استحکام آنها، مقایسه استحکام قطعات ساده در بارگذاري کششی و 

فشاري و تعیین روش هاي افزایش استحکام و سفتی قطعات

3

درحد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، تحلیل و بررسی تاثیر جنس و 

شکل مواد بر سفتی و استحکام آنها، مقایسه استحکام قطعات ساده 

در بارگذاري کششی و فشاري

2

فصل 5: 

مقاومت 

قطعات ر 

برابر تغییر 

شکل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی و تحلیل مقاومت قطعات در 

برابر تغییر شکل  و مقایسه سفتی و 

استحکام قطعات

مقایسه مقاومت (استحکام و سفتی) 

قطعات مکانیکی ساده در بارگذاري 

هاي خالص بر اساس استاندارد  

A A A A
پایین تر از 

حد انتظار

تعیین علل و عوامل خرابی قطعات، مقایسه استحکام قطعات ساده در 

بارگذاري کششی و فشاري

1- محاسبه ظرفیت و عملکرد 

ماشین هاي کشاورزي

2-محاسبه توان مورد نیاز ماشین 

هاي کشاورزي
فصل 4: 

محاسبات 

کاربردي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
محاسبه توان مورد نیاز تراکتور براي کشیدن ماشین ها و انتخاب  

ماشین مناسب تراکتور با یکی از روش هاي محاسباتی یا ترسیمی

پایین تر از

حد انتظار
محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت 

ماشین هاي کشاورزي و تعیین توان 

مورد نیاز تراکتور براي کشیدن ماشین 

ها با روش محاسباتی یا ترسیمی
1

باالتر از

حد انتظار

محاسبه بازده، عملکرد و ظرفیت ماشین و توان الزم تراکتور و 

3انتخاب  ماشین مناسب تراکتور با  هر دو روش محاسباتی یا ترسیمی

ستگی
شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین اسیدیته و شوري خاك. اصالح 

خاك و کنترل فرسایش

تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

و کیفیت آب

باالتر از

حد انتظار

تهیه عصاره به روش هاي مختلف

تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی آزمایش و انجام آن و مقایسه 

نتایج و تحلیل آن ها. ایجاد بانکت

مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات.

1- تعیین خواص شیمیایی خاك

2- انجام  بهسازي خاك ها

تحلیل و بررسی خواص آب

فصل 2:   

خواص 

شیمیایی و 

بهسازي خاك
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

خواص آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، 

جوش، تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. تحلیل انحالل 

پذیري و شوري آب و بررسی معیارهاي کیفیت آب آبیاري. تعیین 

بیالن آبی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تهیه عصاره گل اشباع-تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی 

آزمایش و انجام آن و مقایسه نتایج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

فصل 1:  خاك

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل چگونگی تشکیل و تکامل 

خاك

2-تعیین خصوصیات فیزیکی خاك

بررسی و تحلیل تشکیل و تکامل 

خاك و تعیین عمق خاك سطحی و 

زیرین با استفاده از پروفیل . نمونه 

برداري از خاك و تعیین خواص 

فیزیکی خاك
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

1) تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) تعیین تعداد کانی هاي تشکیل دهنده در تکه سنگ

3) طراحی و انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در 

تشکیل و تکامل خاك و تحلیل این عوامل 

4) تعیین افق هاي مختلف خاك با استفاده از پروفیل خاك

3

درحد انتظار

1) تعیین انواع سنگ¬هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تشکیل و 

تکامل خاك 

3) تعیین خاك سطحی و زیرین با استفاده از پروفیل خاك

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تهیه عصاره گل اشباع

3

1

3

درحد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. بررسی انحالل پذیري و نقش 

آن در جذب مواد غذایی تئسط گیاه. تعیین بیالن آبی
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تقسیم بندي بذرها،تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، 

تعیین رسیدگی گیاهان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید و 

بررسی وضعیت فیزیکی و فنی سیلوهاي غالت و علوفه  مطابق با 

استانداردها

درحد انتظار

تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، تعیین رسیدگی گیاه 

هان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید از سیلوي هاي علوفه و  

غالت

2

فصل 5: 

کشت و 

نگهداري 

گیاهان

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاشت و نگهداري از گیاهان، بررسی 

روش هاي مختلف برداشت و 

چگونگی نگهداري محصوالت و آماده 

سازي انبار
پایین تر از 

حد انتظار
تهیه بستربذر

1- کاشت گیاهان

2- تعیین روش برداشت و نگهداري 

گیاهان

فصل 4: 

منابع آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

بررسی منابع مختلف آب ، اندازه گیري دبی آب به روش حجمی، 

وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح مقطع جریان، تعیین حد 

ظرفیت زراعی

پایین تر از

حد انتظار
بررسی منابع مختلف آب

1- طبقه بندي منابع و انتقال آب

2- بررسی تحلیل آب در خاك و 

گیاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل منابع آب و صورت هاي 

مختلف آب در خاك، تعیین روش 

آبیاري ، دبی آب آبیاري،حد ظرفیت 

زراعی

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل منابع مختلف آب و روش انتقال آن، اندازه گیري 

دبی آب به روش حجمی، وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح 

مقطع جریان، طراحی آزمایش براي حرکت آب در خاك،تعیین حد 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی گیاه، بررسی عوامل مؤثر بر تبخیر 

و تعرق گیاه

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صنایع غذایی رشته  

)کشاورزي(زمینه    

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۳



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۳۹۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1
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   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3
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مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111تهیه مواد اولیه1
121پاك سازي مواد اولیه2
232خشک کردن3
141سورتینگ4
151بسته بندي5
161انبارش6

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

111تهیه مواد اولیه1
222آسیاب کردن2
131مخلوط کردن3
141بسته بندي4
151انبارش5
661

22ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تهیه مواد اولیه1
12جداسازي پوسته بیرونی2
13شست و شو و نم گیري پسته3
14مغز کردن4
25خشک کردن و بو دادن5
16بسته بندي و انبارش6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «فرآوري گیاهان دارویی و خشکبار»
رشته تحصیلی: صنایع غذایی

کد رشته: 072110

نام فصل/پودمان 3 - مغزهاي درختی

نام فصل/پودمان 2 - محصوالت پودري و سبزي خشک

نام فصل/پودمان 1 - فراوري میوه ها

کد واحد یادگیري3:تولید و بسته بندي پودر ادویه جات

 واحد یادگیري2:تولید لواشککد

مراحل کاري

تهیه مواد اولیه
شست و شو و پاك سازي

پخت و تعلیظ
فرموالسیون

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

 واحد یادگیري4:تولید سبزي خشک

خشک کردن

بسته بندي و انبارش

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

نمره مستمر از 5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره واحد یادگیري از20

پایه:دهم

کد کتاب: 210372کد درس: 0721100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

نمره مستمر از 5

کد

کد

کد واحد یادگیري

انبارش

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

 واحد یادگیري5:فراوري مغزهاي درختی

تهیه مواد اولیه
خشک کردن

سورتینگ
فرموالسیون

بسته بندي

واحد یادگیري1:تولید میوه خشک

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «فرآوري گیاهان دارویی و خشکبار»
رشته تحصیلی: صنایع غذایی

کد رشته: 072110

      

پایه:دهم

کد کتاب: 210372کد درس: 0721100110

سال تحصیلی: 1395-96

کد

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تهیه مواد اولیه1

22تقطیر2

13پاستوریزاسیون3
14بسته بندي4
15انبارش5

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 
قبولی

نمره

11تهیه مواد اولیه1

22خشک کردن2
13سوتینگ و خرد کردن3
14فرموالسیون4
15بسته بندي5
16انبارش6

2ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.
*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 5 - دمنوش هاي گیاهی
کدکد

کد

نام فصل/پودمان 4 - عرقیات گیاهی
 واحد یادگیري6:تولید عرقیات گیاهی

 واحد یادگیريواحد یادگیري7:تولید دمنوش هاي گیاهی

 واحد یادگیري

مراحل کاري

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۲



مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

211دريافت شير خام1

122ذخيره سازي شير خام2

133استاندارد سازي3

144پاستوريزاسيون4

5CIP155

166بسته بندي و سردخانه گذاري 6

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

2آماده سازي مواد اوليه21آماده سازي مواد اوليه11آماده سازي مواد اوليه1

1پخت و تغليظ12فرموالسيون12همگن سازي2

1سالم سازي13پاستوريزه كردن13حرارت دهی شير3

1بسته بندي و انبارش14بسته بندي و سردخانه گذاري14مايه زنی4

255بسته بندي و گرمخانه گذاري5

166سردخانه گذاري6

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحلميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از3نمره شايستگی واحد يادگيري از3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از**20نمره واحد يادگيري از**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111آماده سازي مواد اوليه1

122پاستوريزاسيون و هموژنيزاسيون2

133رسانيدن3

244انجماد و هوادهی4

155بسته بندي و سفت كردن5

166سردخانه گذاري6

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

کد

کد تولید بستنی:5 واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

تولید بستنی -  3پودمان /نام فصل

20نمره پودمان از 

کد کد

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد فراورده هاي لبني»درس

کد

تولید فراورده های تخمیری شیر - 2پودمان /نام فصل

تولید شیر پاستوریزه - 1پودمان /نام فصل

: واحد یادگیری : واحد یادگیری تولید شیر پاستوریزه:1واحد یادگیری

تولید کشک:4 واحد یادگیری تولید دوغ: 3 واحد یادگیریتولید ماست: 2 واحد یادگیری

صنایع غذایی: رشته تحصیلی

کدکد

کد

210374: کد کتاب

کد

 واحد یادگیری واحد یادگیری

دهم:پایه

0721100210: کد درس072110: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

20نمره پودمان از 

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد فراورده هاي لبني»درس

تولید شیر پاستوریزه - 1پودمان /نام فصل

صنایع غذایی: رشته تحصیلی

210374: کد کتاب

دهم:پایه

0721100210: کد درس072110: کد رشته

1395-96: سال تحصیلی

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

111دريافت و ذخيره سازي شير خام1

122استاندارد كردن شير2

233مايه زنی3

144عمليات لخته4

155بسته بندي و سردخانه گذاري5

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاریردیفنمره

حداقل 

نمره قبولی
نمره

11آماده سازي مواد اوليه21آماده سازي مواد اوليه1

12رسانيدن خامه12خامه گيري2

23كره زنی13استاندارد كردن3

14نمك زنی و مالش دهی14فرايند حرارتی4

15بسته بندي و انبارش 15بسته بندي و انبارش 5

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات 

*زيست محيطی
2

ميانگين مراحلميانگين مراحل

3نمره شايستگی واحد يادگيري از3نمره شايستگی واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از**20نمره واحد يادگيري از

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولی در واحد يادگيري می باشد (ايمنی، بهداشت، شايستگی هاي غير فنی و توجهات زيست محيطی)ارزشيابی *

تولید خامه و کره -  5پودمان /نام فصل

کد واحد یادگیریتولید کره: 8 واحد یادگیریتولید خامه: 7 واحد یادگیری کد

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زمانی هنرجو شايستگی كسب می كند كه در ارزشيابی−

. ، شايستگی را كسب نمايد واحدهاي يادگيري زمانی لحاظ می شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلی درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست می آيد−

کد

کد

. محاسبه می شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگی واحد يادگيري  ** 

کدکد

تولید پنیر - 4پودمان /نام فصل

 واحد یادگیری واحد یادگیریتولید پنیر: 6 واحد یادگیری

گي
یست
 شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۴۰۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

پایین تر از

حد انتظار

طبقه بندي میکروارگانیزمها

1- تحلیل انواع مواد مغذي در 

ساختمان مواد غذایی

2- تحلیل عوامل موثر بر فساد 

مواد غذایی

بررسی و تحلیل انواع مواد مغذي، 

طبقه بندي و نقش آنها در بدن، عوامل 

موثر بر فساد مواد غذایی و روش هاي 

نگهداري آنها براساس استانداردهاي 

سازمان ملی استاندارد ایران

بررسی و تحلیل ساختمان و طبقه بندي 

میکروارگانیزمها و نقش آنها در صنایع 

غذایی براساس مبانی نظري

فصل 2: 

میکروبیولوژي 

مواد غذایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3: تغذیه و 

مواد غذایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین نقش وانواع مواد مغذي و 

روش هاي نگهداري و جلوگیري از 

فساد آنها

پایین تر از

حد انتظار

درحد انتظار
تعیین نقش میکروارگانیزمها در فرایند 

تولید محصوالت صنایع غذایی

باالتر از

حد انتظار

طبقه بندي میکروارگانیزمها و 

تعیین نقش آنها در تولیدات صنایع 

غذایی

تعیین انواع مواد مغذي

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع غذایی

کد رشته: 072110

پایه:دهم

کد کتاب: 210371کد درس:

فصل 1: جایگاه و 

اهمیت کشاورزي

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تعیین نقش کشاورزي در معیشت 

افراد جامعه
1

3

تفکیک نقش صنایع غذایی در درحد انتظار

امنیت غذایی با ایمنی غذایی
2

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل اهمیت و ضرورت 

کشاورزي

2- تحلیل نقش صنایع غذایی 

در توسعه پایدار

بررسی و تحلیل ضرورت کشاورزي و 

صنایع غذایی و نقش آنها  از نظر 

امنیت و ایمنی غذایی براساس 

FAO شاخص هاي

پایین تر از

حد انتظار

باالتر ازحد

انتظار

مقایسه وضعیت کشاورزي و 

صنایع غذایی با کشورهاي پیشرفته 

از دیدگاه توسعه پایدار

1- تحلیل نقش میکروب ها در 

زندگی انسان

2- تحلیل نقش باکتري ها و 

1قارچ ها در صنایع غذایی

3

1

3

درحد انتظار
تعیین انواع مواد مغذي و روش هاي 

نگهداري و جلوگیري از فساد آنها
2

۴۰۵



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: صنایع غذایی

کد رشته: 072110

پایه:دهم

کد کتاب: 210371کد درس:

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تحلیل عوامل موثر بر 

کیفیت مواد غذایی
بررسی و تحلیل عوامل موثر برکیفیت 

مواد غذایی، مراحل و آزمون هاي 

کنترل کیفیت مواد غذایی براساس 

استانداردهاي سازمان ملی استاندارد 

1ایران

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین مولفه هاي انتخاب ارگونومی

باالتر از

حد انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و 

تسهیالت بهداشتی محیط کار و 

پیشگیري از حوادث محیط کار
3

درحد انتظار
انتخاب ارگونومی، بکارگیري قوانین  

بهداشت و ایمنی محیط کار
2

پایین تر از

حد انتظار

تعیین نقش کنترل کیفیت مواد غذایی

فصل 5: بهداشت 

و ایمنی محیط 

کار

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی و تحلیل استانداردهاي عوامل 

زیان آور محیط کار، عوامل 

ارگونومیکی، تسهیالت بهداشتی 

محیط کار و اصول پیشگیري از 

حوادث براساس استانداردهاي سازمان 

ملی استاندارد ایران

1-  به کارگیري بهداشت و ایمنی 

و ارگونومی هنگام انجام کار

 2- پیشگیري از وقوع حوادث 

محیط کار

فصل 4: اصول 

کنترل کیفیت 

مواد غذایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تعیین عوامل موثر بر کیفیت مواد 

غذایی و ضرورت انجام آزمون هاي 

کنترل کیفی

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

2- تحلیل مراحل  کنترل 

کیفیت مواد غذایی

باالتر از

حد انتظار

تعیین ضرورت آزمون هاي کنترل 

کیفی محصوالت غذایی
3

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین اسیدیته و شوري خاك. اصالح 

خاك و کنترل فرسایش

تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

و کیفیت آب

باالتر از

حد انتظار

تهیه عصاره به روش هاي مختلف

تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی آزمایش و انجام آن و مقایسه 

نتایج و تحلیل آن ها. ایجاد بانکت

مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات.

1- تعیین خواص شیمیایی خاك

2- انجام  بهسازي خاك ها

تحلیل و بررسی خواص آب

فصل 2:   

خواص 

شیمیایی و 

بهسازي خاك
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

خواص آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، 

جوش، تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. تحلیل انحالل 

پذیري و شوري آب و بررسی معیارهاي کیفیت آب آبیاري. تعیین 

بیالن آبی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تهیه عصاره گل اشباع-تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی 

آزمایش و انجام آن و مقایسه نتایج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

فصل 1:  خاك

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل چگونگی تشکیل و تکامل 

خاك

2-تعیین خصوصیات فیزیکی خاك

بررسی و تحلیل تشکیل و تکامل 

خاك و تعیین عمق خاك سطحی و 

زیرین با استفاده از پروفیل . نمونه 

برداري از خاك و تعیین خواص 

فیزیکی خاك
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

1) تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) تعیین تعداد کانی هاي تشکیل دهنده در تکه سنگ

3) طراحی و انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در 

تشکیل و تکامل خاك و تحلیل این عوامل 

4) تعیین افق هاي مختلف خاك با استفاده از پروفیل خاك

3

درحد انتظار

1) تعیین انواع سنگ¬هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تشکیل و 

تکامل خاك 

3) تعیین خاك سطحی و زیرین با استفاده از پروفیل خاك

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تهیه عصاره گل اشباع

3

1

3

درحد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. بررسی انحالل پذیري و نقش 

آن در جذب مواد غذایی تئسط گیاه. تعیین بیالن آبی
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تقسیم بندي بذرها،تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، 

تعیین رسیدگی گیاهان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید و 

بررسی وضعیت فیزیکی و فنی سیلوهاي غالت و علوفه  مطابق با 

استانداردها

درحد انتظار

تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، تعیین رسیدگی گیاه 

هان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید از سیلوي هاي علوفه و  

غالت

2

فصل 5: 

کشت و 

نگهداري 

گیاهان

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاشت و نگهداري از گیاهان، بررسی 

روش هاي مختلف برداشت و 

چگونگی نگهداري محصوالت و آماده 

سازي انبار
پایین تر از 

حد انتظار
تهیه بستربذر

1- کاشت گیاهان

2- تعیین روش برداشت و نگهداري 

گیاهان

فصل 4: 

منابع آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

بررسی منابع مختلف آب ، اندازه گیري دبی آب به روش حجمی، 

وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح مقطع جریان، تعیین حد 

ظرفیت زراعی

پایین تر از

حد انتظار
بررسی منابع مختلف آب

1- طبقه بندي منابع و انتقال آب

2- بررسی تحلیل آب در خاك و 

گیاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل منابع آب و صورت هاي 

مختلف آب در خاك، تعیین روش 

آبیاري ، دبی آب آبیاري،حد ظرفیت 

زراعی

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل منابع مختلف آب و روش انتقال آن، اندازه گیري 

دبی آب به روش حجمی، وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح 

مقطع جریان، طراحی آزمایش براي حرکت آب در خاك،تعیین حد 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی گیاه، بررسی عوامل مؤثر بر تبخیر 

و تعرق گیاه

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۸



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

امور دامی رشته  

)کشاورزي(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۰۹



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۱۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۱۱



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۱۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1
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   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3
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مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1آماده سازي وسیله نطفه یاب21مراجعھ بھ مراکز فروش تخم مرغ21جمع آوري تخم مرغ از قفس ها1
2تعیین تخم مرغ هاي نطفه دار (کندلینگ)22انتخاب تخم مرغ12تفکیک ظاهري تخم مرغ2
2تمیز کردن تخم مرغ هاي آلوده23خرید تخم مرغ23حمل تخم مرغ ها به انبار3
2مستندسازي14نگهداري تخم هاي خریداري شده24بسته بندي و نگهداري تخم مرغ ها 4
1فروش تخم مرغ هاي بدون نطفه155بررسی بازدهی گله تخم گذار5
166کارتن کردن تخم مرغ6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1شمارش جوجه ها11شست وشوي دستگاه هچر21شست وشوي دستگاه ستر1
2جدا کردن جوجه ها براساس نوع درجه22ضدعفونی دستگاه هچر22ضدعفونی دستگاه ستر2
1انتقال جوجه ها به کارتن23تنظیم دستگاه هچر23تنظیم دستگاه ستر3

14چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر4
انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه

هچر
2معدوم نمودن جوجه هاي وازده24

15ثبت اطالعات5
انتقال جوجه ها از سبدهاي هچري به اتاق 

درجه بندي
2مستندسازي15

16ثبت اطالعات66
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تهیه جوجه یک روزه21جمع کردن کود11تخلیه سالن پرورش مرغ1
1ضدعفونی ماشین حمل جوجه در مزرعه22انبار کردن کود22شست وشوي سالن پرورش مرغ2
2تخلیه کارتن ها به داخل سالن23فراوري کود13ضدعفونی سالن پرورش مرغ3
1تخلیه جوجه ها از کارتنها244آماده سازي بستر جهت پرورش مرغ4
2تغذیه اولیه جوجه ها255ضدعفونی تجهیزات5
1جداسازي جوجه هاي وازده166راه اندازي و سرویس روزانه تجهیزات6

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
22

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید و پرورش مرغ»

کد

رشته تحصیلی:امور دامی

کد رشته:081110

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 2 - مدیریت جوجه کشی

نام فصل/پودمان 1 - انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی 
واحد یادگیري1:جمع آوري تخم مرغ و انتقال 

آن به انبار
 واحد یادگیري3:نطفه یابی واحد یادگیري2:تهیه تخم مرغ نطفه دار

کدکد واحد یادگیري6:درجه بندي جوجه یک روزه واحد یادگیري5:کار با دستگاه هچر واحد یادگیري4:کار با دستگاه ستر

کدکد

کد واحد یادگیري9:جوجه ریزي در سالن پرورش مرغ  واحد یادگیري8:جمع آوري و ذخیره سازي کود مرغی

پایه:دهم

کد کتاب:210348کد درس:0811100110

سال تحصیلی: 1395-96

نام فصل/پودمان 3 - پرورش جوجه
کدکد  واحد یادگیري7:آماده سازي سالن پرورش مرغ

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید و پرورش مرغ»
رشته تحصیلی:امور دامی

کد رشته:081110

     

پایه:دهم

کد کتاب:210348کد درس:0811100110

سال تحصیلی: 1395-96

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21آماده سازي خوراك مرغ21تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور1

22توزیع خوراك مرغ در سالن پرورش22تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ2

23مستندسازي خوراك مصرفی23نگهداري خوراك3
144مستند سازي4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
دریافت و بررسی دستورالعمل هاي مربوط به

شرایط محیطی
2اقدامات قرنطینه ها11آماده کردن مرغ ها براي تولک بري21

2گزارش سالمتی گله22قطع کردن خوراك22تنظیم دستگاههاي کنترل شرایط محیطی2
1جمع آوري تلفات23کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش23بررسی حسگرهاي کنترل شرایط محیطی3
2معدوم سازي الشه ها14قطع آب14ثبت اطالعات حسگرها4
15تغذیه خوراك مخصوص دوران تولک بري55
26پایان دادن به دوران تولک66

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات 
زیست محیطی*

2
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات

زیست محیطی*
2

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات
زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد

نمره پودمان از 20

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 - تغذیه مرغ
 واحد یادگیري : واحد یادگیري11:خوراك دهی مرغ واحد یادگیري10:تغذیه خوراك

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نمره پودمان از 20

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

کد

نام فصل/پودمان 5 - امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ
واحد یادگیري12:کنترل شرایط محیطی در 

سالن پرورش
کد واحد یادگیري14:پیشگیري از بیماري ها واحد یادگیري13:تولک بري اجباري

ستگی
 شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي محل1
222نظافت جايگاه2
231ضدعفوني جايگاه3
242استقرار تجهيزات4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111تعيين دام1
222آماده كردن وسايل2
232مهار دام3
24شماره زدن4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11تهية مواد اوليه خوراك1

22آماده كردن خوراك دام2

13دسته بندی گله برای تغذيه3

24تميز كردن آخورها4

25خوراك دهي5

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

ثبت آمار گله

ثبت محصوالت

آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز: 1واحد یادگیری

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

تغذیة دستی: 5 واحد یادگیری

دهم:پایه

210350: کد کتاب0811100211: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کد واحد یادگیری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

**20نمره واحد يادگيری از

مراحل کاری

تهية شناسنامه

ثبت نمون برگ مشخصات: 4 واحد یادگیری

ميانگين مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

**20نمره واحد يادگيری از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(كوچك)توليد و پرورش دام هاي سبك »درس 

امور دامی: رشته تحصیلی

081110: کد رشته

تغذیة  گوسفند و بز - 3پودمان /نام فصل

ثبت مشخصات  - 2پودمان /نام فصل

راه اندازی محل پرورش گوسفند و بز -1پودمان /نام فصل

کدشماره زنی: 3 واحد یادگیری

تهیةگوسفند و بز:2 واحد یادگیریکد

مراحل کاری

انتخاب گوسفند و بز

مراجعه به مراكز خريد و فروش

انعقاد قرارداد

انتقال به مكان پرورش

3نمره شايستگي واحد يادگيری از
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دهم:پایه

210350: کد کتاب0811100211: کد درس

1395-96: سال تحصیلی

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(كوچك)توليد و پرورش دام هاي سبك »درس 

امور دامی: رشته تحصیلی

081110: کد رشته

راه اندازی محل پرورش گوسفند و بز -1پودمان /نام فصل
کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

21هدايت گله به چراگاه1

22چرانيدن گوسفندان2

13های گله در زمان چرامراقبت3

24بازگرداندن گله از چرا4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212انتخاب كردن گوسفندان1

222شست وشوی گوسفندان2

132پشم چيني3

242بررسي گوسفند بعد از پشم چيني4

552

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

20نمره پودمان از 

ميانگين مراحل

هدایت گوسفند و بز  به سمت حمام

شست و شوی دام داخل حمام

مراقبت از دام بعد از حمام

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

آماده کردن حمام

محاسبة سم مورد نیاز

مراحل کاری

3نمره شايستگي واحد يادگيری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيری از

حمام دادن: 8 واحد یادگیری

 واحد یادگیری

مراحل کاری

پشم چینی: 7واحد یادگیری 

20نمره پودمان از 

بهداشت جلدی گوسفند و بز - 5پودمان /نام فصل

کدکد

کد

تغذیه با استفاده از چراگاه - 4پودمان /نام فصل

چرای گوسفند و بز: 6 واحد یادگیری 

. محاسبه مي شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيری  ** 

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

. ، شايستگي را كسب نمايد واحدهای يادگيری زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای يادگيری آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد يادگيری مي باشد (ايمني، بهداشت، شايستگي های غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی و تحلیل استانداردهاي عوامل 

زیان آور محیط کار و عوامل 

ارگونومیکی براساس آیین نامه ایمنی 

در کارگاه هاي دامپروري مصوب 

وزارت کار و امور اجتماعی

باالتر از

حد انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط 

کار و پیشگیري از حوادث محیط کار

اندازه گیري طول و مساحت زمین محل پرورش طیور و دام هاي 

سبک

به کارگیري بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام انجام کار

اندازه گیري طول و تبدیل واحدها، 

اندازه گیري زاویه و پیاده کردن آن، 

تعیین شیب زمین، محاسبه میزان ماده 

ضدعفونی کننده براساس حجم مخزن 

محلول پاش و تعیین حجم سالن 

مرغداري یا دامداري

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب 

زمین، اندازه گیري زاویه و پیاده 

کردن آن

فصل 2:  

بهداشت و 

ایمنی محیط 

کار
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

محاسبات 

کاربردي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اندازه گیري طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور 

و دام هاي سبک و اندازه گیري زاویه پیاده کردن آن به کمک 

متر و خط کش و تبدیل واحدها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط 

کار

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: امور دامی

کد رشته:081110

پایه:دهم

کد کتاب: 210347کد درس:  0811100110

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

توجه به حفظ سالمت آب، خاك، هوا، اکوسیستم در برنامه 

پرورش دام، طیور و زنبور عسل
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل اهمیت و ضرورت 

کشاورزي

2- تحلیل و بررسی اهمیت 

مکانیزاسیون و تعیین آن

تحلیل کشاورزي پایدار با استفاده از 

شاخص عملکرد محیط زیستی (EPI) و 

استانداردهاي فدراسیون جهانی جنبش 

(IFOAM) کشاورزي ارگانیک
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

توجه به حفظ سالمت آب، خاك، هوا، اکوسیستم، انسان و سالمت 

3و رفاه حیوان در برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل

درحد انتظار
توجه به حفظ سالمت آب، خاك، هوا، اکوسیستم، انسان و حیوان 

در برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل
2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین عوامل زیان آور در محیط کار

3

1

3

درحد انتظار
اندازه گیري طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور و دام 

هاي سبک
2 ستگی

شای
بر ی

مبتن
شیابی

 ارز
دارد

ستان
ا

۴۲۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: امور دامی

کد رشته:081110

پایه:دهم

کد کتاب: 210347کد درس:  0811100110

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی مشخصات ظاهري دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

دندان هاي پیشین، جداسازي بخش هاي مختلف دستگاه هاي بدن 

دام و طیور (گوارش، تولید مثل، ادراري، گردش خون و حرکتی)

3

درحد انتظار
بررسی مشخصات ظاهري دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

دندان هاي پیشین
2

فصل 5: 

تشریح و 

فیزیولوژي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

جداسازي و تعیین نقش بخش هاي 

مختلف دستگاه هاي بدن دام و طیور 

(گوارش، تولید مثل، ادراري، گردش 

خون و حرکتی)

بررسی مشخصات ظاهري دام و طیور، 

تعیین سن دام براساس دندان هاي 

پیشین، جداسازي بخش هاي مختلف 

دستگاه هاي بدن دام و طیور (گوارش، 

تولید مثل، ادراري، گردش خون و 

حرکتی) و تعیین نقش آن ها
پایین تر از 

حد انتظار
بررسی مشخصات ظاهري دام و طیور

فصل 4: نظام 

دامپروري 

کشور

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
محاسبه فضاي مورد نیاز براي پرورش مرغ، گوسفند و بز و 

زنبور عسل براساس قوانین نظام دامپروري کشور

پایین تر از

حد انتظار
بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز و زنبور عسل

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز 

و زنبور عسل - تعیین ظرفیت سالن 

پرورش طیور و جایگاه پرورش دام 

هاي سبک و زنبورستان براساس قوانین 

و استانداردهاي نظام دامپروري کشور

بررسی محل پرورش و محاسبه 

ظرفیت سالن پرورش مرغ (گوشتی 

و تخمگذار)، جایگاه پرورش 

گوسفند و بز (داشتی و پرواري) و 

1زنبورستان

باالتر از

حد انتظار

بررسی محل پرورش و محاسبه فضاي مورد نیاز براي پرورش 

طیور، گوسفند و بز و زنبور عسل براساس قوانین  نظام 

دامپروري کشور

3

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین اسیدیته و شوري خاك. اصالح 

خاك و کنترل فرسایش

تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

و کیفیت آب

باالتر از

حد انتظار

تهیه عصاره به روش هاي مختلف

تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی آزمایش و انجام آن و مقایسه 

نتایج و تحلیل آن ها. ایجاد بانکت

مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات.

1- تعیین خواص شیمیایی خاك

2- انجام  بهسازي خاك ها

تحلیل و بررسی خواص آب

فصل 2:   

خواص 

شیمیایی و 

بهسازي خاك
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

خواص آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، 

جوش، تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. تحلیل انحالل 

پذیري و شوري آب و بررسی معیارهاي کیفیت آب آبیاري. تعیین 

بیالن آبی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تهیه عصاره گل اشباع-تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی 

آزمایش و انجام آن و مقایسه نتایج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

فصل 1:  خاك

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل چگونگی تشکیل و تکامل 

خاك

2-تعیین خصوصیات فیزیکی خاك

بررسی و تحلیل تشکیل و تکامل 

خاك و تعیین عمق خاك سطحی و 

زیرین با استفاده از پروفیل . نمونه 

برداري از خاك و تعیین خواص 

فیزیکی خاك
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

1) تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) تعیین تعداد کانی هاي تشکیل دهنده در تکه سنگ

3) طراحی و انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در 

تشکیل و تکامل خاك و تحلیل این عوامل 

4) تعیین افق هاي مختلف خاك با استفاده از پروفیل خاك

3

درحد انتظار

1) تعیین انواع سنگ¬هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تشکیل و 

تکامل خاك 

3) تعیین خاك سطحی و زیرین با استفاده از پروفیل خاك

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تهیه عصاره گل اشباع

3

1

3

درحد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. بررسی انحالل پذیري و نقش 

آن در جذب مواد غذایی تئسط گیاه. تعیین بیالن آبی
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تقسیم بندي بذرها،تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، 

تعیین رسیدگی گیاهان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید و 

بررسی وضعیت فیزیکی و فنی سیلوهاي غالت و علوفه  مطابق با 

استانداردها

درحد انتظار

تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، تعیین رسیدگی گیاه 

هان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید از سیلوي هاي علوفه و  

غالت

2

فصل 5: 

کشت و 

نگهداري 

گیاهان

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاشت و نگهداري از گیاهان، بررسی 

روش هاي مختلف برداشت و 

چگونگی نگهداري محصوالت و آماده 

سازي انبار
پایین تر از 

حد انتظار
تهیه بستربذر

1- کاشت گیاهان

2- تعیین روش برداشت و نگهداري 

گیاهان

فصل 4: 

منابع آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

بررسی منابع مختلف آب ، اندازه گیري دبی آب به روش حجمی، 

وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح مقطع جریان، تعیین حد 

ظرفیت زراعی

پایین تر از

حد انتظار
بررسی منابع مختلف آب

1- طبقه بندي منابع و انتقال آب

2- بررسی تحلیل آب در خاك و 

گیاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل منابع آب و صورت هاي 

مختلف آب در خاك، تعیین روش 

آبیاري ، دبی آب آبیاري،حد ظرفیت 

زراعی

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل منابع مختلف آب و روش انتقال آن، اندازه گیري 

دبی آب به روش حجمی، وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح 

مقطع جریان، طراحی آزمایش براي حرکت آب در خاك،تعیین حد 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی گیاه، بررسی عوامل مؤثر بر تبخیر 

و تعرق گیاه

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۴



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

زراعی امور رشته  

)کشاورزي(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۵



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۷



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۲۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۴۲۹



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۳۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2

۴۳۱



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۳۲



مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تهیه مواد ضدعفونی کننده21تعیین نوع تیمار ضروری21تعیین ویژگی هاي بذر1
2آماده کردن بذر براي ضدعفونی22تعیین مواد و وسایل مورد نیاز22تعیین تراکم بوته2
2آماده کردن مواد ضدعفونی کننده23فراهم کردن شرایط مورد نیاز در حد بهینه23بررسی شرایط کشت و کار3
2انجام فرآیند ضدعفونی 24اجراي تیمار24محاسبات مقدار بذر4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21تعیین روش بذر پاشی21تهیه مواد تلقیح کننده1
22قطعه بندي زمین براي بذر پاشی22آماده کردن بذر براي تلقیح2
23فراهم کردن مواد و شرایط مورد نیاز23آماده کردن مواد تلقیح کننده3
24پاشیدن بذر در سطح مزرعه24انجام فرایند تلقیح4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

21تعیین زمان وجین21تعیین زمان سله شکنی1
22تهیه ابزار وسایل22تعیین روش سله شکنی2
23حذف کردن علف هاي هرز23انجام سله شکنی3
24سامان دهی بقایا24عملیات تکمیلی پس از سله شکنی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد کتاب: 210360

کد

کد  واحد یادگیري7:وجین واحد یادگیري :

پایه:دهم

کد درس: 0811200110کد رشته: 081120

سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش و تولید حبوبات»
رشته تحصیلی:امور زراعی

کد

نام فصل/پودمان 3 - سله شکنی و وجین

نام فصل/پودمان 2 - کشت حبوبات

نام فصل/پودمان 1 - آماده سازي بذر براي کاشت
 واحد یادگیري3:ضدعفونی بذر واحد یادگیري2: تیمار بذر واحد یادگیري1:تعیین مقدار بذر مصرفی

کدکد واحد یادگیري : واحد یادگیري5:کاشت دستی واحد یادگیري4:تلقیح بذر

کد کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کدکد  واحد یادگیري6:سله شکنی دستی

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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کد کتاب: 210360

پایه:دهم

کد درس: 0811200110کد رشته: 081120

سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش و تولید حبوبات»
رشته تحصیلی:امور زراعی

      

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تعیین زمان خاك دهی پاي بوته21انجام زمان تنک21انتخاب زمان واکاري1
2تعیین روش خاك دهی22تعیین محل تنک کردن22تعیین نقاط نیاز به واکاري2
2کود ریزي23انجام تنک کردن23آماده سازي بذر یا نشا3
2انجام عمل خاك دهی24عملیات تکمیلی24انجام کاشت مجدد4
2عملیات پس از خاك دهی255عملیات تکمیلی5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1
اندازه گیري هاي شاخص هاي رسیدگی

محصول
211

222تعیین زمان برداشت2
233انتخاب روش و ابزار3
244انجام عملیات برداشت4
255عملیات تکمیلی پس از برداشت5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

کدکدکد

نام فصل/پودمان 4 - مراقبت از بوته
 واحد یادگیري10:خاك دهی پاي بوته واحد یادگیري9:تنک دستی واحد یادگیري8:واکاري

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 5 - برداشت
کد واحد یادگیري : واحد یادگیري : واحد یادگیري11:برداشت دستی

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۳۴



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11بررسي اجزاي تراكتور1

22راه اندازي تراكتور2

23هدايت تراكتور3

14سرويس و نگهداري تراكتور4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

211رسم كروكي1
122قطعه بندي زمین2
232نمونه برداري3
141آماده سازي نمونه براي ارسال به آزمايشگاه4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11انتخاب ماشین هاي شخم1

22آماده سازي ماشین هاي شخم2

13تعیین عمق و زمان شخم3

14اتصال و تنظیمات اولیه گاوآهن4

25اجراي شخم5

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات خاك ورزي»درس 

امور زراعی: رشته تحصيلی

081120: کد رشته

شخم - 3پودمان /نام فصل

اقدامات قبل از شخم - 2پودمان /نام فصل

رانندگی تراکتور - 1پودمان /نام فصل

کدنمونه برداری از خاك: 2 واحد یادگيری

 واحد یادگيریکد

مراحل کاری

آماده سازی زمين برای شخم: 3 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

دهم:پایه

210362: کد کتاب0811200210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کد واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاری

رانندگی و سرویس تراکتور: 1واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

شخم زدن زمين: 4 واحد یادگيری

جمع آوري ناخالصي ها

رفع عوارض

مصرف كود دامي

آبیاري قبل از شخم

گي
یست
 شا
 بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۴۳۵



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«عمليات خاك ورزي»درس 

امور زراعی: رشته تحصيلی

081120: کد رشته

رانندگی تراکتور - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210362: کد کتاب0811200210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

11انتخاب ماشین هاي نرم كردن1

12آماده سازي ماشین هاي نرم كردن2

23تنظیم ماشین هاي نرم كردن3

24انجام عملیات نرم كردن خاك4

2*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111انتخاب ماشین هاي هموار كردن1

121آماده سازي ماشین هاي هموار كردن2

232اتصال و تنظیم ماشین هاي هموار كردن3

241هموار كردن خاك4

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

میانگین مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

هموار کردن: 6واحد یادگيری

 واحد یادگيری

مراحل کاری

کد

نرم کردن خاك - 4پودمان /نام فصل

نرم کردن خاك: 5 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

انجام عملیات شكل دهي زمین

سرويس و نگهداري ماشین

*ايمني، بهداشت، شايستگي غیرفني و توجهات زيست محیطي

انتخاب ماشین

آماده به كار نمودن ماشین

مراحل کاری

3نمره شايستگي واحد يادگیري از

. محاسبه مي شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگیري  ** 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگیري از

شكل دهی سطح زمين: 7 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

شكل دهی سطح زمين زراعی - 5پودمان /نام فصل

کدکد

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگیري حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشیابي−

. ، شايستگي را كسب نمايد واحدهاي يادگیري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كلیه (میانگین پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي يادگیري آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاكید است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگیري مي باشد (ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غیر فني و توجهات زيست محیطي)ارزشیابي *

گي
یست
شا
بر
تني
ي مب
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۴۳۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1-تعیین کاربرد نوع کود

2-تعیین کاربرد نوع سم

بررسی و تحلیل استانداردهاي عوامل 

زیان آور محیط کار، عوامل 

ارگونومیکی، تسهیالت بهداشتی 

محیط کار و اصول پیشگیري از 

حوادث

 به کارگیري بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام انجام کار

تعیین نقش انواع کود در گیاهان 

زراعی و دسته بندي سموم، تعیین 

مشخصات سم با استفاده از برچسب سم 

و بررسی عوامل مؤثر در کشاورزي 

کم نهاده

فصل 2: 

بهداشت و 

ایمنی محیط 

کار
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

کود و سم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تعیین نقش انواع کودها در رشد و نمو گیاه و دسته بندي سموم به 

لحاظ شکل و نوع آفات و بیماري ها،تعیین مشخصات سم و کالیبره 

کردن سمپاش و تحلیل عوامل مؤثر در کشاورزي کم نهاده

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب ارگونومی، رعایت بهداشت و ایمنی محیط کاردرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کار و 

پیشگیري از حوادث محیط کار

تعیین نقش انواع کودها و دسته بندي سموم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی:امور زراعی

کد رشته:081120

پایه:دهم

کد کتاب:210359کد درس:  

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1دسته بندي گیاهان زراعی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت و ضرورت 

کشاورزي

2-تحلیل و بررسی اهمیت 

مکانیزاسیون و تعیین آن

بررسی و تحلیل ضرورت کشاورزي، دسته 

بندي گیاهان زراعی از نظر کاربرد و فصل 

کاشت و تعیین شاخصه ها و معیار 

مکانیزاسیون

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

دسته بندي گیاهان زراعی با نمونه هایی در منطقه، تعیین شاخص هاي 

3مکانیزاسیون و تحلیل آن

2دسته بندي گیاهان زراعی و تعیین شاخص هاي مکانیزاسیوندرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1رعایت ایمنی

3

1

3

درحد انتظار
تعیین نقش انواع کودها و دسته بندي سموم به لحاظ شکل و نوع آفات و 

بیماري ها، کالیبره کردن سمپاش
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۳۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی:امور زراعی

کد رشته:081120

پایه:دهم

کد کتاب:210359کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

اندازه گیري طول،مساحت،حجم،شیب زمین و اندازه گیري زاویه و 

پیاده کردن آن به کمک متر و خط کش و تبدیل واحدها
3

2اندازه گیري مساحت، حجم و شیب زمیندرحد انتظار

فصل 5: 

محاسبات 

کاربردي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب 

زمین ، اندازه-گیري زاویه و پیاده 

کردن آن

اندازه گیري طول و تبدیل 

واحدها،اندازه گیري زاویه و پیاده 

کردن آن، تعیین شیب زمین، اندازه 

گیري حجم مخازن و میزان بارندگی با 

استفاده از ابزار ساده مانند متر و خط 

کش
پایین تر از 

حد انتظار
اندازه گیري طول و مساحت زمین

فصل 4: 

اقتصاد 

کشاورزي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تنظیم برنامه زراعی با توجه به عملیات تولیددرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزي

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی و تحلیل اقتصاد کشاورزي و 

برنامه ریزي زراعی با استفاده از 

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر

 برنامه ریزي مدیریت مزرعه

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزي، تنظیم برنامه زراعی با 

استفاده از تجزیه و تحلیل محیطی،و برنامه عملیاتی تولیدو تعیین 

3سود ناخالص

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز
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ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین اسیدیته و شوري خاك. اصالح 

خاك و کنترل فرسایش

تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

و کیفیت آب

باالتر از

حد انتظار

تهیه عصاره به روش هاي مختلف

تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی آزمایش و انجام آن و مقایسه 

نتایج و تحلیل آن ها. ایجاد بانکت

مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات.

1- تعیین خواص شیمیایی خاك

2- انجام  بهسازي خاك ها

تحلیل و بررسی خواص آب

فصل 2:   

خواص 

شیمیایی و 

بهسازي خاك
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

خواص آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، 

جوش، تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. تحلیل انحالل 

پذیري و شوري آب و بررسی معیارهاي کیفیت آب آبیاري. تعیین 

بیالن آبی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تهیه عصاره گل اشباع-تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی 

آزمایش و انجام آن و مقایسه نتایج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

فصل 1:  خاك

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل چگونگی تشکیل و تکامل 

خاك

2-تعیین خصوصیات فیزیکی خاك

بررسی و تحلیل تشکیل و تکامل 

خاك و تعیین عمق خاك سطحی و 

زیرین با استفاده از پروفیل . نمونه 

برداري از خاك و تعیین خواص 

فیزیکی خاك
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

1) تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) تعیین تعداد کانی هاي تشکیل دهنده در تکه سنگ

3) طراحی و انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در 

تشکیل و تکامل خاك و تحلیل این عوامل 

4) تعیین افق هاي مختلف خاك با استفاده از پروفیل خاك

3

درحد انتظار

1) تعیین انواع سنگ¬هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تشکیل و 

تکامل خاك 

3) تعیین خاك سطحی و زیرین با استفاده از پروفیل خاك

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تهیه عصاره گل اشباع

3

1

3

درحد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. بررسی انحالل پذیري و نقش 

آن در جذب مواد غذایی تئسط گیاه. تعیین بیالن آبی
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تقسیم بندي بذرها،تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، 

تعیین رسیدگی گیاهان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید و 

بررسی وضعیت فیزیکی و فنی سیلوهاي غالت و علوفه  مطابق با 

استانداردها

درحد انتظار

تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، تعیین رسیدگی گیاه 

هان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید از سیلوي هاي علوفه و  

غالت

2

فصل 5: 

کشت و 

نگهداري 

گیاهان

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاشت و نگهداري از گیاهان، بررسی 

روش هاي مختلف برداشت و 

چگونگی نگهداري محصوالت و آماده 

سازي انبار
پایین تر از 

حد انتظار
تهیه بستربذر

1- کاشت گیاهان

2- تعیین روش برداشت و نگهداري 

گیاهان

فصل 4: 

منابع آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

بررسی منابع مختلف آب ، اندازه گیري دبی آب به روش حجمی، 

وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح مقطع جریان، تعیین حد 

ظرفیت زراعی

پایین تر از

حد انتظار
بررسی منابع مختلف آب

1- طبقه بندي منابع و انتقال آب

2- بررسی تحلیل آب در خاك و 

گیاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل منابع آب و صورت هاي 

مختلف آب در خاك، تعیین روش 

آبیاري ، دبی آب آبیاري،حد ظرفیت 

زراعی

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل منابع مختلف آب و روش انتقال آن، اندازه گیري 

دبی آب به روش حجمی، وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح 

مقطع جریان، طراحی آزمایش براي حرکت آب در خاك،تعیین حد 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی گیاه، بررسی عوامل مؤثر بر تبخیر 

و تعرق گیاه

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۴۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

باغی امور رشته  

)کشاورزي(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۴۱



ستگی
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شیابی
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ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۴۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۴۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۴۴۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۴۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3
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مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

111پاك سازي زمین1
122کوددهی2
133خاکورزي3
144قطعه بندي و شکل دهی4

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

11تامین آب11تهیه و آماده سازي بذر1
12ایجاد انهار12تهیه وسایل کاشت2
13گوشه بندي13سرویس تنظیم وسایل کاشت3
14انتقال و توزیع آب14استقرار بذر4

15پوشش بذر5
تنظیم سطح آب ورودي در آب خورها و 

زهکش ها
5

16ترمیم بندي، گوشه ها و مرزها66
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 

توجهات زیست محیطی*
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2

توجهات زیست محیطی*
2

میانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تعیین زمان سله شکنی21انتخاب زمان تنک کردن11جمع آوري بقایاي خشک شده گیاهان1
2تعیین ابزار سله شکنی22تعیین محل هاي تنک کردن12تهیه بذر2
2انجام عمل سله شکنی23انجام تنک کردن23آماده سازي بذر3
24عملیات تکمیلی24آماده سازي بستر4
255کاشت مجدد5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

کد  واحد یادگیري4:واکاري

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 3 -  پرورش دهنده سبزي و صیفی

نمره پودمان از 20

کد

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید و پرورش سبزي و صیفی»

کد

نام فصل/پودمان 2 - سبزي

نام فصل/پودمان 1 - بستر سازي سبزي و صیفی
واحد یادگیري1:آماده سازي بستر کشت سبزي 

و صیفی
 واحد یادگیري : واحد یادگیري :

 واحد یادگیري : واحد یادگیري3:آبیاري ثقلی واحد یادگیري2:کاشت سبزي

رشته تحصیلی: امور باغی

کدکد

کد

کد کتاب: 210336

کدکد

 واحد یادگیري5:تنک واحد یادگیري6:سله شکنی

پایه:دهم

کد درس: 0812100110کد رشته: 081210

سال تحصیلی: 1395-96

نمره پودمان از 20

کد

ستگی
شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«تولید و پرورش سبزي و صیفی»

     

رشته تحصیلی: امور باغی

کد کتاب: 210336

پایه:دهم

کد درس: 0812100110کد رشته: 081210

سال تحصیلی: 1395-96

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

2تعیین زمان دفع علف هاي هرز21تعیین زمان خاك دهی پاي بوته21تعیین نیاز به قیم زدن 1
2تهیه ابزار و وسایل12تعیین روش خاك دهی22تعیین نوع قیم2
2حذف کردن علف هاي هرز23مخلوط کردن کود با خاك23انتخاب محل قیم3
2سازمان دهی بقایا24انجام عمل خاك دهی24انجام عمل قیم زنی4
15آبیاري پس از خاك دهی55

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و2
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

مراحل کاريردیف
حداقل 

نمره قبولی
مراحل کاريردیفنمره

حداقل 
نمره قبولی

مراحل کاريردیفنمره
حداقل 

نمره قبولی
نمره

1تعیین زمان برداشت21تعیین نوع کود21تعیین ابزار و وسایل1
1تعیین ابزار و وسایل برداشت12انتخاب روش کود پاشی22تعیین روش ایجاد سایه2
1برداشت سبزي23تعیین میزان کود23سفید کردن3
1پاك سازي و شست و شو14انتخاب وسایل کودپاشی44
1درجه بندي و دسته بندي25انجام عمل کودپاشی55

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 
توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و 22
توجهات زیست محیطی*

2

میانگین مراحلمیانگین مراحلمیانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20نمره واحد یادگیري از20

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

نام فصل/پودمان 5 -  برداشت کننده سبزي و صیفی
کد واحد یادگیري12:برداشت سبزي واحد یادگیري11:کود سرك کردن واحد یادگیري10:سفید کردن کد

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید. 

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

کد

کد کدکد

نام فصل/پودمان 4 - صیفی کار
 واحد یادگیري9:دفع علف هاي هرز واحد یادگیري8:خاك دهی پاي بوته واحد یادگیري7:قیم زدن

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۰



مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

111بررسي امكانات و نهاده هاي توليد در منطقه1
122بازديد  سالن پرورش2
232بررسي سيستم كنترلي سالن پرورش3
242راه اندازي و آماده سازي سالن4

551

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112توزين مواد مصرفي براي تهيه كمپوست1
122اختالط مواد مصرفي2
231هوا دادن و برگردان توده كمپوست3
241قالب زني كمپوست4

25آماده سازي كمپوست و پر كردن سالن هاي پاستوريزه5

26پاستوريزاسيون و بهينه سازي كمپوست6

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

112تنظيم كردن دماي سالن1

122تنظيم كردن رطوبت داخل سالن2

231تنظيم كردن ميزان هواي داخل سالن3

241تهيه كردن فرم براي ثبت دما و رطوبت4

251سم پاشي كردن سالن پرورش5

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و عرضه قارچ هاي صدفي و دكمه اي»درس 

امور باغی: رشته تحصيلی

081210: کد رشته

پرورش دهنده قارچ صدفی - 3پودمان /نام فصل

کشت و کار قارچ - 2پودمان /نام فصل

آماده کردن سالن - 1پودمان /نام فصل

کدایجاد بسترقارچ خوراکی: 3 واحد یادگيری

تهيه مواد بستری قارچ: 2 واحد یادگيری کد

مراحل کاری

خريداري كاه و كلش گندم

خريداري كود مرغي

خريداري سنگ گچ يا سولفات كلسيم

خريداري مالس چغندر و اوره

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

مایه کوبی ميسيليوم رانی: 4 واحد یادگيری

نگهداري در انبار مواد خريداري شده

ميانگين مراحل

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

**20نمره واحد يادگيري از

 اضافه كردن خاك به بستر

آبياري خاك پوششي

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

دهم:پایه

210338: کد کتاب0812100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

5نمره مستمر از 

کد

کد

کداضافه کردن خاك پوششی: 6 واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاری

تعيين محل پرورش قارچ خوراکی: 1واحد یادگيری

انتخاب كردن خاك پوششي

 سم پاشي خاك پوششي

20نمره پودمان از 

20نمره پودمان از 

مراحل کاری

کنترل عوامل محيطی  پرورش قارچ: 5 واحد یادگيری

انتخاب نوع نژاد و بذر و ميزان موردنياز

تهيه بذر در آزمايشگاه

 مخلوط كردن بذر با كمپوست

پرورش

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

 ضدعفوني كردن و پاستوريزاسيون خاك پوششي

ميانگين مراحل
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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«توليد و عرضه قارچ هاي صدفي و دكمه اي»درس 

امور باغی: رشته تحصيلی

081210: کد رشته

آماده کردن سالن - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

210338: کد کتاب0812100210: کد درس

1395-96: سال تحصيلی

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212برنامه ريزي جهت خراش دهي خاك پوششي1

122آبياري قبل از خراش دهي خاك پوششي2

231خراش دهي خاك پوششي3

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212تنظيم شرايط محيطي سالن پرورش1

121آبياري بستر پرورش2

231ثبت كردن دما و رطوبت روزانه3

442

22*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

**20نمره واحد يادگيري از

عمليات نگهداری ضمن رشد قارچ: 9واحد یادگيری

تنظيم شرايط محيطي سالن پرورش

آبياري بستر سالن پرورش

(سالن پرورش)هوادهی خاك پوششی : 8 واحد یادگيری

مراحل کاری

کد

پرورش دهنده قارچ دکمه ای - 4پودمان /نام فصل

خراش دهی خاك پوششی: 7 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

ميانگين مراحل

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

 بسته بندي قارچ هاي چيده شده

نگهداري قارچ چيده شده

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

برنامه ريزي جهت برداشت قارچ

درجه بندي قارچ هاي چيده شده

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

مراحل کاری

برنامه ريزي جهت هوادهي سالن پرورش

5نمره مستمر از 

3نمره شايستگي واحد يادگيري از

. محاسبه مي شود 5اين نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شايستگي واحد يادگيري  ** 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد يادگيري از

بسته بندی قارچ خوراکی- درجه بندی- برداشت: 10 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

بسته بندی قارچ - 5پودمان /نام فصل

کدکد

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد يادگيري حداقل نمره   زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

. ، شايستگي را كسب نمايد واحدهاي يادگيري زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره هاي واحدهاي يادگيري آن پودمان به دست مي آيد−

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعايت نكردن آن به معناي عدم قبولي در واحد يادگيري مي باشد (ايمني، بهداشت، شايستگي هاي غير فني و توجهات زيست محيطي)ارزشيابي *
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تحلیل اقتصادکشاورزي

2- تعیین  نقش کشاورزي در 

توسعه اقتصادي

بررسی و تحلیل استانداردهاي عوامل زیان 

آور محیط کار، عوامل ارگونومیکی، 

تسهیالت بهداشتی محیط کار و اصول 

پیشگیري از حوادث

تحلیل نقش کشاورزي در توسعه اقتصادي 

–تعیین تاثیر  شاخص هاي اقتصادي در 

کشاورزي

1- به کارگیري بهداشت و ایمنی و 

ارگونومی هنگام انجام کار

2- پیشگیري از وقوع حوادث محیط 

کار کشاورزي

فصل 2: 

بهداشت و 

ایمنی محیط کار

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:   

اقتصاد 

کشاورزي و 

امنیت غذایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

رابطه مقدار مصرف یک نهاده با مقدار تولید یک محصول- تولید منطقی در 

کشاورزي - انتخاب نوع محصول براي تولید- مفهوم تولید از نظر مصرف 

کنندگان

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب ارگونومی، استفاده از تجهیزات و وسایل بهداشتی  و ایمنی محیط کاردرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کار و خالقیت 

در پیشگیري از حوادث محیط کار

بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزي

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: امور باغی

کد رشته: 081210

پایه:دهم

کد کتاب: 210359کد درس:  

فصل 1: کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

  بررسی  ضرورت کشاورزي پایدار ، کشاورزي ارگانیک ، کشت بدون خاك، 

استراتژ ي امنیت غذا
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت و ضرورت 

کشاورزي

2-تحلیل و بررسی اهمیت 

کشاورزي پایدار

بررسی و تحلیل ضرورت کشاورزي پایدار 

، کشاورزي ارگانیک ، کشت بدون خاك، 

FAO استراتژ ي امنیت غذا براساس

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تحلیل  کشاورزي پایدار ، کشاورزي ارگانیک ، کشت بدون خاك، استراتژ ي 

FAO 3امنیت غذا از دیدگاه شاخص هاي

درحد انتظار
تحلیل ضرورت کشاورزي پایدار ، کشاورزي ارگانیک ، کشت بدون خاك، 

استراتژ ي امنیت غذا
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

عدم استفاده از تجهیزات و وسایل

ایمنی و بهداشت محیط کار
1

3

1

3

درحد انتظار
رابطه مقدار مصرف یک نهاده با مقدار تولید یک محصول - انتخاب نوع محصول 

براي تولید
2

۴۵۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

رشته تحصیلی: امور باغی

کد رشته: 081210

پایه:دهم

کد کتاب: 210359کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار
3 توانمندي در دسته بندي مرفولوژیکی و سیستمیک

2دسته بندي گیاهان باغیدرحد انتظار
       فصل 5:    

   گیاه شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین وتفکیک  اجزاء یاخته -بافت 

و انواع آن-اندامهاي گیاهی-انواع 

ریشه-ساقه-برگ-گل، میوه و دانه

تعیین وتفکیک اجزاي یاخته – بافت – 

اندامهاي گیاهی و نام گذاري گیاهان  از 

روي شکل ظاهر
پایین تر از 

حد انتظار
تفکیک گیاهان

فصل 4:  

تأسیسات 

باغبانی و 

محاسبات 

کاربردي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تنظیم برنامه کاري واعمال بهره وري در بکار گیري تاسیسات و کشت منطقی 

– خارج از فصل – پیش رس کردن - اندازه گیري مساحت، حجم و شیب زمین 

باتلورانس قابل قبول

پایین تر از

حد انتظار

کشت غیر منطقی – عدم بهره وري -  محاسبه نادرست (مساحت – شیب – 

حجم )

1- برنامه ریزي براي کار برد 

(خزانه هواي آزاد- شاسی- تونل 

پالستیکی- گلخانه)

2- تعیین طول، مساحت، حجم، شیب 

زمین ، اندازه گیري زاویه و پیاده 

کردن آن

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر براي کار برد 

تاسیسات باغبانی 

اندازه گیري طول و تبدیل واحدها، اندازه 

گیري زاویه و پیاده کردن آن، تعیین شیب 

زمین، اندازه گیري حجم مخازن و میزان 

بارندگی با استفاده از ابزار ساده مانند متر و 

خط کش
1

باالتر از

حد انتظار

تنظیم برنامه کاري واعمال بهره وري در بکار گیري تاسیسات و کشت منطقی 

– خارج از فصل – پیش رس کردن - صرفه جویی در منابع 

 اندازه گیري طول،مساحت،حجم،شیب زمین و اندازه گیري زاویه و پیاده کردن 

آن به کمک متر و خط کش و تبدیل واحدها بطور دقیق

3
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین اسیدیته و شوري خاك. اصالح 

خاك و کنترل فرسایش

تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

و کیفیت آب

باالتر از

حد انتظار

تهیه عصاره به روش هاي مختلف

تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی آزمایش و انجام آن و مقایسه 

نتایج و تحلیل آن ها. ایجاد بانکت

مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات.

1- تعیین خواص شیمیایی خاك

2- انجام  بهسازي خاك ها

تحلیل و بررسی خواص آب

فصل 2:   

خواص 

شیمیایی و 

بهسازي خاك
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

خواص آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، 

جوش، تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. تحلیل انحالل 

پذیري و شوري آب و بررسی معیارهاي کیفیت آب آبیاري. تعیین 

بیالن آبی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تهیه عصاره گل اشباع-تعیین اسیدیته و شوري خاك. طراحی 

آزمایش و انجام آن و مقایسه نتایج

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

فصل 1:  خاك

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل چگونگی تشکیل و تکامل 

خاك

2-تعیین خصوصیات فیزیکی خاك

بررسی و تحلیل تشکیل و تکامل 

خاك و تعیین عمق خاك سطحی و 

زیرین با استفاده از پروفیل . نمونه 

برداري از خاك و تعیین خواص 

فیزیکی خاك
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

1) تعیین انواع سنگ هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) تعیین تعداد کانی هاي تشکیل دهنده در تکه سنگ

3) طراحی و انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در 

تشکیل و تکامل خاك و تحلیل این عوامل 

4) تعیین افق هاي مختلف خاك با استفاده از پروفیل خاك

3

درحد انتظار

1) تعیین انواع سنگ¬هاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین

2) انجام آزمایش براي عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تشکیل و 

تکامل خاك 

3) تعیین خاك سطحی و زیرین با استفاده از پروفیل خاك

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1تهیه عصاره گل اشباع

3

1

3

درحد انتظار

بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی آب (گرانروي، نقطه انجماد، جوش، 

تبخیر، خاصیت اسمزي) با برخی از مایعات. بررسی انحالل پذیري و نقش 

آن در جذب مواد غذایی تئسط گیاه. تعیین بیالن آبی
2

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۵



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس آب ، خاك و گیاه گروه کشاورزي

رشته تحصیلی: امور زراعی، امور باغی،امور دامی، 
ماشین هاي کشاورزي و صنایع غذایی

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210211کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تقسیم بندي بذرها،تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، 

تعیین رسیدگی گیاهان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید و 

بررسی وضعیت فیزیکی و فنی سیلوهاي غالت و علوفه  مطابق با 

استانداردها

درحد انتظار

تهیه بستربذر، کاشت دستی، مراقبت از گیاه، تعیین رسیدگی گیاه 

هان زراعی و باغی منطقه، گزارش بازدید از سیلوي هاي علوفه و  

غالت

2

فصل 5: 

کشت و 

نگهداري 

گیاهان

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاشت و نگهداري از گیاهان، بررسی 

روش هاي مختلف برداشت و 

چگونگی نگهداري محصوالت و آماده 

سازي انبار
پایین تر از 

حد انتظار
تهیه بستربذر

1- کاشت گیاهان

2- تعیین روش برداشت و نگهداري 

گیاهان

فصل 4: 

منابع آب

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

بررسی منابع مختلف آب ، اندازه گیري دبی آب به روش حجمی، 

وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح مقطع جریان، تعیین حد 

ظرفیت زراعی

پایین تر از

حد انتظار
بررسی منابع مختلف آب

1- طبقه بندي منابع و انتقال آب

2- بررسی تحلیل آب در خاك و 

گیاه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل منابع آب و صورت هاي 

مختلف آب در خاك، تعیین روش 

آبیاري ، دبی آب آبیاري،حد ظرفیت 

زراعی

1

باالتر از

حد انتظار

بررسی و تحلیل منابع مختلف آب و روش انتقال آن، اندازه گیري 

دبی آب به روش حجمی، وزنی و محاسبه سرعت متوسط و سطح 

مقطع جریان، طراحی آزمایش براي حرکت آب در خاك،تعیین حد 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی گیاه، بررسی عوامل مؤثر بر تبخیر 

و تعرق گیاه

3

ستگی
شای

ی بر
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تربیت کودك رشته  

)خدمات(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۷



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۵۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۶۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۴۶۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2

۴۶۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3
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رشته تحصیلی:تربیت کودك

کد رشته:092210

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

سال تحصیلی: 1395-96

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

پایش رشد کودك

پایه:دهم

کد درس:0922100110

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

بررسی پرونده سالمت کودك در مراکز پیش از دبستان

پرورش مهارتهاي هماهنگی عضالت
پرورش مهارتهاي حرکتی حفظ تعادل

واحد یادگیري1:توسعه شاخص هاي رشد جسمی ـ حرکتی

کد کتاب:210312

نمره پودمان از 20

تهیه گزارش از وضعیت بیماري کودك
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«مراقبت از سالمت کودك»

نام فصل/پودمان 3 -  کنترل بیماري هاي شایع کودکان

نام فصل/پودمان 2 -نظارت بر بهداشت فردي کودك

نام فصل/پودمان 1 -توسعه شاخص هاي رشد جسمی ـ حرکتی
کد:

 واحد یادگیري2:نظارت بر بهداشت فردي کودك

مراحل کاري

کنترل بهداشت فردي

مراحل کاري

تعیین شاخص هاي رشد جسمی ـ حرکتی
پرورش مهارت هاي حرکتی عضالت بزرگ
پرورش مهارتهاي حرکتی عضالت کوچک

کد

 واحد یادگیري3: کنترل بیماري هاي شایع کودکان

مراحل کاري

پیشگیري از بیماریهاي شایع در کودکان
مراقبت از کودك بیمار

نمره واحد یادگیري از20

کد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۶۵



رشته تحصیلی:تربیت کودك

کد رشته:092210

سال تحصیلی: 1395-96 پایه:دهم

کد کتاب:210312کد درس:0922100110

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس«مراقبت از سالمت کودك»

       

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

کد

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري5: انجام کمک هاي اولیه به هنگام بروز حوادث

مراحل کاري

تهیه و کنترل برنامه غذایی کودکان
کنترل بهداشتی مواد غذایی

میانگین مراحل

نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذایی کودکان با همکاري مدیر
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان 5 -  انجام کمک هاي اولیه به هنگام بروز حوادث

کد واحد یادگیري4:نظارت بر تغذیه سالم کودك

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نام فصل/پودمان 4 - نظارت بر تغذیه سالم کودك

مراحل کاري

تعیین نوع آسیب دیدگی
تهیه وسایل مورد نیاز در کمک هاي اولیه

ارزیابی وخامت حال مصدوم 
انجام کمک هاي اولیه
حمل و انتقال مصدوم

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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تربيت كودك: رشته تحصيلي

092210: كد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
32
42
51

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
31
42

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
21
32
41
51

2

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

:كد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:كد

کنترل بهداشتی فضای شن بازی و آب بازی

کنترل بهداشتی استخر

کنترل بهداشتی وسایل بازی در حیاط

كنترل بهداشت محيط باز با همکاری مدیر: 3 واحد یادگيری

مراحل كاری

کنترل بهداشتی سطح فضای باز و حیاط

کنترل بهداشتی فضای سبز و باغبانی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

میانگین مراحل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كنترل بهداشت و ايمني محيط مراكز پيش از دبستان»درس 

كنترل بهداشت محيط باز با همکاری مدیر -  3پودمان /نام فصل

كنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر - 2پودمان /نام فصل

كنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

:كد

كنترل ایمني محيط بسته با همکاری مدیر: 2 واحد یادگيری

مراحل كاری

کنترل  ایمنی فضای فیزیکی  محیط بسته

مراحل كاری

کنترل  بهداشتی فضای فیزیکی داخل محیط بسته

کنترل نور و تهویه محیط بسته

کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کنترل ایمنی سیم کشی و برق داخل ساختمان 

کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی

دهم:پایه

كنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر: 1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

210314: كد كتاب 0922100210: كد درس

5نمره مستمر از 

کنترل بهداشتی فاضالب

کنترل بهداشتی جمع آوری و دفع زباله

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از
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تربيت كودك: رشته تحصيلي

092210: كد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«كنترل بهداشت و ايمني محيط مراكز پيش از دبستان»درس 

كنترل بهداشتي محيط بسته با همکاری مدیر - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210314: كد كتاب 0922100210: كد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31
42
51
62

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22
32

2

به صورت مستقل مورد تاكيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:كدكنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر: 4 واحد یادگيری

.را اخذ كند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي−

.، شایستگي را كسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره كلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط

کنترل ایمنی فضای سبز

کنترل ایمنی استخر شنا

میانگین مراحل

كنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت كودك - 5پودمان /نام فصل

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب،  استراحت و اوقات فراغت کودک

میانگین مراحل

كنترل ایمني محيط باز با همکاری مدیر - 4پودمان /نام فصل

مراحل كاری

کنترل ایمنی سطح فضای باز و حیاط

کنترل ایمنی در  برق حیاط و فضای باز

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:كد

مراحل كاری

تنظیم برنامه خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز  خواب، استراحت و اوقات فراغت کودک

كنترل بهداشت و ایمني خواب، استراحت و اوقات فراغت كودك: 5واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- تهیه فهرستی از وظایف کارکنان و 

فعالیت هاي مختلف یک مرکز پیش از 

دبستان

1- تعیین اصول و ویژگی هاي برنامه 

هاي آموزشی پیش از دبستان

2- طراحی واحد کار در آموزش هاي 

پیش از دبستان

1

درحد انتظار

1) دسته بندي نظریات پیشگامان در برنامه هاي پیش از دبستان

22) تهیه فهرستی ازمراکز پیش از دبستان و وظایف کارکنان آن مرکز 

2

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین اصول و ویژگی هاي برنامه هاي آموزشی دوره هاي پیش از 

دبستان
1

3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

شاخص تحقق

3

درحد انتظار

تهیه برنامه هاي آموزشی پیش از دبستان با استفاده از بازي، اسباب بازي، 

2فعالیتهاي هنري و ورزشی

فصل 1: کلیات 

آموزش و 

پرورش پیش 

از دبستان

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تهیه فهرستی از مراکز و وظایف کارکنان پیش از دبستان

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- دسته بندي نظریات تربیتی 

پیشگامان آموزش و پرورش پیش 

از دبستان

2- دسته بندي  انواع مراکز و 

وظایف کارکنان مراکز پیش از 

پایین تر از دبستان

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

دسته بندي نظریات پیشگامان در برنامه هاي آموزشی پیش از دبستان  (1

تهیه فهرستی از مراکز و وظایف کارکنان   (2

تطبیق وظایف کارکنان مراکز پیش از دبستان با استانداردهاي تعیین شده  (33
1- دسته بندي نظریات تربیتی 

پیشگامان پیش از دبستان به ترتیب 

تاریخ وقوع و بیشترین اثر

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته: 092210

پایه:دهم

کد کتاب: 210311کد درس:  

فصل 3:  

کاربرد بازي، 

اسباب بازي، 

فعالیتهاي 

هنري، ورزشی 

در برنامه هاي 

آموزشی پیش 

نمره مستمر از 5از دبستان
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

به کار گیري بازي،  اسباب بازي،  فعالیتهاي هنري و ورزشی با روش 

خالقانه متناسب با سن کودکان در برنامه هاي آموزشی پیش از دبستان

پایین تر از 

حد انتظار

تهیه برنامه هاي آموزشی پیش از دبستان با استفاده از انواع بازي ها

1-کاربرد اصول و مفاهیم حاکم بر 

برنامه ها در اجراي فعالیتهاي 

آموزشی پیش از دبستان

2- طراحی واحد کار در آموزش 

هاي پیش از دبستان

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

فصل 2: اصول 

و مفاهیم 

آموزش و 

پرورش پیش 

از دبستان

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

1) تعیین اصول و ویژگی هاي برنامه هاي آموزشی دوره هاي پیش از 

دبستان

2) طراحی واحد کار براي آموزش هاي پیش از دبستان

باالتر از

حد انتظار

1) مقایسه عناصر اساسی برنامه هاي درسی از دیدگاه پیشگامان پیش از 

دبستان

2) طراحی واحد کار با توجه به اصول و مفاهیم حاکم بر برنامه هاي پیش 

از دبستان براي گروه هاي سنی مختلف

1- استفاده  از بازي ورزشی در 

آموزش مفاهیم پیش از دبستان

2- استفاده از فعالیت هنري در 

آموزش مفاهیم پیش از دبستان

تهیه برنامه هاي آموزشی پیش از 

دبستان با استفاده از  بازي، اسباب 

بازي، فعالیت هاي هنري و ورزشی

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
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ا
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  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: تربیت کودك

کد رشته: 092210

پایه:دهم

کد کتاب: 210311کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

ارزیابی و مقایسه سازمان دهی منابع آموزشی (انسانی، فضا، مواد و 

3تجهیزات) با استانداردهاي تعیین شده

نمره واحد یادگیري از 20

مستند سازي فعالیتهاي آموزشی 

پیش از دبستان

تهیه گزارش از فعالیت هاي آموزشی 

پیش از دبستان با استفاده از انواع 

روش هاي مشاهده و کار پوشه

فصل 4:  

ساماندهی 

منابع آموزشی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
سازماندهی نیروي انسانی، فضا، مواد و تجهیزات آموزشی در مراکز پیش 

از دبستان طبق استانداردهاي تعیین شده
2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

سازماندهی منابع آموزشی (انسانی، 

فضا، مواد و تجهیزات) براساس 

استاندارهاي تعیین شده در مراکز  پیش 

از دبستان

1- سازماندهی نیروي انسانی مورد 

نیاز در مراکز آموزشی پیش از 

دبستان

2- سازماندهی فضا ، مواد و 

تجهیزات آموزشی مورد نیاز در 

مراکز آموزشی پیش از دبستان
پایین تر از

حد انتظار

سازماندهی نیروي انسانی در مراکز پیش از دبستان طبق استانداردهاي 

تعیین شده
1

پایین تر از 

حد انتظار

تهیه گزارش از فعالیتهاي آموزشی پیش از دبستان
1

باالتر از

حد انتظار

1) دسته بندي روشهاي مستند سازي

2) تطبیق روشهاي مستند سازي با وضعیت موجود

3) ارزیابی مستندات مختلف فعالیت هاي آموزشی پیش از دبستان

3

درحد انتظار

1) مستند سازي فعالیتهاي آموزشی پیش از دبستان 

2) کاربرد انواع روش هاي ثبت مشاهده و انواع رسانه در مستند سازي     

3) تهیه کار پوشه
2

فصل 5:  

مستند سازي

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل سبک ها، پل ها و موانع 

ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 

کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویت 

بندي فعالیت ها در همۀ عرصه هاي 

ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایه هاي اجتماعی 

و اهمیت آن ها در اصالح روابط خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 

الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

برنامه ریزي فعالیت ها در عرصه هاي ارتباطی 

در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایه هاي اجتماعی

پایین تر از 

حد انتظار
تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

بخش 2: 

دروس 

6تا11 (از 

فصل دوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: 

دروس 12تا 

17 (از فصل 

دوم )
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوقدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوق - 

اشاعه رعایت حقوق در عمل

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

بخش 1: 

دروس 1 تا 5

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1برقراري ارتباط

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و 

عوامل شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصه هاي چهارگانۀ 

ارتباط مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل 

آن ها
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي متفاوت

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه هاي چهار گانه

1

3

درحد انتظار
اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط
2

1

3

شاخص تحقق

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي سادهدرحد انتظار

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۱



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

ک  ا  ا ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- نگرش سیستمی براي اصالح 

روابط در محیط کسب و کار

1- تهیه چک لیست براي همه ي فعالیت هاي 

خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیر گذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کل نگر براي 

اصالح همۀ روابط و فعالیت هاي خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بخش 5: 

دروس 

23تا27 (از 

فصل سوم)

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

بخش 4: 

دروس 

18تا22 (از 

فصل دوم و 

سوم)
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست فعالیت هادرحد انتظار

1-تعیین نقش در آراستگی هاي 

ظاهر و باطن  در برقراري  و حفظ 

ارتباط مفید و موثر

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 

دیگران

1- نشان دادن نقش آراستگی هاي ظاهر و 

باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 

ارتباط

پایین تر از

حد انتظار
1تهیه چک لیست فعالیت ها

پایین تر از 

حد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

1تحلیل فنون مذاکره

باالتر از

حد انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - تحلیل فنون 

3مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه فرهنگ مذاکره برد برد

درحد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

2تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 

گوهاي دو یا چند جانبه

باالتر از

حد انتظار
3انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامه ریزي یک نمونه فعالیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

بدنیتربیت  رشته  

)خدمات(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۳



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۴۷۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۷۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران بی مهره

2- معرفی وچگونگی رده بندي 

جانوران مهره دار

بررسی سطوح سازمان یافتگی در 

موجودات زنده وسازوکارهاي آن وهمچنین 

تعیین عوامل بیماریزا ونحوه انتقال 

بیماریهاي مسري

بکارگیري سیستم رده بندي جانوران در 

تعیین ودسته بندي گونه ها وگروههاي 

جانوري

1- تجزیه وتحلیل سازوکارهاي 

موجودات زنده براي کسب انرژي 

وسازش با محیط

2- تفکیک بیماریهاي ویروسی از 

باکتریایی وهمچنین تشخیص موجودات 

تک سلولی مفید از مضر

       فصل 2:           

واحد1 : سطوح سازمان 

یافتگی موجودات زنده و 

ویژگیهاي آنها

واحد2 : ساختار ویروس  

وباکتري وتاثیر آنهادر 

موجودات زنده

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

       فصل 3:      

ویژگیهاي جانوران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

بررسی عملکرد واکنشهاي انعکاسی در مهره داران. تعیین انگل هاي 

بی مهره وچگونگی مقابله با آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل و مقایسه باکتریهاي بیماریزا وغیر بیماریزا و اهمیت آنها در 

طبیعت.تعیین اجزا وعملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف

باالتر از

حد انتظار

تعیین  چگونگی سازوکار تولید وذخیره انرژي در سلول.مقایسه تاثیر 

وراثت در موجودات بر تکامل وسازش آنها.تعیین ویروس ها وتک 

سلولی هاي مفید از مضر

جداسازي ومقایسه بی مهرگان از مهره داران

معرفی بی مهرگان موثر در کشاورزي ودامداري

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

       فصل 1:               

 واحد 1 : انواع ترکیبات 

شیمیایی موجودات زنده

واحد2 : یاخته وساختار 

آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تمیز دادن  مواد آلی از مواد معدنی. تعیین اجزاي مهم وعملکردي 

یاخته
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی 

موجود زنده

2- بررسی عملکرد وساختار اجزاي 

یاخته

بررسی نقش وعملکرد ترکیبات شیمیایی 

موجودات زنده ومشکالت ناشی از کمبود 

وافزایش آنها در بدن وهمچنین واحدهاي 

عملکردي واندامک هاي یاخته وتاثیر 

ضعف عملکردي آنها در ایجاد بیماریهاي 

مختلف
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تعیین مضر یا مفید بودن ترکیبات تازه و مانده با ذکر علت. تشخیص 

تعیین علت علمی بیماریهاي مرتبط با مواد مورد نیاز بدن و یا 

ساختارهاي یاخته

3

درحد انتظار
انتخاب مواد غذایی جهت تامین نیاز مواد آلی وعناصر وترکیبات 

معدنی مورد نیاز بدن
2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تحلیل وراثت در تکامل موجودات زنده. رده بندي موجودات زنده در 

دو سطح تک سلولی وپرسلولی
1

3

1

3

درحد انتظار

تعیین اجزا وطبقه بندي سیستماتیک جانوران بی مهره ومهره دار .معرفی 

کاربردهاي مفید از بی مهرگان در تکنولوژي وفناوري زیستی..تعیین مراحل 

چرخه زندگی بی مهرگان

2

۴۷۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس زیست شناسی

رشته تحصیلی: امور باغی، امور زراعی، امور دامی،          
صنایع غذایی، پویا نمایی، تربیت بدنی، تربیت کودك

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب: 210156کد درس:  

ک   

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین روشهاي ساده وکاربردي زیست فناوري در اصالح دام وگیاه.

مقایسه داروهاي نوترکیب وسنتی

تعیین سوختهاي سالم براي جایگزینی سوختهاي فسیلی
3

درحد انتظار

طراحی روشهاي ساده وارزان براي کشت بافت

2بررسی مراحل تولید کلون ومقایسه جانوران کلون شده وترانس ژن

        فصل 5:          

    زیست فناوري

و بوم شناسی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

کاربرد زیست فناوري در امور دامی. 

کشاورزي وپزشکی

نقش عوامل موثر در وضعیت وکیفیت 

محیط زیست 
پایین تر از 

حد انتظار

دسته بندي عوامل موثر در تخریب محیط زیست

معرفیی بحرانهاي ناشی از آلودگی آب ،خاك وهوا

1- به کارگیري فناوري زیستی در 

تولید گیاهان وجانوران ترانس ژن 

وتولید دارو وکاربرد در پزشکی

2- تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت 

محیط زیست

فصل 4: واحد1:گیاهان

واحد2:تغذیه

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

رده بندي گیاهان ومقایسه سطوح سازمان یافتگی گیاهی با جانوري

مقایسه روشهاي سنتی تولید مثل گیاه با فنون کشت بافت

پایین تر از

حد انتظار

انتخاب روشهاي تکثیر رویشی گیاه  .مقایسه مواد  غذایی ضروري 

براي رشد وریز مغذیهاي مورد نیاز براي اعمال حیاتی

1- معرفی یاخته وبافت گیاهی ورده 

بندي گیاهان ونقش گیاه در زندگی 

انسان

2- معرفی مواد غذایی ونقش تغذیه در 

سالمت انسان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کاربرد سیستم رده بندي براي دسته بندي 

گیاهان واستفاده از روشهاي تولید مثل غیر 

جنسی  در کشاورزي ونقش مواد غذایی 

وریز مغذي ها در سالمت انسان
1

باالتر از

حد انتظار

طراحی روشی ساده براي تهیه وتولید سوخت زیست (بیودیزل) با 

مواد وضایعات گیاهی
3

۴۸۰



رشته تحصیلی:تربیت بدنی

کد رشته:101410

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
هر کدام32
هر کدام42
هر کدام52
62

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

 واحد یادگیري3: دو و میدانی

مراحل کاري

حرکات بنیادي

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي جسمانی  (ویژه دختران)»

نام فصل/پودمان 3 - دو و میدانی

نام فصل/پودمان 2 - شایستگی هاي ژیمناستیک

نام فصل/پودمان 1 - بدن سازي عمومی
کد:

 واحد یادگیري2: ژیمناستیک

مراحل کاري

حرکات بنیادي

مراحل کاري

آزمون دو یا سه فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
آزمون دو یا سه فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به اجرا

تدوین برنامه دو آزمون فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
تدوین برنامه دو آزمون فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به اجرا

کد کتاب:210305

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

کد

دوهاي سرعت و استقامت و نیمه استقامت

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

استارت

نمره مستمر از 5

کد درس:1014100110

دوهاي مانع و دوهاي امدادي
پرش طول و ارتفاع

واحد یادگیري1: بدن سازي عمومی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

حرکات زمینی
پرش خرك

پارالل
موازنه

نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

سال تحصیلی: 1395-96

پرتاب وزنه
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

پایه:دهم

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۱



رشته تحصیلی:تربیت بدنی

کد رشته:101410

    استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي جسمانی  (ویژه دختران)»

     

کد کتاب:210305 کد درس:1014100110

سال تحصیلی: 1395-96 پایه:دهم

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52
62

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.
−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نام فصل/پودمان 4 - شنا 

نمره پودمان از 20

کد واحد یادگیري4:شنا دختران

کد

مراحل کاري

حرکات بنیادي 
اجراي زنجیره

واحد یادگیري5: ورزش هوازي دختران

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نام فصل/پودمان 5 - ورزش هوازي 

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

مراحل کاري

غوطه وري روي آب
سر خوردن

حرکت پا (دوشناي کرال سینه و پشت)
حرکت دست (دوشناي کرال سینه و پشت)

هماهنگی حرکت دست و نفس گیري در دو شنا فوق
استارت ها و برگشت ها در دو شنا فوق

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .

ضرب آهنگ
خالقیت

آمادگی عمومی (استایل)
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ستگیمیانگین مراحل
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۲



رشته تحصیلی:تربیت بدنی

کد کتاب:210300کد رشته:101410

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52
62

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
هرکدام 32
هر کدام 42
هر کدام 52
62

2

 استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي جسمانی، حرکتی (ویژه پسران)»

نام فصل/پودمان 3 - دو و میدانی

نام فصل/پودمان 2 -ژیمناستیک

نام فصل/پودمان 1 -بدن سازي عمومی
کد:

 واحد یادگیري2:ژیمناستیک پسران

مراحل کاري

حرکات بنیادي

مراحل کاري

آزمون دو یا سه فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
آزمون یک یا دو فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به اجرا

تدوین برنامه دو آزمون فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به سالمت
تدوین برنامه دو آزمون فاکتور آمادگی جسمانی وابسته به اجرا

نمره مستمر از 5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

پایه:دهم

کد درس:1014100110

دوهاي مانع و دوهاي امدادي
پرش طول و پرش ارتفاع

واحد یادگیري1:بدن سازي عمومی

دار حلقه
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

کد

حرکات زمینی
حلقه خرك

استارت

سال تحصیلی: 1395-96

پرتاب وزنه
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

دوهاي سرعت و استقامت و نیمه استقامت

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

 واحد یادگیري3: دو و میدانی

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

پارالل
بارفیکس

نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

مراحل کاري

حرکات بنیادي

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۳



رشته تحصیلی:تربیت بدنی

کد کتاب:210300کد رشته:101410

 استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «پرورش مهارت هاي جسمانی، حرکتی (ویژه پسران)»

     

پایه:دهم

کد درس:1014100110

سال تحصیلی: 1395-96

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52
62

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32
42
52

2

نام فصل/پودمان 5 -  کشتی

 واحد یادگیري4:شنا پسران

نمره مستمر از 5

درگیري
فنون و مهارت هاي تکنیکی و تاکتیکی

نمره پودمان از 20

سرد کردن
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

میانگین مراحل

نمره واحد یادگیري از20

واحد یادگیري5: کشتی

مراحل کاري

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

مراحل کاري

غوطه وري روي آب
سر خوردن

میانگین مراحل

حرکت دست (دو شناي کرال سینه و پشت)
هماهنگی حرکت دست ونفس گیري در دو شنا فوق

استارت ها و برگشت در دو شنا فوق

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

گرم کردن
گارد

حرکت پا (دوشناي کرال سینه و پشت)

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره پودمان از 20

کد

نام فصل/پودمان 4 - شنا 
کد

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۴



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
21
31
42
51

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
22
31
41

51

61

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
22
32
41
51
61

2

:کد

دهم:پایه

دارت:  1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

210302:کد کتاب 1014100210: کد درس

5نمره مستمر از 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ذهني- توسعه مهارت هاي چابكي »درس 

شطرنج -  3پودمان /نام فصل

اسكيت - 2پودمان /نام فصل

دارت - 1پودمان /نام فصل

:کد

اسكيت: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

اسكیت كردن به سمت جلو و عقب

مراحل کاری

حالت گیری 

استقرار 

تطبیق عناصر دید

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

چرخش به سمت جلو و عقب

 چرخش به سمت راست و چپ

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

ارزیابی تاكتیک ها

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

میانگین مراحل

رعایت قوانین بازی

پرتاب

باال رفتن از پله و عبور از مانع

تبدیل حركت به جلو و عقب

ترمز گرفتن

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

شطرنج: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

مهره چیدن

مهره خوانی

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

(استراتژی)مراحل بازی 

حركت در بازی

حركت ها

20نمره پودمان از 

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۴۸۵



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210302:کد کتاب 1014100210: کد درس

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ذهني- توسعه مهارت هاي چابكي »درس 

دارت - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

31
42
51
61

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22
31
41
51

61

2

گرفتن صحیح راكت

حالت اصلی ضربه زدن

بدمينتون: 5واحد یادگيری

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

هماهنگی در ضربات و رفت و برگشت ها

گام برداشتن

اجرای ضربات مورد نظر

میانگین مراحل

تنيس روی ميز - 4پودمان /نام فصل

مراحل کاری

و همراه با كات  (ساده)ضربه فورهند و بک هند بدون پیچ

ضربه تک فورهند و تک بک هند 

:کدتنيس روی ميز: 4 واحد یادگيری

حركت پا بصورت جهشی و تک قدمی 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

سرویس فورهند و بک هند با پیچ های زیر، رو و پهلو 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

ضربه زدن با دست كشیده

ضربه لوپ فورهند و لوپ بک هند 

دریافت سرویس بصورت كات و فلیپ 

میانگین مراحل

بدمينتون - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۴۸۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

مقایسه وقایع و رویدادهاي ورزشی 

مختلف

تفسیر مسابقات ورزشی در تمدن هاي 

مختلف

1- طبقه بندي اجزاء اندام هاي مختلف 

بدن

2- تعیین عملکرد اجزاء مختلف بدن از 

نظر اصول فیزیولوژیکی

نام گذاري اجزاء مختلف بدن بر اساس 

نوع کارکرد

تعیین عملکرد اجزاء از نظر 

فیزیولوژیکی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تطبیق تجهیزات و وسایل ورزشی با 

استاندارد هاي ایمنی

دسته بندي اماکن و میادین ورزشی 

براساس معیارهاي ایمنی

1- انتخاب وسایل و تجهیزات ورزشی 

براساس اصول ایمنی

2- کنترل اماکن ورزشی براساس اصول 

ایمنی در حفظ و نگهداري

فصل 2:  

مبانی علمی 

تربیت بدنی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

کاربرد 

وسایل و 

تجهیزات 

ورزشی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

دسته بندي و تطبیق وسایل و تجهیزات و اماکن ورزشی 

براساس اصول ایمنی

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
نام گذاري تعدادي از اجزاء مختلف بدن و ارتباط فیزیولوژیک 

آن ها

باالتر از

حد انتظار
نام گذاري کامل اجزاء مختلف بدن و ارتباط فیزیولوژیک آن ها

دسته بندي اماکن و میادین ورزشی

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

کد رشته: 101410

پایه:دهم

کد کتاب: 210299کد درس:  210299

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1نام گذاري اصول اخالقی و غیر اخالقی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-  مقایسه وقایع ورزشی از دیدگاه 

اخالقی

2-  تفسیر مسابقات ورزشی تمدن هاي 

پایین تر از مختلف براساس اصول اخالقی

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تفکیک و مقایسه اصول اخالقی و ضد اخالقی در یک مسابقه 

ورزشی

1

3

2دسته بندي اماکن  و میادین ورزشی براساس معیارهاي ایمنیدرحد انتظار

3

2تفکیک اصول اخالقی و غیر اخالقی در یک مسابقه ورزشیدرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1نام گذاري اجزاء مختلف بدن

3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۷



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

کد رشته: 101410

پایه:دهم

کد کتاب: 210299کد درس:  210299

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

دسته بندي و تحلیل یک گزارش ورزشی براساس تفکیک نوع 

رسانه ورزشی
3

2تفکیک رسانه هاي ورزشیدرحد انتظار

فصل 5: 

گزارش 

نویسی و 

مستند سازي
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 

حد انتظار
نام بردن رسانه هاي ورزشی

1-  تفکیک انواع رسانه هاي ورزشی

2- تحلیل گزارش ها و اخبار ورزشی

تفکیک انواع رسانه هاي مختلف 

ورزشی

دسته بندي و تحلیل یک گزارش 

ورزشی

فصل 4: 

سنجش و 

ارزشیابی در 

تربیت بدنی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مقیاس هاي اندازه گیري بدون دسته بندي آزمون هادرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
نام گذاري مقیاس هاي اندازه گیري

1- کاربرد مقیاس هاي اندازه گیري در 

تربیت بدنی

2- انتخاب آزمون هاي ورزشی براساس 

نرم

تعیین مقیاس هاي اندازه گیري در 

فعالیت هاي ورزشی

دسته بندي آزمون هاي ورزشی 

براساس مقیاس هاي اندازه گیري

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

دسته بندي و تعیین آزمون هاي ورزشی براساس مقیاس هاي 

اندازه گیري
3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل سبک ها، پل ها و موانع 

ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 

کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویت 

بندي فعالیت ها در همۀ عرصه هاي 

ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایه هاي اجتماعی 

و اهمیت آن ها در اصالح روابط خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 

الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

برنامه ریزي فعالیت ها در عرصه هاي ارتباطی 

در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایه هاي اجتماعی

پایین تر از 

حد انتظار
تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

بخش 2: 

دروس 

6تا11 (از 

فصل دوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: 

دروس 12تا 

17 (از فصل 

دوم )
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوقدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوق - 

اشاعه رعایت حقوق در عمل

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

بخش 1: 

دروس 1 تا 5

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1برقراري ارتباط

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و 

عوامل شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصه هاي چهارگانۀ 

ارتباط مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل 

آن ها
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي متفاوت

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه هاي چهار گانه

1

3

درحد انتظار
اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط
2

1

3

شاخص تحقق

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي سادهدرحد انتظار

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۸۹



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

ک  ا  ا ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- نگرش سیستمی براي اصالح 

روابط در محیط کسب و کار

1- تهیه چک لیست براي همه ي فعالیت هاي 

خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیر گذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کل نگر براي 

اصالح همۀ روابط و فعالیت هاي خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بخش 5: 

دروس 

23تا27 (از 

فصل سوم)

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

بخش 4: 

دروس 

18تا22 (از 

فصل دوم و 

سوم)
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست فعالیت هادرحد انتظار

1-تعیین نقش در آراستگی هاي 

ظاهر و باطن  در برقراري  و حفظ 

ارتباط مفید و موثر

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 

دیگران

1- نشان دادن نقش آراستگی هاي ظاهر و 

باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 

ارتباط

پایین تر از

حد انتظار
1تهیه چک لیست فعالیت ها

پایین تر از 

حد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

1تحلیل فنون مذاکره

باالتر از

حد انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - تحلیل فنون 

3مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه فرهنگ مذاکره برد برد

درحد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

2تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 

گوهاي دو یا چند جانبه

باالتر از

حد انتظار
3انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامه ریزي یک نمونه فعالیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۰



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ناوبري رشته  

)خدمات(زمینه  

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۱



ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۳



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۴۹۵



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۴۹۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
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رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد رشته:071420

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
6

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

کد کتاب:210215

اقدامات پسا حریق

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد درس:0714200110

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد:

کد:

 واحد یادگیري3: اطفاي حریق

مراحل کاري

پیشگیري از آتش
اطفاي حریق

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «ایمنی در دریا»

نام فصل/پودمان 3 -  اطفاي حریق

نام فصل/پودمان 2 - کمک هاي اولیه

نام فصل/پودمان 1 - ایمنی روي کشتی
کد:

 واحد یادگیري2: کمک هاي اولیه

مراحل کاري

پیشگیري از حادثه

مراحل کاري

ایمنی اولیه
ایمنی عمومی

ایمنی پیشرفته
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

کنترل عالئم حیاتی
ارائه کمک هاي اولیه در ایجاد خونریزي

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

پایه:دهم

واحد یادگیري1: ایمنی در کشتی

ارائه کمک هاي اولیه براي شکستگی استخوان، در رفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی و خفگی

ارائه کمک هاي اولیه بیماري هاي منجر به بیهوشی
ارائه کمک هاي اولیه براي گرمازدگی و سرمازدگی

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

سال تحصیلی: 1395-96

نمره واحد یادگیري از20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز
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ا
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رشته تحصیلی:رشته هاي ناوبري،مکانیک 
موتورهاي دریایی،الکترونیک ومخابرات

کد کتاب:210215کد رشته:071420 کد درس:0714200110

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی 

درس «ایمنی در دریا»

     

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
61

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
−نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می 
باشد

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20
نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
برطرف کردن آلودگی

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 4 - بقا در دریا
کد: واحد یادگیري4:بقا در دریا

نجات غریق (آدم به دریا) و تجسس و نجات
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

به آب انداختن انواع قایق هاي نجات
فرستادن عالئم اضطراري

میانگین مراحل

نام فصل/پودمان 5 - حفاظت از محیط زیست

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد:

مراحل کاري

پیشگیري از آلودگی
تشخیص آلودگی

واحد یادگیري5:حفاظت از محیط زیست

حفاظت از فرد مغروق

مراحل کاري

تشخیص وضعیت اضطراري
استفاده از وسایل بقا 
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ًاٍتزي: رشتِ تحصيلي

104120: کذ رشتِ

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

12
21
31

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11
21
32

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11
22
31

2

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

میاوگیه مراحل

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

بازرسی وُایی اوبارَا ي مخازن

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

میاوگیه مراحل

5ومرٌ مستمر از 

آهادُ ساسي اًثارّا ٍ هخاسى کشتي: 3ٍاحذ یادگيزي

هزاحل کاري

بررسی اوبار ي مخازن

آمادٌ سازی اوبارَا ي مخازن

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

:کذ

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ملواني»درس 

آهادُ ساسي اًثارّا ٍ هخاسى کشتي -  3پَدهاى /ًام فصل

کار تا طٌاب - 2پَدهاى /ًام فصل

ًگِ داري شٌاٍر - 1پَدهاى /ًام فصل

:کذ

کار تا طٌاب: 2ٍاحذ یادگيزي

هزاحل کاري

بررسی طىاب

هزاحل کاري

زوگ زدایی

روگ آمیسی

ريان كاری

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

آمادٌ سازی طىاب

بٍ كار گیری طىاب

:کذ

دّن:پایِ

ًگِ داري شٌاٍر: 1ٍاحذ یادگيزي

میاوگیه مراحل

20ومرٌ پًدمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

210432: کذ کتاب 1041200210: کذ درس

5ومرٌ مستمر از 
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ًاٍتزي: رشتِ تحصيلي

104120: کذ رشتِ

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ملواني»درس 

ًگِ داري شٌاٍر - 1پَدهاى /ًام فصل

1395-96: سال تحصيليدّن:پایِ

210432: کذ کتاب 1041200210: کذ درس

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11

21

32

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11

21
31

2

. هحاسثِ هي شَد 5ایي ًوزُ اس هجوَع ًوزُ هستوز ٍ ًوزُ شایستگي ٍاحذ یادگيزي  ** 

.را اخذ کٌذ   (3اس ًوزُ ) 2ٍاحذ یادگيزي حذاقل ًوزُ   سهاًي ٌّزجَ شایستگي کسة هي کٌذ کِ در ارسشياتي−

.، شایستگي را کسة ًوایذ ٍاحذّاي یادگيزي سهاًي لحاظ هي شَد کِ ٌّزجَ در کليِ (هياًگيي پَدهاى ّا)ًوزُ پَدهاى ٍ ًوزُ کلي درس −

. است20 اس 12حذاقل ًوزُ قثَلي پَدهاى . ًوزُ پَدهاى اس هياًگيي ًوزُ ّاي ٍاحذّاي یادگيزي آى پَدهاى تِ دست هي آیذ−

تِ صَرت هستقل هَرد تاکيذ است ٍ رعایت ًكزدى آى تِ هعٌاي عذم قثَلي در ٍاحذ یادگيزي هي  (ایوٌي، تْذاشت، شایستگي ّاي غيز فٌي ٍ تَجْات سیست هحيطي)ارسشياتي *

تاشذ

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

درب اوبارَا

سكاوی

میاوگیه مراحل

کارتزي هاشيي آالت عزشِ - 5پَدهاى /ًام فصل

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

:کذ

میاوگیه مراحل

ًگْثاًي ٍ سكاًي - 4پَدهاى /ًام فصل

هزاحل کاري

وگُباوی

دیذباوی

:کذًگْثاًي ٍ سكاًي: 4ٍاحذ یادگيزي

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

هزاحل کاري

لىگر، زوجیر ي ديار لىگر

جرثقیل كشتی

کارتزي هاشيي آالت عزشِ: 5ٍاحذ یادگيزي

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تجزیه و تحلیل ویژگی انواع 

شناورها

2- تعیین نحوه حمل کاال توسط 

انواع مختلف کشتی

پیدا کردن

قاره ها،اقیانوس ها،ودریاها در 

روي کره زمین، و بیان 

ویژگیها وتفاوتهاي آنها، 

بررسی موقعیت و نقش 

دریاهاي مجاور ایران در 

زندگی روزمره وامنیت ملی

کاربرد انواع کشنیها بانوجه به 

نوع حمل کاالوهمچنین تخلیه 

وبارگیري انواع کاالها در بنادر

1- تجزیه و تحلیل چگونگی روش 

هاي بهره برداري ازدریاها 

،وچگونگی تامین امنیت دریاها

2- یافتن  نقش ،اهمیت  وچگونگی 

برقراري ارتباط با سازمان هاي 

دریایی

فصل 2:  

مبانی علوم 

دریایی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

شناورها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی،

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل 

کاال(شامل :کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

تعیین نحوه انجام عملیات تجارتی کشتی ها،

تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

معرفی انواع کشتی هاي کانتینریر ،خصوصیات آنها ونحوه انجام عملیات تخلیه 

وبارگیري در روي آنها

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها

ارایه جدول تقسیم بندي سازمان هاي دریایی ،روشهاي بهره برداري از دریا

باالتر از

حد انتظار

تعیین جایگاه وموقعیت قاره ها ،اقیانوسه ها ودریاها در روي نقشه،

مقایسه انواع سازمانهاي دریایی دولتی وغیردولتی درایران وتمیزدادن وظایف 

هرکدام،بکاربردن مفاهیم آبراه ها،دریاهاي آزاد،دریاچه هادر زندگی روزمره ، 

تحلیل نقش سازمان هاي بین اللملی دریایی ،

بدست آوردن روش هاي تامین امنیت دریایی وتحلیل نقش آنها،

روشهاي بهره برداري از دریا

مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل 

:کشتی هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: ناوبري

کد رشته:071420

پایه:دهم

کد کتاب: 210501کد درس:  

فصل 1:  

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تعیین  سلسله مراتب افرادروي کشتی،

1نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تجزیه و تحلیل سامانه رانش 

انواع کشتیها

2- بکارگیري اختراعات دریایی 

ونقش آنها در  مدل سازي پدیده 

هاي طبیعی

بررسی مشاغل دریایی 

وسلسله مراتب کارکنان کشتی 

ها،

و بررسی کاربردونحوه 

ساختارگزارش نویسی 

در موقعیت هاي گوناگون 

زندگی روزمره

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

تحلیل و بیان تاریخچه پیدایش شناورها ،

تحلیل جایگاه  کشتی ها وکشتی رانی در دریا،

 تمیز دادن سامانه رانشی انواع کشتی هاودالیل استفاده از واتر جت،

یافتن مشاغل علوم وفنون دریایی و بیان جدول سلسه مراتب کارکنان روي انواع 

کشتی،

مقایسه اطالعات فنی وعلمی موردنیاز هریک ازافرادکشتی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره

3

درحد انتظار

بررسی وتحلیل اهمیت دریا از دیدگاه اقتصادي،

یافتن سلسله مراتب افرادروي کشتی،

تمیزدادن ساختارگزارش نویسی،

نحوه گزارش نویسی وتوانایی نحوه ارایه فعالیتهاي انجام شده در زندگی روزمره

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

روشهاي بهره برداري از دریا

تعیین محل دریاها ومناطق دریایی مجاور ایران
1

3

1

3

درحد انتظار

تحلیل نحوه حمل کاال توسط انواع مختلف کشتی

توانایی مقایسه وتعیین کارکرد وویژگی هاي هر کدام از کشتی هاي حمل کاال(شامل :کشتی 

هاي فله بر،کانتینربر،مسافربري،و....)

تحلیل مشخصات و بیان کاربردانواع شناورهاي خدمات بندري

2

ستگی
 شای
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استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: ناوبري

کد رشته:071420

پایه:دهم

کد کتاب: 210501کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی،

محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و دینامیک 

تحلیل نیروهاي وارد بر کشتی در سرعت ثابت

بررسی وتعیین  نیروهاي وارد بر کشتی درامواج

تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد بر کشتی درحال مانور

پیداکردن فشارهاي وارده برسازه کشتی   در اثرپدیده هاي طبیعی وبیان انواع آن

3

درحد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی 

محاسبه ومقایسه نیروهاي استاتیک و دینامیک 

تمیزدادن انواع  نیروهاي وارد بر کشتی درحال مانور

پیداکردن فشارهاي وارده برسازه کشتی   در اثرپدیده هاي طبیعی وبیان انواع آن

2

فصل 5: 

فیزیک دریا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بررسی وتعیین انواع نیروهاي 

وارد بر کشتی به هنگام حرکت 

در میان امواج ویادرحال انجام 

مانوروهمچنین

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین انواع نیروهاي وارد بر کشتی 

بررسی کاربرد وتعیین خطوط بارگیري کشتی

1- محاسبه وبکارگیري نیروهاي 

وارد بر کشتی  توابع در اثر  پدیده 

هاي طبیعی

2- تجزیه و تحلیل  انواع حرکات 

کشتی وتاثیر هر کدام برکشتی

1- تجزیه وتحلیل اجزاي ساختمانی 

کشتی ،وبکارگیري اصطالحات 

مربوط  به ساختمان کشتی در 

زندگی روزمره

2- بررسی  ساختار سازه کشتی و

محاسبه ابعاد طولی وعرضی کشتی

فصل 4: 

ساختمان 

کشتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم 

-محاسبه و مقایسه اصطالحات ابعادي کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

یافتن کارایی دربهاي ضد نفوذ آب  ودریچه هاي سطحی،

پایین تر از

حد انتظار

تحلیل مفاهیم : کیل،پل فرماندهی،تیغه سکان،پاشنه وسینه کشتی

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

پیدا کردن نحوه عملکرد تیغه سکان

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بررسی کاربرد ونحوه 

بکارگیري  هر کدام از اجزاي 

ساختمانی کشتی وپیدا کردن 

محل وموقعیت قرار گیري آنها

1

باالتر از

حد انتظار

تعیین نقش کیل در کشتی و محل آن ،

تحلیل ساختار ومحل تونل شفت کشتی،

تحلیل عملکرد مخازن سینه وپاشنه و دیواره تصادم، 

یافتن کارایی دربهاي ضد نفوذ آب  ودریچه هاي سطحی،

تمیزدادن ویژگیهاي عرشه ها،چاه زنجبر ولنگر کشتی وزنجیر لنگر،

تحلیل  نحوه عملکرد تیغه سکان

تعیین نقش ومحل قرار گیري دکل کشتی، پل فرماندهی،موتورخانه،       ،محل 

زندگی درکشتی  ها،انواع جراثقیلها

ا ک ا ا طال قا ا ا  

3

ستگی
 شای

ی بر
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل سبک ها، پل ها و موانع 

ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 

کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویت 

بندي فعالیت ها در همۀ عرصه هاي 

ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایه هاي اجتماعی 

و اهمیت آن ها در اصالح روابط خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 

الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

برنامه ریزي فعالیت ها در عرصه هاي ارتباطی 

در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایه هاي اجتماعی

پایین تر از 

حد انتظار
تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

بخش 2: 

دروس 

6تا11 (از 

فصل دوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: 

دروس 12تا 

17 (از فصل 

دوم )
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوقدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوق - 

اشاعه رعایت حقوق در عمل

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

بخش 1: 

دروس 1 تا 5

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1برقراري ارتباط

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و 

عوامل شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصه هاي چهارگانۀ 

ارتباط مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل 

آن ها
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي متفاوت

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه هاي چهار گانه

1

3

درحد انتظار
اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط
2

1

3

شاخص تحقق

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي سادهدرحد انتظار

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۵



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

ک  ا  ا ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- نگرش سیستمی براي اصالح 

روابط در محیط کسب و کار

1- تهیه چک لیست براي همه ي فعالیت هاي 

خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیر گذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کل نگر براي 

اصالح همۀ روابط و فعالیت هاي خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بخش 5: 

دروس 

23تا27 (از 

فصل سوم)

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

بخش 4: 

دروس 

18تا22 (از 

فصل دوم و 

سوم)
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست فعالیت هادرحد انتظار

1-تعیین نقش در آراستگی هاي 

ظاهر و باطن  در برقراري  و حفظ 

ارتباط مفید و موثر

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 

دیگران

1- نشان دادن نقش آراستگی هاي ظاهر و 

باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 

ارتباط

پایین تر از

حد انتظار
1تهیه چک لیست فعالیت ها

پایین تر از 

حد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

1تحلیل فنون مذاکره

باالتر از

حد انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - تحلیل فنون 

3مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه فرهنگ مذاکره برد برد

درحد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

2تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 

گوهاي دو یا چند جانبه

باالتر از

حد انتظار
3انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامه ریزي یک نمونه فعالیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۶



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

حمل و نقل رشته  

)خدمات(زمینه    

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۷



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۰۹



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۵۱۱



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۲



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۳



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۴



رشته تحصیلی:حمل و نقل

کد رشته:104110

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
31
41

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
22
32

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
32
41
52

2

کد کتاب:210324

کد

 واحد یادگیري3:مهمانداري

مراحل کاري

آماده سازي اتوبوس
تحویل گیري توشه همراه مسافر

نگهداري توشه در انبار
تحویل توشه به مسافر

نمره واحد یادگیري از20

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«خدمات سفر و گردشگري»

نام فصل/پودمان 3 - مهمانداري

نام فصل/پودمان 2 -خدمات توشه

نام فصل/پودمان 1 - صدور بلیت و صورت وضعیت
کد:

 واحد یادگیري2:متصدي انبار توشه

مراحل کاري

دریافت توشه

مراحل کاري

کنترل مدارك و ثبت مشخصات مسافر و چاپ بلیط
کنترل مدارك و ثبت مشخصات وسیله نقلیه

کنترل مدارك و ثبت مشخصات راننده
ثبت مشخصات سرویس و مشخصات صورت وضعیت چاپ مشخصات در صورت وضعیت

واحد یادگیري1: صدور بلیت و صورت وضعیت

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نمره پودمان از 20

پایه:دهم

کد درس:1041100110

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از20

سال تحصیلی: 1395-96

انتخاب تجهیزات و به کارگیري تجهیزات ایمنی
کمک رسانی به مصدوم

کد

هدایت مسافر و پذیرایی از مسافر

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۵



رشته تحصیلی:حمل و نقل

کد کتاب:210324کد رشته:104110

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«خدمات سفر و گردشگري»

        

پایه:دهم

کد درس:1041100110

سال تحصیلی: 1395-96

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

12
21
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
32
41

2

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري  ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی)  *ارزشیابی (
می باشد

نام فصل/پودمان 4 - خدمات ویژه مسافران معلول

تهیه گزارش عملکرد

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

نام فصل/پودمان 5 -  کنترل خطوط اتوبوسرانی درون شهري

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

کد واحد یادگیري4:خدمات ویژه مسافران معلول

خدمت رسانی

نمره پودمان از 20

برنامه ریزي و زمانبندي وسایل نقلیه
اجراي برنامه تردد خطوط وسایل نقلیه

نتخاب تجهیزات کمک توانبخشی

نمره پودمان از 20

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد

مراحل کاري

نقشه خوانی و یافتن نقاط دسترسی

واحد یادگیري5: کنترل خطوط اتوبوسرانی شهري

مراحل کاري

تعیین نوع معلولیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۶



حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
22
32
41

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
22
32
41

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
22
32
41

2

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

تهیه گزارش 

اطفاء حریق 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

تشخیص نقاط ضعف در شرایط مختلف

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

:کد خدمات آتش نشاني: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

تعیین نوع حریق 

تعیین تجهیزات اطفاء حریق و ارزیابی كیفیت آنها 

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سيستم هاي نگهداري و كنترل پايانه»درس 

خدمات آتش نشاني  -  3پودمان /نام فصل

نگهبان پایانه  - 2پودمان /نام فصل

متصدی تدارکات پایانه  - 1پودمان /نام فصل

:کد

نگهبان پایانه: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

بكارگیری تجهیزات امنیتی و حفاظتی و تامین امنیت محیط

مراحل کاری

ارزیابی خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

(قیمت)برآورد هزینه 

انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

دریافت گزارش از اتاق كنترل و رسیدگی و پاسخگوئی به آنها

انتخاب تجهیزات امنیتی و حفاظتی

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

دهم:پایه

متصدی تدارکات پایانه : 1واحد یادگيری

میانگین مراحل

20نمره پودمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20نمره واحد یادگیری از

:کد

210326: کد کتاب 1041100210: کد درس

5نمره مستمر از 

كنترل و نظارت  دوره ای

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است
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حمل و نقل: رشته تحصيلي

104110: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«سيستم هاي نگهداري و كنترل پايانه»درس 

متصدی تدارکات پایانه   - 1پودمان /نام فصل

1395-96: سال تحصيليدهم:پایه

210326: کد کتاب 1041100210: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22
32

2

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.، شایستگي را کسب نماید واحدهای یادگيری زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه (ميانگين پودمان ها)نمره پودمان و نمره کلي درس −

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . نمره پودمان از ميانگين نمره های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي آید−

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي  (ایمني، بهداشت، شایستگي های غير فني و توجهات زیست محيطي)ارزشيابي *

باشد

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

تهیه گزارش فنی 

مراحل کاری

راه اندازی سیستم های حفاظتی 

بازبینی و كنترل تصاویر و هشدارهای ارسالی 

میانگین مراحل

متصدی سيستم های حفاظتي - 4پودمان /نام فصل

انبارداری حمل و نقل : 5واحد یادگيری

تحویل كاال

:کدمتصدی سيستم های حفاظتي: 4 واحد یادگيری

. محاسبه مي شود 5این نمره از مجموع نمره مستمر و نمره شایستگي واحد یادگيری  ** 

میانگین مراحل

انبارداری حمل و نقل  - 5پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

**20نمره واحد یادگیری از

3نمره شایستگی واحد یادگیری از

20نمره پودمان از 

:کد

مراحل کاری

پذیرش بار

چیدمان و نگهداری بار

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۵۱۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- ارزیابی تأثیر بکارگیري 

تجهیزات و فناوري هاي هوشمند 

حمل و نقل در ایمنی فرد

2- تحلیل تأثیر بکارگیري تجهیزات 

و فناوري هاي هوشمند حمل و نقل 

در سیستم حمل و نقل

تجزیه و تحلیل ارتباط مشاغل و 

همپوشانی آن ها براساس سطح عملکرد 

مشاغل

ارزیابی تجهیزات و فناوري هاي 

هوشمند حمل و نقل براساس 

عملکردشان در کاهش خطرات و 

افزایش ایمنی

1- تحلیل مشاغل حوزه حمل و نقل 

زمینی (جاده اي)

2- تحلیل میزان تأثیر گذاري مشاغل 

حوزه حمل و نقل

فصل 2: 

شناخت و 

حمل و نقل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:    

تجهیزات و 

کاربردها

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

تهیه گزارش ارزیابی تأثیر فناوري هاي هوشمند و 

تجهیزات حمل و نقل در افزایش ایمنی فرد

پایین تر از 

حد انتظار

درحد انتظار
تحلیل ارتباط مشاغل

باالتر از

حد انتظار

انتخاب شغل متناسب با سطح مهارت و توانمندي

معرفی سیستم هاي هوشمند

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: حمل و نقل

کد رشته:104110

پایه:دهم

کد کتاب:210323کد درس:  

فصل 1: 

کلیات و 

مفاهیم

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

اشاره به شاخص ها
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-ارزیابی نقش لجستیک در توسعه 

اقتصاد کشور

2-تحلیل اهمیت لجستیک در توسعه 

کشور

مقایسه تحلیلی عملکرد لجستیک 

در گذشته و حال (مطالعه موردي) 

براساس شاخص هاي نظري

پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تهیه گزارش ارزیابی با استفاده از جداول مقایسه اي شاخص 

3هاي لجستیک

درحد انتظار
تهیه جدول مقایسه اي از شاخص هاي لجستیک

2

2

پایین تر از 

حد انتظار

تهیه جدول مشاغل
1

3

1

3

درحد انتظار
ارزیابی تأثیر فناوري هاي هوشمند و تجهیزات حمل و نقل در 

افزایش ایمنی فرد
2

ی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۱۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: حمل و نقل

کد رشته:104110

پایه:دهم

کد کتاب:210323کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات 

حمل و نقل و اصول ایمنی در کاهش 

مخاطرات شغلی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

پایین تر از

حد انتظار
1تعیین محدودیت هاي حمل بار غیرمجاز

پایین تر از 

حد انتظار
1تعیین حوادث و مخاطرات حمل و نقل

باالتر از

حد انتظار

تعیین حوادث و مخاطرات شغلی حمل و نقل براساس قوانین 

و مقررات کتاب و تعیین خألهاي قانونی براساس حوادث و 

مخاطرات

3

درحد انتظار
تعیین حوادث و مخاطرات شغلی حمل و نقل براساس قوانین 

و مقررات کتاب
2

فصل 5: 

ضوابط کار 

در حمل و نقل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ارزیابی و تعیین حوادث و مخاطرات 

شغلی حمل و نقل براساس قوانین و 

مقررات و اصول ایمنی موجود در کتاب

فصل 4: 

کمیت ها در 

حمل و نقل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

2تهیه جدول شاخص هاي محدودیت حمل بارهاي غیرمجازدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تحلیل محدودیت هاي حمل بارهاي غیر 

مجاز شاخص هاي محدودیت حمل بار و 

ارزیابی تأثیر حمل بار غیر مجاز بر ابنیه 

راه

1- ارزیابی محدودیت هاي حمل بار 

غیر مجاز

2- ارزیابی تأثیر حمل بار غیر مجاز 

بر ابنیه راه

1- ارزیابی مخاطرات شغلی حمل و 

نقل زمینی

باالتر از

حد انتظار

تهیه جدول شاخص هاي محدودیت حمل بارهاي غیر مجاز 

و تحلیل آن
3

ستگی
ش بر ی

 مبتن
شیابی

ارز
دارد

ستان
ا

۵۲۰



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل سبک ها، پل ها و موانع 

ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 

کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویت 

بندي فعالیت ها در همۀ عرصه هاي 

ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایه هاي اجتماعی 

و اهمیت آن ها در اصالح روابط خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 

الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

برنامه ریزي فعالیت ها در عرصه هاي ارتباطی 

در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایه هاي اجتماعی

پایین تر از 

حد انتظار
تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

بخش 2: 

دروس 

6تا11 (از 

فصل دوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: 

دروس 12تا 

17 (از فصل 

دوم )
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوقدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوق - 

اشاعه رعایت حقوق در عمل

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

بخش 1: 

دروس 1 تا 5

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1برقراري ارتباط

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و 

عوامل شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصه هاي چهارگانۀ 

ارتباط مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل 

آن ها
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي متفاوت

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه هاي چهار گانه

1

3

درحد انتظار
اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط
2

1

3

شاخص تحقق

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي سادهدرحد انتظار

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۱



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

ک  ا  ا ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- نگرش سیستمی براي اصالح 

روابط در محیط کسب و کار

1- تهیه چک لیست براي همه ي فعالیت هاي 

خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیر گذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کل نگر براي 

اصالح همۀ روابط و فعالیت هاي خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بخش 5: 

دروس 

23تا27 (از 

فصل سوم)

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

بخش 4: 

دروس 

18تا22 (از 

فصل دوم و 

سوم)
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست فعالیت هادرحد انتظار

1-تعیین نقش در آراستگی هاي 

ظاهر و باطن  در برقراري  و حفظ 

ارتباط مفید و موثر

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 

دیگران

1- نشان دادن نقش آراستگی هاي ظاهر و 

باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 

ارتباط

پایین تر از

حد انتظار
1تهیه چک لیست فعالیت ها

پایین تر از 

حد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

1تحلیل فنون مذاکره

باالتر از

حد انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - تحلیل فنون 

3مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه فرهنگ مذاکره برد برد

درحد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

2تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 

گوهاي دو یا چند جانبه

باالتر از

حد انتظار
3انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامه ریزي یک نمونه فعالیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۲



 استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

حسابداري رشته  

)خدمات(زمینه    

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۳



ستگی
 شای

ی بر
 مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1

3

2تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردندرحد انتظار

2تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثردرحد انتظار

2

پایین تر از 

حد انتظار
1انتخاب فناوري

3

فصل 1:

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1- تحلیل محیط کار

2- برقراري ارتباط موثر و کنترل 

استرس در محیط کار

تحلیل وظایف و سلسله مراتب 

سازمانی، برقراري ارتباط موثر و 

کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

پایین تر ازمحیط کار

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
3تعیین سلسله مراتب، تحلیل وظایف، ارتباط موثر و کنترل استرس

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

فصل 2:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار
تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد، بیمه کردن، گرفتن مرخصی

پایین تر از 

حد انتظار

انتخاب فناوري، یادگیري فناوريدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار
انتخاب فناوري، یادگیري فناوري،  به کارگیري فناوري

تحلیل قرارداد، تکمیل قرارداد

1- تکمیل نمونه قراردادهاي کاري

2- به کارگیري قوانین مربوطه به 

مرخصی، بیمه و ... در محیط کار

انتخاب فناوري بر اساس شرح 

وظایف وکاربرد آن در انجام کار

تحلیل قرار دادهاي کاري به منظور 

تعیین حوزه شغل وشرایط قرار داد

1- تحلیل عملکرد فناوري در 

محیط کار

2- کار با فناوري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس الزامات محیط کار

کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي و  رشته تحصیلی:
کار و دانش

کد رشته:

پایه: دهم

کد کتاب:210136کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کار، انتخاب 

ارگونومی
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده از 

استاندارد محیط کار وانتخاب 

ارگونومی
1

1- کنترل مخاطرات شغلی در 

محیط کار

2- به کارگیري ایمنی وارگونومی 

حین کار
فصل 4:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین مخاطرات، کنترل مخاطرات،  ایمنی در کاردرحد انتظار

پایین تر از

حد انتظار
تعیین مخاطرات، ایمنی در کار

فصل 5:

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تهیه رزومه کاري بر اساس نوع کار 

و تهیه نامه براي اشتغال به روش 

سابقه وتجربه
پایین تر از 

حد انتظار
جستجو، تهیه رزومه

1- تعیین موقعیت هاي شغلی مربوط

2- تهیه مدارك مورد نیاز 

1درخواست شغل

باالتر از

حد انتظار
3جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامه درخواست مصاحبه

2جستجو، تهیه رزومه، نوشتن نامهدرحد انتظار

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۶



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

2درحد انتظار

پایین تر از 
حد انتظار

1

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

بررسی کاربرد کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس در موقعیت هاي 

مختلف زندگی روزمره و بررسی کاربرد 
مفهوم درصد براي درصدهاي  بیشتر از 

100 و کمتر از 1 به صورت محاسبه 
ذهنی و همچنین درصد تغییر  در 

موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره

یافتن نرخ  تبدیل از روي نمودار ،حل مسائل مربوط به نسبت هاي مستقیم و 
معکوس،  بکارگیري کسر به جاي درصد در حل مسئله ها ، ، ، تنظیم معادله 

جهت محاسبه درصد در حل مسئله ها، محاسبه درصد تغییر

نمره واحد یادگیري از 20

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

 تمیز دادن نرخ ، رابطه مستقیم ، رابطه جمعی و رابطه معکوس در موارد ارائه 
شده در یک سوال، حل معادالت مرتبط به درصد ، محاسبه درصد تغییر

   پایه:دهم

بکارگیري توان رسانی به توان عددهاي 
گویا و ریشه گیري عددهاي حقیقی در  

مدل سازي پدیده هاي طبیعی

3

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

3

باالتر ازحد 
انتظار

محاسبه نرخ هاي مختلف یک کاال ، بکارگیري استدالل براي تآیید یا رد یک 
ادعا در مسائل روزمره ، تحلیل و بکارگیري درصدهاي  بیشتر از 100 و کمتر از 

1 در امور مختلف زندگی ، استفاده از معادله در حل  مسئله هاي درصد ، 
محاسبه درصد تغییر هزینه هاي مختلف در زندگی روزمره

تجزیه و تحلیل کمیت هاي متناسب 
مستقیم و معکوس

تجزیه و تحلیل مفهوم درصدهاي بیشتر از 
100 و کمتر از 1و محاسبه ذهنی درصد در 

زندگی روزمره و درصد تغییر یک کمیت

انتخاب واحدهاي اندازه گیري و استفاده 
از آنها در موقعیت هاي زندگی روزمره و 

بیان تفاوتهاي بین رابطه هاي خطی و 
غیرخطی و استفاده از معادله درجه دوم 

براي مدلسازي پدیده ها

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

پودمان3 
توان رسانی به توان 

عددهاي گویا

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

پایین تر از 
حد انتظار

نمایش اعداد با توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس

مدل سازي پدیده هاي طبیعی به کمک به 
توان رساندن به توان عددهاي گویا

تجزیه و تحلیل ارتباط بین توان رسانی به 
توان عددهاي گویا و ریشه گیري

پودمان 2
واحد1 : واحدهاي 

اندازه گیري
واحد2 : معادله 

درجه دوم

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري واحد اندازه گیري انگلیسی طول 
و جرم

تجزیه و تحلیل  روابط  غیرخطی و تفاوت 
آن با رابطه هاي خطی و بکارگیري معادله 

درجه دوم در حل مسائل و تعیین روش 
هاي مختلف حل معادله هاي درجه دوم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد و تعمیم آن براي محاسبه ریشه چهارم و پنجم 
و ریشه Kام با استفاده از قوانین ریشه گیري، مدل سازي پدیده هاي طبیعی به 

کمک به توان رساندن به توان عددهاي گویا، نمایش توان هاي گویا روي 
محورهاي مختصات

درحد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، ارائه دلیل ساده تر بودن کار با واحدهاي سیستم 

اندازه گیري SI در مقایسه با واحدهاي اندازه گیري انگلیسی، تشخیص معادله 
درجه دوم از معادله درجه اول در سوال ارائه شده ، ارائه دلیل براي بیان تفاوت  

رابطه هاي خطی و غیرخطی ، حل معادله هاي درجه دوم روش هاي مختلف

باالتر از حد 
انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم ) ، تبدیل واحدهاي اندازه گیري انگلیسی که بر روي 
یک نقشه نوشته شده به واحدهاي اندازه گیري SIو برعکس ،بکاربردن مفاهیم 

واحدهاي اندازه گیري انگلیسی در زندگی روزمره ، بکارگیري معادله درجه دوم 
در حل مسئله، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش 
هندسی، بدست آوردن تعداد جوابهاي معادله درجه دوم از طریق روش کلی و 

حل معدله هاي درجه دوم از روش هاي مختلف

پودمان 1
واحد 1 :نسبت و 

تناسب
واحد2 : درصد و 
کاربردهاي آن

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

3

درحد انتظار
محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد با استفاده از قوانین ریشه گیري،نمایش اعداد با 

توانهاي کسري به صورت رادیکالی وبرعکس،پیدا کردن ریشه هاي یک عدد 
طبیعی با استفاده از تجزیه به عوامل اول

2

2

پایین تر از 
حد انتظار

مقایسه واحد سیستم استاندارد اندازه گیري بین المللی (SI) با واحد اندازه 
گیري انگلیسی ( مرسوم )، حل معادله هاي درجه دوم به دو روش هندسی و 

کلی
1

1

۵۲۷



   پایه:دهم

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ریاضی(1)

کد درس:1000880610

کد کتاب:210141

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)
نتایج مورد 

انتظار
نمره

پایین تر از 
حد انتظار

بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 
تابع ها

بکارگیري تشابه در پیدا کردن نسبت هاي 
مثلثاتی

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 
(کیفیت)

شاخص تحقق

کاربرد تشابه براي پیداکردن نسبتهاي 
مثلثاتی یک زاویه و استفاده از نسبتهاي 

مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله

1
پایین تر از 

حد انتظار
محاسبه مقدارk براي دوشکل متشابه با اندازه هاي معلوم

پودمان5
تابع

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

باالتر از حد 
انتظار

محاسبه و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب 
K>0<1  ، بکارگیري نسبتهاي مثلثاتی یک زاویه تند در حل مسئله ها ،

3

نمره واحد یادگیري از 20

بکارگیري توابع در مدلسازي  پدیده هاي 
طبیعی

تجزیه و تحلیل توابع از طریق  نمایشهاي 
مختلف آن

2

1

باالتر از حد 
انتظار

تعیین دامنه و قانون تابع ها در پدیده هاي طبیعی ، رسم نمودارهاي توابع 
خطی ، درجه دوم و چند جمله اي با استفاده از نرم افزار جئوجبرا و تفسیر 
رسم آنها به کمک انتقال، پیدا کردن ریشه هاي معادله درجه دوم به کمک 

نمودار تابع درجه دوم

3

درحد انتظار
بیان دلیل تابع بودن یا تابع نبودن رابطه بین دو کمیت ،تعیین دامنه و قانون 

تابع ها، پیدا کردن مقدار تابع در یک نقطه به کمک قانون تابع یا از روي 
نمودار، رسم توابع خطی و درجه دوم از طریق انتقال

2

مدل سازي پدیده هاي طبیعی با 
استفاده داز توابع

پودمان 4
نسبت هاي مثلثاتی

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
شناخت مفاهیم و مقایسه بزرگ نمایی با ضریب K<1 و بزرگ نمایی با ضریب

K>0<1  ، محاسبه نسبت مثلثاتی  یک زاویه تند با رسم مثلث قائم الزاویه

محاسبه کسینوس ، سینوس  و  تانژانت یک 
زاویه تند در یک مثلث قائم الزاویه

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۸



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- اندازه گیري طول قسمت هاي 

مختلف یک قطعه توسط کولیس و 

ریزسنج

2- تفکیک کمیت هاي 

برداري از نرده اي و 

بکارگیري شیوه چندضلعی و 

متوازي االضالع براي جمع و 

تفریق کمیت هاي برداري

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- بررسی حالت هاي مختلف مواد 

با رویکرد میزان تراکم پذیري

2- کاربرد مفهوم فشار و محاسبه 

آن  در حالت هاي مختلف ماده

بکارگیري معادالت و 

نمودارهاي حرکت اجسام 

براي پیش بینی حرکت و 

بررسی کاربرد نیروها در  

موقعیتهاي روزمره زندگی

کاربرد مقداري مفهوم 

چگالی  و ساخت ترکیب 

هایی از مواد با چگالی 

هاي مختلف 

تفکیک ذهنی نیرو و 

فشاردر برآورد هاي عملی 

و زندگی عادي

1- تجزیه و تحلیل حرکت اجسام به 

کمک نمودارهاي حرکت

2- محاسبهء نیروهاي وارد بر جسم 

در حالت تعادل دینامیکی و استاتیکی

فصل 2: 

مکانیک

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

فصل 3:  

حالت هاي 

ماده و فشار

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه چگالی ترکیب ها و مخلوط ها و طراحی آلیاژ بادقتب

تحلیل علت نتایج شناوري اجسام در یک شاره با توجه به اختالف فشار سطح رویی و 

زیرین جسم

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

ظار
 انت

حد
رسم نمودارهاي حرکت و نمودارخوانی، محاسبهء نیروهاي مختلف در حالت تعادل در

استاتیکی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ب

محاسبهء سرعت و شتاب و جابجایی جسم از روي نمودارها، تشخیص نیروها در حرکت 

شتابدار

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به میزان تراکم پذیري و مفهوم چگالی 

تعیین ارتباط نیرو و فشار در حاالت مختلف

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

فصل 1: 

فیزیک و 

اندازه گیري

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تفکیک کمیت هاي اصلی از فرعی و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع 

حالت هم راستا و هم جهت ، هم  دو کمیت برداري در حالت هاي خاص به روش ریاضی (

راستا و خالف جهت ، عمود بر هم )

1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

مقایسه تفاوت میان کمیت 

هاي برداري و نرده اي از 

طریق مقایسه ویژگی هاي 

آنها و جمع و تفریق کمیت 

هاي برداري از طریق 

مقیاس بندي و ترسیم روي 

کاغذ شطرنجی

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
 انت

حد
 از

التر
با

بکارگیري جدول پیشوندهاي یکاي دستگاه SI در گزارش و  تبدیل یکاي کمیت هاي 

اندازه گیري شده یا محاسبه شده در موقعیت هاي واقعی – بکارگیري روش تبدیل زنجیره 

اي پیشوند یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک کمیت در زندگی روزمره  بر حسب 

یکاي مورد نیاز – ارزیابی میزان دقت و صحت اندازه گیري چند باره یک کمیت در 

شرایط یکسان – ارتباط دادن قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري به میزان صحت و 

دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بکارگیري ابزار با قدرت تفکیک باال در موقعیت هاي 

واقعی کاري و حرفه اي براي دستیابی به اندازه هاي دقیق- بدست آوردن حاصل جمع یا 

تفریق دو کمیت برداري به روش هاي مختلف هندسی و ریاضی (حالت هاي خاص)

3

ظار
 انت

حد
در

بکارگیري روش معلوم و مجهول در تبدیل یکا براي گزارش نتیجه اندازه گیري یک 

تعیین میزان دقت و صحت  کمیت در زندگی روزمره و بر حسب یکاي مورد نیاز – 

تمیز قدرت تفکیک یک وسیله اندازه گیري – ارائه دلیل  اندازه گیري یک کمیت – 

براي بیان تفاوت کمیت هاي برداري از نرده اي- جمع کمیت هاي برداري به روش 

هندسی

2

2

حد 
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
1نمایش دیاگرام نیروها، مقایسهء انواع حرکت و تعادل به طور کیفیانت

3

1

3

ظار
 انت

حد
در

تمیز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالی آن ها 

تفکیک تفاوت نیرو و فشار 

کاربرد رابطه ي فشار مایعات و گاز ها و عوامل موثر در آن و بکارگیري قانون پاسکال براي 

انتقال فشار در مایعات تراکم ناپذیر

2

ستگی
شای

بر ی
 مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۲۹



استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس فیزیک  

رشته تحصیلی:

کد رشته:

پایه:دهم

کد کتاب:210146  کد درس:  

 

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

ارایه دلیل براي رابطه مستقیم یا ب ارایه دلیل براي تعیین جهت جریان اصلی و قراردادي. 

غیر مستقیم عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت یک سیم دلخواه با به دست آوردن 

بستن مدارهاي موازي و متوالی در آزمایشگاه واقعی یا  متغیرهاي دخیل در مقاومت. 

مجازي و مشاهده مقادیر ولت سنج و آمپرسنج  و مقایسه اعداد و نتیجه گیري از آنها

3
ظار

 انت
حد

در

محاسبه جریان با داشتن تعداد الکترون هاي جابجا شده و تشخیص جهت جریان. محاسبه 

توان و انرژي الکتریکی با فرمولهاي متفاوت مقایسه انواع مقاومتها با یکدیگر، بیان نوع 

رابطه عوامل موثر بر مقاومت با مقاومت ، تمیز مدار هاي موازي و متوالی و تفاوت بین 

این دو مدار در چیدمانهاي مختلف مداري.

2

فصل 5:  

واحد 1 

:جریان و 

مقاومت 

واحد2 : بهم 

بستن 

مقاومت ها 

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بیان تفاوت  انواع مقاومتها 

و انتخاب یکی از انواع 

مقاومتها براي استفاده در 

یک مدار واقعی، بررسی 

کاربرد بهم بستن مقاومتها 

در موقعیت هاي زندگی 

روزمره

ظار
 انت

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

تعریف جریان، انرژي الکتریکی و توان مصرفی ، بیان عوامل موثر بر مقاومت .تبیین 

تفاوت بین انواع مقاومتها

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 

مقاومت ها در نرم افزار و 

آزمایشگاه، به کار بردن نحوه بهم 

بستن مقاومتها در مدار هاي واقعی

1- محاسبه مقدار جریان

تجزیه و تحلیل تفاوت انواع مقاومتها

بکارگیري انواع مقاومتها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر بر مقاومت و نحوه 

ارتباط عوامل با مقاومت و به کار 

گیري آن روي وسیله واقعی، 

محاسبه توان و انرژي الکتریکی 

مصرفی در یک مقاومت 

1- بکار گیري و تبدیل کردن 

مقیاسهاي مختلف دما در حرفه و 

زندگی روزانه
2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده 

و انتقال یافته در وسایل و 

ساختمانها و  کاربرد انبساط 

گرمایی در پیش بینی هاي ساخت و 

تولید

فصل 4:  دما 

و گرما

نمره مستمر از5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

ظار
 انت

حد
تفکیک مفهوم دما و مقیاسهاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دلیل انبساط در

گرمایی و کاربرد آن

حد
از 

تر 
ن 

ایی
پ

ظار
انت

تمیز تفاوتهاي مقیاسها، شناسایی روشهاي انتقال گرما به طور کیفی، آشنایی با کاربرد 

انبساط گرمایی در موقعیتهاي روزمره

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استفاده از مقیاسهاي دما و 

روشهاي انتقال گرما و 

انبساط گرمایی در 

موقعیتهاي شغلی و زندگی
1

ظار
 انت

حد
از 

تر 
اال

محاسبه و مقایسه مقیاسهاي مختلف دما و تبدیل آنها به یکدیگر، بکارگیري روشهاي ب

مختلف انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پیش بینی میزان درز 

انبساط مورد نیاز در سازه ها

3

ستگی
 شای

بر ی
مبتن

شیابی
 ارز

دارد
ستان

ا

۵۳۰



رشته تحصیلی:حسابداري

کد رشته:041110

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
31

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
22
31
41

2

کد کتاب:210252

ثبت دفتر کل

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

کد درس:0411100110

نمره مستمر از 5

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد:

کد:

 واحد یادگیري3: تحریر دفاتر قانونی

مراحل کاري

کنترل اسناد مالی

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*
میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

نمره واحد یادگیري از20

                          استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی»

نام پودمان 3 -  تحریر دفاتر قانونی

نام پودمان 2 : حسابداري پرداخت ها 

نام پودمان 1 - حسابداري دریافت ها
کد:

 واحد یادگیري2: ثبت پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی

مراحل کاري

کنترل اسناد مثبته دریافت وجوه نقد/ اسناد پرداختنی

مراحل کاري

کنترل اسناد مثبته در دریافت وجوه نقد/ اسناد دریافتنی
صدور سند حسابداري دریافت وجوه نقد/ اسناد دریافتنی

ثبت برگشت اسناد در جریان وصول
ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی
صدور سند پرداخت وجه نقد/ اسناد پرداختنی

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

پایه:دهم

واحد یادگیري1:ثبت دریافت وجه نقد/ اسناد دریافتنی

میانگین مراحل

نمره پودمان از 20

ثبت وصول اسناد در جریان وصول
واگذاري اسناد دریافتنی به بانک

سال تحصیلی: 1395-96

ثبت دفتر روزنامه

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

ثبت دفتر معین

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۳۱



رشته تحصیلی:حسابداري

کد کتاب:210252کد رشته:041110 کد درس:0411100110

                          استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

درس«وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی»

      

سال تحصیلی: 96-1395پایه:دهم

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41

2

نمرهحداقل نمره قبولیردیف

11
21
31
41
51
62

2

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نمره پودمان از 20

نمره پودمان از 20

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

مطابقت صورت حساب بانک با گردش حساب دفاتر

−زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی  واحد یادگیري حداقل نمره 2 (از نمره 3)  را اخذ کند .
 −نمره پودمان و نمره کلی درس (میانگین پودمان ها) زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه واحدهاي یادگیري ، شایستگی را کسب نماید.

نمره شایستگی واحد یادگیري از3

نام پودمان 4 - تنخواه گردان
کد: واحد یادگیري4: ثبت  تنخواه گردان

ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی*

میانگین مراحل

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از20

کد:

مراحل کاري

بستن یا تسویه حساب تنخواه گردان
ثبت اسناد هزینه

تهیه صورت ریز حساب بانک از دفاتر

نمره مستمر از 5

نام پودمان 5 - صورت مغایرت بانکی

اخذ صورت حساب بانک

واحد یادگیري5: تهیه صورت مغایرت بانکی

مراحل کاري

افتتاح حساب تنخواه گردان
کنترل اسناد هزینه

میانگین مراحل

−نمره پودمان از میانگین نمره هاي واحدهاي یادگیري آن پودمان به دست می آید. حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است.

*ارزشیابی (ایمنی، بهداشت، شایستگی هاي غیر فنی و توجهات زیست محیطی) به صورت مستقل مورد تاکید است و رعایت نکردن آن به معناي عدم قبولی در واحد یادگیري می باشد

ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغایرت بانکی
تنظیم صورت مغایرت بانکی

تعیین اقالم باز صورت حساب بانک و دفاتر

نمره واحد یادگیري از20

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۳۲



حساتذاري: رشتِ تحصيلي

041110: کذ رشتِ

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11
22
32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

12
22

32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11
22
32
42

2

دّن:پایِ

صذٍر سٌذ حساتذاري خزیذ کاال:  1ٍاحذ یادگيزي

میاوگیه مراحل

20ومرٌ پًدمان از 

1395-96: سال تحصيلي

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

میاوگیه مراحل

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

تٌظين کاردکس کاال: 3ٍاحذ یادگيزي

هزاحل کاري

كىترل مستىذات كاردكس خریذ كاال

تىظیم ستًن ياردٌ كاردكس كاال

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداري خريد و فروش»درس 

تٌظين کاردکس کاال -  3پَدهاى /ًام فصل

صذٍر سٌذ فزٍش - 2پَدهاى /ًام فصل

صذٍر سٌذ حساتذاري خزیذ کاال - 1پَدهاى /ًام فصل

:کذ

صذٍر سٌذ فزٍش: 2ٍاحذ یادگيزي

هزاحل کاري

(قبل از فريش)كىترل مستىذات فريش 

هزاحل کاري

كىترل مستىذات خریذ كاال 

محاسبٍ بُای تمام شذٌ خریذ كاال

ثبت سىذ حسابذاری خریذ كاال

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

210254: کذ کتاب 0411100210: کذ درس

5ومرٌ مستمر از 

میاوگیه مراحل

صذير سىذ بیمٍ مًجًدی َا 

صذير سىذ حسابذاری فريش

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

صذير مجًز خريج كاال

(بعذ از فريش)تكمیل ي كىترل مستىذات فريش كاال 

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

:کذ

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

:کذ

تعییه ماوذٌ كاردكس كاال

تىظیم ستًن صادرٌ كاردكس كاال 

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۵۳۳



حساتذاري: رشتِ تحصيلي

041110: کذ رشتِ

1395-96: سال تحصيليدّن:پایِ

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداري خريد و فروش»درس 

صذٍر سٌذ حساتذاري خزیذ کاال - 1پَدهاى /ًام فصل

210254: کذ کتاب 0411100210: کذ درس

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

11

22

32
42

2

ًوزُحذاقل ًوزُ قثَليردیف

12

22
32

2

. هحاسثِ هي شَد5ایي ًوزُ اس هجوَع ًوزُ هستوز ٍ ًوزُ شایستگي ٍاحذ یادگيزي ** 

صذير حسابذاری برگشت از خریذ ي تخفیفات 

صذير سىذ حسابذاری خريج كاال

میاوگیه مراحل

(تعذیالت فزٍش)صذٍر سٌذ تزگشت اس فزٍش ٍ تخفيفات  - 5پَدهاى /ًام فصل

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

:کذ

هزاحل کاري

كىترل مستىذات برگشت از فريش 

كىترل مستىذات تخفیفات فريش

(تعذیالت فزٍش)صذٍر سٌذ تزگشت اس فزٍش ٍ تخفيفات : 5ٍاحذ یادگيزي

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

*ایمىی، بُذاشت، شایستگی غیرفىی ي تًجُات زیست محیطی

صذير سىذ برگشت از فريش ي تخفیفات

میاوگیه مراحل

(تعذیالت خزیذ)صذٍر سٌذ حساتذاري تزگشت اس خزیذ کاال  - 4پَدهاى /ًام فصل

هزاحل کاري

(حًالٍ فريش)كىترل مستىذات خريج كاال از اوبار 

كىترل محاسبات بُای تمام شذٌ كاالی فريش رفتٍ

:کذ(تعذیالت خزیذ)صذٍر سٌذ حساتذاري تزگشت اس خزیذ کاال : 4ٍاحذ یادگيزي

.را اخذ کٌذ   (3اس ًوزُ ) 2ٍاحذ یادگيزي حذاقل ًوزُ   سهاًي ٌّزجَ شایستگي کسة هي کٌذ کِ در ارسشياتي−

.، شایستگي را کسة ًوایذ ٍاحذّاي یادگيزي سهاًي لحاظ هي شَد کِ ٌّزجَ در کليِ (هياًگيي پَدهاى ّا)ًوزُ پَدهاى ٍ ًوزُ کلي درس − 

. است20 اس 12حذاقل ًوزُ قثَلي پَدهاى . ًوزُ پَدهاى اس هياًگيي ًوزُ ّاي ٍاحذّاي یادگيزي آى پَدهاى تِ دست هي آیذ−

تِ صَرت هستقل هَرد تاکيذ است ٍ رعایت ًكزدى آى تِ هعٌاي عذم قثَلي در ٍاحذ یادگيزي هي  (ایوٌي، تْذاشت، شایستگي ّاي غيز فٌي ٍ تَجْات سیست هحيطي)ارسشياتي *

تاشذ

3ومرٌ شایستگی ياحذ یادگیری از

5ومرٌ مستمر از 

**20ومرٌ ياحذ یادگیری از

20ومرٌ پًدمان از 

گي
یست
شا
بر
تني
مب ي
شیاب
رز
ا رد
اندا
است

۵۳۴



عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1-تحلیل  تکالیف حرفه اي حسابدار

2-تحلیل پیامد عدم کاربست اخالق 

حرفه اي در حرفه حسابدار

1-طبقه بندي گزارش هاي حسابداري

2- طبقه بندي نحوه اجراي سیستم 

هاي مالی

1- تعیین استهالك

1

3

درحد انتظار

محاسبه استهالك به سه روش و کاربرد معادله درجه اول  در 

2محاسبات مورد نیاز امور مالی

2

2

پایین تر از 

حد انتظار
1طبقه بندي نحوه اجراي سیستم هاي مالی

3

فصل 1: 

کلیات

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

تحلیل  تکالیف حرفه اي 
1

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

تعیین تکالیف حرفه اي شغل حسابداري 

از منظر شاخص هاي اخالق حرفه اي 

مطابق با استاندارد سازمان حسابرسی  

و آیین رفتار حرفه اي جامعه 

پایین تر ازحسابداران رسمی ایران

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار

تحلیل اخالق حرفه اي در موارد حقیقی
3

درحد انتظار

 تعیین تکالیف حرفه اي و تعیین شاخص هاي اخالق حرفه اي

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: حسابداري

کد رشته:041110  

پایه:دهم

کد کتاب:210251کد درس:  

فصل 4: 

محاسبات 

کاربردي الف

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

استفاده از  محاسبه استهالك و کاربرد معادالت درجه اول در 

محاسبه هزینه ثابت و متغیر و کل و نقطه سربه سر و تعیین 

محصول و کاال در زندگی روز مره

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین استهالك

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

فصل  3و2: 

اصول و 

مبانی و 

تجهیزات و 

کاربرد آن
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار

طبقه بندي استفاده کنندگان از گزارش هاي حسابداري و  

مفاهیم اساسی حسابداري تحلیل نحوه اجراي سیستم هاي 

مالی و بررسی تخصصی استفاده از ماشین حساب

باالتر از

حد انتظار

استفاده از کلید هاي ماشین حساب در مواقع غیر معمول و 

تحلیل استفاده کنندگان از گزارش هاي حسابداري و  مفاهیم 

اساسی حسابداري طبقه بندي نحوه اجراي سیستم هاي 

مالی و گزارش هاي مالی با استفاده از 

مبانی نظري برابر استاندارد هاي  ملی  

حسابداري

محاسبه استهالك به سه روش مستقیم ،  

مجموع سنوات و مانده نزولی با نرخ 

مضاعف و کاربرد معادالت درجه اول 

در محاسبه هزینه ثابت و متغیر و کل و 

نقطه سربه سر و تعیین محصول و کاال

2- تعیین  کاربرد معادالت درجه اول 

در حسابداري

۵۳۵



 

  سال تحصیلی: 1395-96

استاندارد  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه  

رشته تحصیلی: حسابداري

کد رشته:041110  

پایه:دهم

کد کتاب:210251کد درس:  

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

باالتر از

حد انتظار

کاربرد محاسبه دستمزد و همبستگی و شاخص در زندگی 

روز مره
3

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

محاسبه دستمزد براساس قانون کار و 

تعیین همبستگی و شاخص مرکز آمار 

ایران

1-تعیین دستمزد

2- تعیین همبستگی و تعیین شاخص

1

فصل 4: 

محاسبات 

کاربردي ب
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

درحد انتظار
محاسبه دستمزد و همبستگی و شاخص

پایین تر از

حد انتظار

تعیین همبستگی و تعیین شاخص

فصل 5: 

مستند سازي 

و گزارش 

نویسی
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

تهیه صورت جلسه ، گزارش و تهیه 

ترازنامه بر اساس استاندارد هاي  ملی  

حسابداري

1- تعیین مستندات

2-تدوین گزارش و تهیه تراز مالی
پایین تر از 

حد انتظار

تعیین مستندات
1

باالتر از

حد انتظار

نوشتن گزارش یا صورت جلسه
3

درحد انتظار
تهیه صورت جلسه ، گزارش و تهیه ترازنامه

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا
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عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

1- تحلیل سبک ها، پل ها و موانع 

ارتباطی در برقراري ارتباط مفید و 

موثر

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

2- تحلیل اهمیت "خودشناسی "و 

کنترل هیجانات در  برقراري ارتباط 

مؤثر

1-  توجه به اهمیت زمان و اولویت 

بندي فعالیت ها در همۀ عرصه هاي 

ارتباطی

2- تعیین نقش سرمایه هاي اجتماعی 

و اهمیت آن ها در اصالح روابط خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کنترل هیجانات در برقراري ارتباط براساس 

الگوهاي اثر گذاري متقابل در عرصه هاي 

چهارگانه

برنامه ریزي فعالیت ها در عرصه هاي ارتباطی 

در قالب استفاده حداکثري از زمان و حفظ 

سرمایه هاي اجتماعی

پایین تر از 

حد انتظار
تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق

بخش 2: 

دروس 

6تا11 (از 

فصل دوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 3: 

دروس 12تا 

17 (از فصل 

دوم )
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

باالتر از

حد انتظار

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط - اشاعه امور کیفی

پایین تر از 

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوقدرحد انتظار

باالتر از

حد انتظار

تعیین حق در عرصه هاي چهارگانه - عمل مبتنی بر حق - پاي بندي به حقوق - 

اشاعه رعایت حقوق در عمل

اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

بخش 1: 

دروس 1 تا 5

شاخص تحقق
استاندارد عملکرد 

(کیفیت)

  سال تحصیلی: 1395-96

1برقراري ارتباط

2

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

1-تحلیل اهمیت ارتباط مؤثر و 

عوامل شخصیتی اثر گذار در آن

2- تعیین عرصه هاي چهارگانۀ 

ارتباط مؤثر و تحلیل تأثیر متقابل 

آن ها
پایین تر از 

حد انتظار

باالتر ازحد 

انتظار
برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي متفاوت

برقراري ارتباط و انتقال پیام براساس عوامل 

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه هاي چهار گانه

1

3

درحد انتظار
اولویت بندي انجام امور - تقویت ارتباط در عرصه هاي چهارگانه - استمرار 

کیفی ارتباط
2

1

3

شاخص تحقق

3

2برقراري ارتباط و انتقال پیام در محیط هاي سادهدرحد انتظار

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۳۷



  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس ارتباط موثر

حمل و نقل، ناوبري، تربیت بدنی،  رشته تحصیلی: 
حسابداري، تربیت کودك

کد رشته: -

پایه:دهم

کد کتاب: 210209کد درس:  

ک  ا  ا ا

  سال تحصیلی: 1395-96

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان فصل
تکالیف عملکردي

(واحدهاي یادگیري)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

2- نگرش سیستمی براي اصالح 

روابط در محیط کسب و کار

1- تهیه چک لیست براي همه ي فعالیت هاي 

خود از جمله سخنرانی خود به منظور اجراي 

یک سخنرانی مطلوب و تاثیر گذار

2- نشان دادن نگرش سیستمی و کل نگر براي 

اصالح همۀ روابط و فعالیت هاي خود

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

بخش 5: 

دروس 

23تا27 (از 

فصل سوم)

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیري از 3

نمره واحد یادگیري از 20

بخش 4: 

دروس 

18تا22 (از 

فصل دوم و 

سوم)
نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیري از 3
نمره واحد یادگیري از 20

انجام دادن فعالیت در تصویر بزرگ - تهیه چک لیست فعالیت هادرحد انتظار

1-تعیین نقش در آراستگی هاي 

ظاهر و باطن  در برقراري  و حفظ 

ارتباط مفید و موثر

2- کاربرد "زبان بدن" در ارتباط با 

دیگران

1- نشان دادن نقش آراستگی هاي ظاهر و 

باطن در محیط کار و ارتباط از طریق بازي 

نقش

2- تحلیل " زبان بدن " در برقراري یک 

ارتباط

پایین تر از

حد انتظار
1تهیه چک لیست فعالیت ها

پایین تر از 

حد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

1تحلیل فنون مذاکره

باالتر از

حد انتظار

استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - تحلیل فنون 

3مذاکره - مذاکره فعال - اشاعه فرهنگ مذاکره برد برد

درحد انتظار

آراسته بودن - استفاده از زبان بدن - تعامل سازنده در عرصه هاي چهارگانه - 

2تحلیل فنون مذاکره - مذاکره فعال

2

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

1- تعیین معیارهاي انجام گفت و 

گوهاي دو یا چند جانبه

باالتر از

حد انتظار
3انجام دادن فعالیت براي چک لیست و برنامه ریزي یک نمونه فعالیت

ستگی
شای

بر ی
مبتن

شیابی
ارز

دارد
ستان

ا

۵۳۸
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