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  طهــوســوزش متــداف دوره اول آمــاه

  اجتماعي  فرهنگي هنري  اديـقـاعت
  . با استعدادهاي خود آشنا است و سعي در پرورش آنها دارد-١
  .  ابعاد زيبايي را در مخلوقات الهي توصيف مي كند-٢
  . از مشاهده و بررسي آثار هنري لذت مي برد-٣
  . نا است و سعي در پرورش آنها داردبا استعدادهاي هنري خود آش-٤
 از تجارب و دستاوردهاي فرهنگي ديگـران اسـتفاده مـي كنـد و از                -٥

  . /تقليد كوركورانه اجتناب مي ورزد
  .  با برخي از هنرهاي اسالمي و ايراني آشنا است-٦
  .  به مطالعه متون ادبي و فرهنگي عالقه مند است-٧
عه آشنا است و نسبت به آنهـا        با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جام       -٨

  . احساس تعهد مي كند
 آثار هنري و فرهنگي را با توجه بـه تـأثيرات آنهـا در رشـد انـسان                 -٩

  .بررسي مي كند

  علمي و آموزشي

وظايف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسايگان رعايت مي - ١
  .كند

 نظرات اصالحي ديگران را در مورد خود جويا مي شود و از آنها - ٢
  .  مي كنداستفاده 

  .  براي گرفتن حق خود و ديگران تالش مي كند- ٣
در انجام كارها از ديگران كمك مي گيرد و به ديگران نيز كمك - ٤

  . مي كند
در كارهاي گروهي و اجتماعي شركت مي كند و به اهميت نقش - ٥

  .  رهبري و وظايف اعضاء واقف است
يگران نيز براي كسب موفقيت تالش مي كند و از موفقيت هاي د-٦

  . شاد مي شود
  . به اهميت قانون واقف است و رعايت آن را مفيد و ضروري مي داند- ٧
 به وظايف و مسئوليت هاي خود آگاه و نسبت به انجام آنها پاي - ٨

  . بند است
 به كساني كه مسئوليت خود را انجام نمي دهند با شيوه مناسب - ٩

  . تذكر مي دهد
 در صحنه هاي بين المللي ارج مي  موفقيت هاي جامعه خود را- ١٠
  . نهد
با معني ايثار آشنا است و در موقع لزوم از خود گذشتگي نشان - ١١

  . مي دهد
  در برابر خدمت ديگران قدرشناس است و از آنها تشكر مي كند- ١٢
  . نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع مي داند- ١٣
  .دخدمت كردن به مردم و ميهن را وظيفه مي دان-١٤

  اقتصادي

  اصول دين را باور دارد و بر مبناي آن عمل مي كند -١
  .  خداوند را به دليل ربوبيت شايسته اطاعت مي داند-٢
آشنايي دارد و به مطالعه زنـدگي آنهـا      ) ع(بياء و ائمه معصومين     با ان -٣

  . عالقه نشان مي دهد
  .   با واليت فقيه آشنايي دارد و رابطه آن را با امامت مي داند-٤
  . به رعايت تولي و تبري توجه دارد-٥
با اولياء ديـن، بزرگـان و شخـصيتهاي اسـالمي آشـنايي دارد و بـه                 -٦ 

  . القه نشان مي دهدمطالعه زندگي آنها ع
ــا -٧  بــه قيامــت و حــساب در آن روز بــاور دارد و خــود را در رابطــه ب

  . اعمالش در نزد خداوند مسئول مي داند 
 نماز را مهمترين راه ارتباط با خدا مي داند و به خوانـدن نمازهـاي               -٨

  . پنجگانه عادت كرده است
  .  شناست قرآن را صحيح قرائت مي كند و با برخي از قصص آن آ-٩

  . با تاريخ صدر اسالم آشنا است و به آن عالقه نشان مي دهد-١٠
  . /  فروع دين را مي داند-١١
  . مي تواند از رساله علميه خاص سنين خود استفاده كند-١٢
  . احكام تقليد را مي داند و مرجعي براي خود انتخاب كرده است-١٣
  كند  احكام مربوط به محرم و نامحرم را رعايت مي -١٤
  .  به انجام امر به معروف و نهي از منكر عالقه نشان مي دهد-١٥
 معناي جهاد و شهادت را مي دانـد و بـه حـضور در صـحنه هـاي                  -١٦

  . دفاع از دين عالقه نشان مي دهد
 زمان ها و مكان هاي مقدس و مهم را مـي شناسـد و بـه وظيفـه               -١٧

  . خود در مقابل آنها عمل مي كند
رغبـت حـضور مـي يابـد و در برنامـه هـاي عبـادي،           در مسجد با     -١٨

  .فرهنگي و اجتماعي آن شركت فعاالنه دارد

  اخالقي

نسبت به پديـده هـاي علمـي، محيطـي و تجربـي حـساس اسـت         -١
  ./وارتباط آنها را درك مي كند

 اطالعات الزم را در حوزه هاي علـوم طبيعـي، انـساني و اجتمـاعي                -٢
كسب كرده و به نقش علـوم و كـاربرد آنهـا در پيـشرفت جامعـه آگـاه               

  . /است
ست و در كـاربرد مهارتهـاي زبـاني و      با زبان و ادب فارسي مأنوس ا       -٣

  . استفاده از متون ساده ادبي توانايي دارد
 مهارت هاي پايه را در رياضيات مي داند و با نقش و كـاربرد آن در                 -٤

  . زندگي و پيشرفت ساير علوم آشنا است
 با زبان عربي براي فهـم بهتـر قـرآن و احاديـث و ادعيـه و ادبيـات                    -٥

  . /تفارسي تا حدودي آشنا اس
 با يك زبان خارجه در حد توانايي مكالمه سـاده و روزمـره آشـنايي           -٦

  . دارد
  . مي تواند از رسانه هاي ارتباطي براي كسب اطالعات استفاده كند-٧
 جامعه خود و مشاغل آن را تا حدي مي شناسد و بـراي زنـدگي در     -٨

  ./جامعه مهارت كافي دارد
  . ي انجام كار آگاه استنسبت به كاربرد علم در بهبود روشها-٩ 

  . روحيه علمي، قدرت استدالل و تفكر انتقادي و خالق دارد-١٠
  .  نحوه يادگيري خود را مي فهمد-١١
  .  شيوه صحيح مطالعه و تحقيق را مي داند-١٢
به تفكر و مباحثه عالقه مند است و با روش تحقيق آشنايي عملـي   -١٣

 .دارد
  

در حفظ . / بهبود وضعيت فردي و اجتماعي مي داند      ارزش كار را براي     
وسايل خود مي كوشد و با ترميم آنها حداكثر اسـتفاده را از آنهـا مـي               

اهميت آمادگي براي كار بيشتر و پرهيـز از راحـت طلبـي را در          . / كند
نسبت بـه حفـظ و توسـعه منـابع     . / پيشرفت اقتصادي جامعه مي داند    

مالكيـت ديگـران را     . / ساس اسـت  اقتصادي ملي و منطقه اي خود حـ       
بـه نقـش   . / محترم مي شمارد و نسبت بـه رعايـت آن حـساس اسـت        

منــابع . / مــشاغل و حــرَف در زنــدگي فــردي و اجتمــاعي آگــاه اســت
اقتصادي كشور و محيط زندگي خود را مـي شناسـد و نقـش آن را در       

احكام اقتصادي اسـالم را مـي دانـد و در حـد             . / رفاه عمومي مي داند   
براي حمايت از توليدات داخلـي اسـتفاده        . / ظيفه به آنها پايبند است    و

به مـشاركت در    . / از آنها را بر كاالهاي مشابه خارجي ترجيح مي دهد         
  .فعاليتهاي اقتصادي عالقه مند است

  سياسي  علمي و آموزشي

تفـاوت  . / در نظام جمهوري اسالمي را مي دانـد سلسله مراتب حاكميت  /
بـا  . / حكومت ديني مبتني بر واليت فقيه را با ساير حكومت ها مـي دانـد              

تاريخ سياسي ايران معاصر و مبارزات سياسي بنيانگذار جمهـوري اسـالمي        
راه هاي . / نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است. / آشنايي دارد

بـا فعاليـت هـاي     . / عدم وابستگي را مـي شناسـد      حفظ استقالل، آزادي و     
در دفـاع از حـق ،   ) ع (سياسي و شيوه مبارزه پيامبران و ائمـه معـصومين     

. / داراي روحيه سلحشوري و دفاع از كيان كشور اسالمي است. / آشنا است
در مواجهـه بـا   . / با انتخابات و نقش آراي عمـومي در جامعـه آشـنا اسـت            

اهميـت  . / سالمي از خود هوشياري نشان مي دهدتبليغات دشمنان ميهن ا  
نقش مردم و ديـن را در حكومـت   . / وحدت و امنيت ملي را درك مي كند      

  .مي داند

 زيستي

  . /راستگو، امانت دارد و راز نگهدار است+-١
  .  به ارزشهاي اخالقي عالقه نشان مي دهد-٢
  . /ه ارزشها و تواناييهاي خود آگاه است و سعي در پرورش آنها داردب-٣
  . / دختري عفيف و با حيا و پسري شجاع و غيور است-٤
  . /اطاعت از والدين را وظيفه مي داند-٥ 
 براي انجام كارهاي خود شخصاً اقدام مي كند و خود را از مشورت ديگران بـي    -٦

  . نياز نمي داند
را ارج مي نهد و خود نيز براي رسيدن به موفقيت تالش مـي   موفقيت ديگران   -٧

  . /كند
  . / به ديگران كمك مي كند و در رفع ضعفهاي آنها مي كوشد-٨
  . / از لباسهاي مناسب اسالمي ايراني استفاده مي كند-٩
  . /اوقات فراغت خود را با فعاليتهاي مناسب پر مي كند-١٠ 

  . ازين ديني و اجتماعي مرتب مي كندوضع ظاهري خود را با توجه به مو-١١
  . /توانايي عفو كردن ديگران در او بوجود آمده است-١٢
 بادقت در اعمال خود نسبت به ديگـران زمينـه اشـتباه و خطـاي آنهـا را در         -١٣

  .مورد خود از بين مي برد
 رعايت احترام ديگران را در صحبت با آنها الزم مي داند و با جمالت احتـرام          -١٤

  ./ سخن مي گويدآميز
  . / كاري از ديگران خواستن را مگر در صورت ناچاري امري ناپسند مي داند-١٥
 به پيشرفت كشور خود و هموطنانش اهميت مي دهد و يكپـارچگي ملـي را               -١٦

  . با ارزش مي داند
  . استفاده از تجربه بزرگترها را براي پيشرفت خود و ديگران الزم ميداند -١٧
  . /كر مي كندقبل از عمل ف-١٨
  .  به انتقاد از خود و ديگران اهميت مي دهد-١٩
  . خوب را از بد تشخيص مي دهد و گرايش به خوبي دارد-٢٠
  .  رفتاري متعادل دارد و سعي مي كند بر احساسات خود تسلط يابد-٢١
  . به رعايت نظم و انضباط عادت كرده است-٢٢
  مي داند رعايت قانون را براي حفظ حقوق همه الزم -٢٣

نسبت به پديده هاي علمي، محيطي و تجربي حـساس اسـت وارتبـاط     -١
  ./آنها را درك مي كند

 اطالعات الزم را در حوزه هاي علوم طبيعي، انساني و اجتمـاعي كـسب          -٢
  . /كرده و به نقش علوم و كاربرد آنها در پيشرفت جامعه آگاه است

ارسـي مـأنوس اسـت و در كـاربرد مهارتهـاي زبـاني و          با زبـان و ادب ف      -٣
  . استفاده از متون ساده ادبي توانايي دارد

 مهارت هاي پايه را در رياضيات مـي دانـد و بـا نقـش و كـاربرد آن در                   -٤
  . زندگي و پيشرفت ساير علوم آشنا است

 با زبان عربي براي فهم بهتر قرآن و احاديث و ادعيه و ادبيات فارسي تـا   -٥
  . /دودي آشنا استح
  .  با يك زبان خارجه در حد توانايي مكالمه ساده و روزمره آشنايي دارد-٦
  . مي تواند از رسانه هاي ارتباطي براي كسب اطالعات استفاده كند-٧
 جامعه خود و مشاغل آن را تـا حـدي مـي شناسـد و بـراي زنـدگي در         -٨

  ./جامعه مهارت كافي دارد
  .  بهبود روشهاي انجام كار آگاه استنسبت به كاربرد علم در-٩ 

  . روحيه علمي، قدرت استدالل و تفكر انتقادي و خالق دارد-١٠
  .  نحوه يادگيري خود را مي فهمد-١١
  .  شيوه صحيح مطالعه و تحقيق را مي داند-١٢
به تفكر و مباحثه عالقه مند اسـت و بـا روش تحقيـق آشـنايي عملـي         -١٣

  .دارد

كاركرد و وظايف اعضاي بدن را مي شناسد و تناسب آنهـا را حفـظ مـي     /
در . / با بهداشت فردي و اجتماعي آشنا است و آن را رعايت مي كند. / كند
براي حفظ سـالمتي خـود      ./ ظ و احياي محيط زيست كوشش مي كند       حف

ورزش مي كند و در رشته ورزشي مورد عالقه خـود داراي مهـارت نـسبي                
با كمك هاي اوليه آشنايي دارد و مي تواند از آنها در مواقـع لـزوم                . / است

برخي از بيماري هـا و عوامـل بيمـاري زا را مـي شناسـد و         . / استفاده كند 
نقش تغذيه را در حفظ سالمت بـدن        . يشگيري از آنها را مي داند     راههاي پ 

 . مي داند و با تغذيه مناسب سالمتي خود را حفظ مي كند
ج   ج


