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 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هفتمقرآن آموزش  كتاببندي بارم
 آزمون مفاهيم )كتبي(

 و بزرگسال ماه شهريور دوم نوبت اول نوبت شمارة درس پرسش از:

 ماتمعناي كل
 3 - نمره 2 1تا3

 3 - نمره 2 6تا 9

 هامعناي تركيب
 5/3 - نمره 1 1تا  3

 5/3 - نمره 1 6تا  9

ب وآيات)تمرينجمالتمعناي

 اُنس با قرآن(

 2 - نمره 9 1تا  3

 2 - نمره 9 6تا  9

 الگوهاي قواعد سادة قرآني
 3 - نمره 3 1تا  3

 3 - نمره 3 6تا  9

 معناي كلمات

 - نمره 3 - 6ا ت 3

 3 نمره 2 - 4تا  7

 3 نمره 2 - 32تا  31

 هامعناي تركيب

 - نمره 2 - 6تا  3

 5/3 نمره 2 - 4تا  7

 5/3 نمره 2 -  32تا 31

معناي جمالت و آيات )تمرين 

 ب اُنس با قرآن در خانه(

 - نمره 1 - 6تا  3

 2 نمره 1 - 4تا  7

 2 نمره 1 - 32تا  31

 نمره 21 نمره 21 نمره 21  جمع

 تذكر مهم : 

 آموز، معدل نمرة قرائت و مفاهيم اوست.يك دانشترم نمرة پاياني هر نيم 

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هشتمقرآن آموزش كتاب بندي بارم

 

 اهي( آزمون قرائت )شف

 يك پرسش قرائت 
 و بزرگسالشهريور  دوم نوبت اولنوبت 

 امتياز يك پرسش قرائت  

 - نمره 7 1تا 3دروس 

 نمره 7 6تا  3دروس 
 - نمره 7 6تا  9دروس 

 919تا  192صفحات 

 قرآن كريم
 - نمره 6

 نمره 7 - 4تا  7دروس 
 نمره 7 32تا  7دروس 

 نمره 7 - 32تا 31دروس 

 976تا  919حات صف

 قرآن كريم

 976تا  192صفحات  نمره 6 -

 قرآن كريم

 نمره 6

 نمره 21 نمره 21 نمره 21 جمع

 توضيحات:

 پرسش قرائت در هر گونه آزمون، شفاهي است.  -3

سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل در  9هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  -2

 جدول فوق است.

 شود.راي هر كلمة غلط خوانده شده، نيم نمره از امتياز آن پرسش كسر ميب -1

مبناي طراحي سؤال است.براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 



3 

 

 

 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هفتم هاي آسمانپيامكتاب بندي بارم

 

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 

 ، شهريور و بزرگسالنوبت دوم  نوبت اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 5/0 اول 2 اول

 5/0 دوم 2 دوم

 5/0 سوم 2 سوم

 55/0 چهارم 5/2 چهارم

 55/0 پنجم 5/2 پنجم

 1 ششم 3 ششم

 1 هفتم 3 هفتم

 1 هشتم 3 هشتم

 نمره 6 اوّل نوبتجمع هشت درس  نمره 21 جمع

 

 

 5/2 نهم

 5/2 دهم

 5/2 يازدهم

 2 دوازدهم

 5/1 سيزدهم

 5/1 اردهمچه

 5/1 پانزدهم

 نمره 39 دوم نوبتجمع هفت درس 

 نمره 21 جمع نهايي 
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 3141ـ 49هفتم سال تحصيلي  پايهپيام هاي آسمان كتاب بندي ضميمه اهل سنت بارم

 .شوداستفاده  2/315هاي مذهبي كد هاي مذهبي پايه هفتم از كتاب اقليتاقليت تذكر: براي طراحي سؤال كتاب

 

 دوم نوبت اول نوبت

 شماره

 درس

 نوع درس

بارم 

 اختصاصي

 بارم

 مشترك

بارم 

 كل

 نوع درس شماره درس

بارم 

 اختصاصي

 بارم

 مشترك

بارم 

 كل

 2 2 1 مشترك اول

دروس 

 اول نوبت

 نمره(6)

 5/1 5/1 1 مشترك اول

 2 2 1 مشترك دوم
 5/1 5/1 1 مشترك دوم

 2 2 1 مشترك سوم

 5/1 5/1 1 مشترك سوم 5/2 5/2 1 مشترك چهارم

 75/1 75/1 1 مشترك چهارم 5/2 5/2 1 مشترك پنجم

 75/1 75/1 1 مشترك پنجم 1 1 1 مشترك ششم

 3 3 1 مشترك ششم 1 1 1 مشترك هفتم

 هشتم

مشترك و 

 اختصاصي

 3 3 1 مشترك هفتم 1 5/3 5/3

 21 5/32 5/3 هشت درس جمع
 3 5/1 5/1 مشترك و اختصاصي هشتم 

 6  5/5 5/1 هشت درس جمع

 

دروس 

دوم  نوبت

 نمره(39)

 5/2 25/3 25/3 مشترك و اختصاصي نهم

 5/2 25/3 25/3 مشترك و اختصاصي دهم

 5/2 25/3 25/3 مشترك و اختصاصي يازدهم 

 2 2 1 مشترك دوازدهم

 5/3 5/3 1 مشترك سيزدهم

 5/3 5/3 1 مشترك چهاردهم

 5/3 5/3 1 مشترك پانزدهم

 39 25/31 75/1 دوم نوبترس هفت د جمع

 6  5/5 5/1 اول نوبتهشت درس  جمع

 21  75/35 25/9 شانزده درس جمع نهايي 
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 3141ـ 49پايه هفتم سال تحصيلي  ديني بندي كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژه اقليت هايبارم

 .شوداستفاده  3/315از كتاب اقليتهاي ديني كد  پايه هفتم اقليتهاي ديني  تذكر: براي طراحي سؤال كتاب

 

 دوم نوبت اول نوبت

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 3 اول

 

 وبتدروس ن

 اول

 نمره(6)

 

 55/0 اول

 5/0 دوم 2 دوم

 55/0 سوم 3 سوم

 1 چهارم 3 چهارم

 5/1 پنجم 4 پنجم

 5/1 ششم 5 ششم

 نمره 6 جمع شش درس 20 جمع شش درس

 

 نوبتدروس 

 نمره(39وم )د

 2 هفت

 2 هشت

 4 نهم

 3 دهم

 3 يازدهم

 6 اول نوبت جمع شش درس

 نمره 39 دوم وبتجمع پنج درس ن

 نمره 21 شانزده درس جمع نهايي 
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 3141ـ 49هاي آسمان پايه هشتم سال تحصيلي پيام كتاببندي بارم

 

 سؤال است. مبناي طراحي 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 

 نوبت دوم  نوبت اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 5/1 اول

 دروس

 نوبت

 اول

 نمره( 6)

 5/0 اول

 5/0 دوم 2 دوم

 5/0 سوم 5/1 سوم

 55/0 چهارم 5/2 چهارم

 55/0 پنجم 2 پنجم

 1 ششم 5/3 ششم

 1 هفتم 5/3 هفتم

 1 هشتم 5/3 هشتم

 نمره 6 جمع هشت درس نوبت اوّل نمره 21 جمع

 

 

 2 نهم

 2 دهم

 5/2 يازدهم

 2 دوازدهم

 2 سيزدهم

 2 چهاردهم

 5/1 پانزدهم

 نمره 39 جمع هفت درس نوبت دوم

 نمره 21 جمع نهايي 
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 41-49تحصيلي بندي ضميمه اهل سنت پيام هاي آسمان پايه هشتم سالبارم

 .ه شوداستفاد 3/334كدهاي مذهبي يه هشتم از كتاب اقليتهاي مذهبي پااقليت براي طراحي سؤال كتابتذكر: 

 

 نوبت دوم نوبت اول

شماره 

 درس
 نوع درس

بارم 

 اختصاصي

 بارم

 مشترك

بارم 

 كل
 نوع درس شماره درس

بارم 

 اختصاصي

 بارم

 مشترك

بارم 

 كل

 5/3 5/3 1 مشترك اول

دروس 

نوبت 

 اول

 نمره(6)

 5/0 5/1 1 مشترك اول

 2 2 1 مشترك دوم
 5/0 5/1 1 مشترك دوم

 5/3 5/3 1 مشترك سوم

 5/0 5/1 1 مشترك سوم 5/2 1 5/2 اختصاصي چهارم

 55/0 1 75/1 اختصاصي چهارم 2 1 2 اختصاصي پنجم

 ششم
مشترك و 

 اختصاصي
 55/0 1 75/1 اختصاصي پنجم 5/1 2 5/3

 هفتم
مشترك و 

 اختصاصي
 1 5/1 5/1 شترك و اختصاصيم ششم 5/1 2 5/3

 1 5/1 5/1 مشترك و اختصاصي هفتم 5/1 5/1 1 مشترك هشتم

 21 5/32 5/7 جمع هشت درس
 1 3 1 مشترك هشتم 

 6  5/1 5/2 جمع هشت درس

 

دروس 

نوبت دوم 

 نمره(39)

 2 2 1 مشترك نهم

 2 2 1 مشترك دهم

 5/2 5/2 1 مشترك يازدهم 

 2 2 1 مشترك دوازدهم

 2 2 1 مشترك سيزدهم

 2 2 1 مشترك چهاردهم

 5/3 5/3 1 مشترك پانزدهم

 39 39 1 دوم نوبتجمع هفت درس 

 6  5/1 5/2 اول نوبتجمع هشت درس 

 21 5/37 5/2 جمع نهايي شانزده درس 
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  41-49سال تحصيلي پايه هشتم بندي كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژه اقليت هاي دينيبارم

 .شود هاستفاد 2/334 كد اقليتهاي ديني  ازكتاب پايه هشتم اقليتهاي ديني تذكر: براي طراحي سؤال كتاب

 دوم نوبت اول نوبت

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 3 اول

 

 نوبتدروس 
 اول

 نمره(6)

 

 55/0 اول

 5/0 دوم 2 دوم

 55/0 سوم 3 سوم

 1 چهارم 3 چهارم

 5/1 پنجم 4 پنجم

 5/1 ششم 5 ششم

 نمره 6 شش درس جمع 20 شش درس جمع

 

 نوبتدروس 
 نمره(39دوم )

 3 هفت

 2 هشت

 2 نهم

 3 دهم

 2 يازدهم

 2 دوازدهم

 6 اول نوبتجمع شش درس 

 نمره 39 دوم نوبتجمع شش درس 

 نمره 21 جمع نهايي شانزده درس 
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 3141ـ 49سال تحصيلي عربي پايه هفتم كتاب بندي بارم

 كتبي امتحان 

 (از درس اول تا پايان درس چهارمنوبت اوّل )
 

 جمع مرهـن موضوع شماره مهارت هاي زباني

 مهارت ترجمه
 

 7.5 5.5 رسي )دو نمره از سخنان حكيمانه(جمله هاي عربي به فا هترجم 1
 1 تكميل ترجمه ناقص )جهار كلمه( 2 نـمره

 1 انتخاب ترجمه درست )پرسش دو گزينه اي( 3

 مهارت واژه شناسي
 

 2.5 1 تصوير( چهارنوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي ) 1
 0.5 )دو مورد(  مترادف و متضاد 2 نـمره

 0.5 ) دو مورد( مه در جملهكل ايمعننوشتن  3

 0.5 كلمه )دو مورد( چهارناهماهنگ در ميان  كلمهتشخيص  4

شناخت و  مهارت
 كاربرد قواعد

 

جمع مؤنّث سالم و جمع  جمع مذكّر سالم، مثنّي، هاي اسم  تشخيصشناخت و  1
 و اسم اشاره در جمله مكسّر

 نمره 3 1

 مهارت درك و فهم
 

 نـمره 2 0.5 گزينه اي( دوبا كلمات مناسب )سؤال پر كردن جاهاي خالي  1

 يا «وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم»سؤال جور كردني از كاربرد واژگان  2
جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي  دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه ارائه

 مناسب كامل شود. كلمهبا 

0.5 

چهار جمله و تعيين درست و  ارائهيا  (سؤال4ي احمتن و طرّ ارائهدرك مطلب ) 3
 غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله(

1 

 مهارت مكالمه
 

اسماء استفهام.شامل حروف و كلمه اي به جمله هاي داراي  يا دو پاسخ كوتاه يک  3
 «كَم و ماذا ، يما ه ،ما هوَ   ،هَل يا أ، أينَ، مَن، ما »جمله پرسشي با  چهار

 نـمره 2 2

 35 35  ه هامرـجمع ن                                                                        
 

 

 اول( رّاحي سؤال در نوبت اوّل و ميان ترمتذكّرات: )براي ط

 در هر آزموني تنها دانش آموز نيست كه آزموده مي شود؛ در حقيقت خود معلّم و نظام آموزشي نيز آزموده مي شود. -1

 احي وآماده سازي سؤاالت المتحاني دست كم به يک روز كامل  وقت نياز دارد.طر -2

 طراح در طرّاحي سؤاالت امتحاني مجاز است تا يک نمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نمايد. -3

 بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد. -4



00 

 

از موارد سؤاالت بخش هاي مختلف با هم تلفيق مي شوند و تفكيک مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در  در بسياري -5

 بخش مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان با همديگر بيايد.

متضاد وجود دارد تا مترادف و در طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد بايد توجّه داشت كه در نيمه نخست كتاب، بيشتر  -6

نبايد از دانش آموز خواست مترادف و يا متضاد كلمه اي را از حفظ بنويسد بلكه همانند تمرينات موجود در كتاب بايد 

 سؤال داده شود.

براي تايپ سؤاالت  Adobe Arabic  ،B Badr ، Traditional Arabic  ،Simplified Arabicفونت هاي  -5

 هستند. امتحان عربي مناسب

نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب  15طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از  -8

مورد است؛  12نمره شفاهي به تفكيک)روان خواني و مكالمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه سؤاالت امتحان 

 دهم درج نمره مكالمه است.مورد سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهار

خودداري كرد؛ براي مثال طرح چنين « ساختن»در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از  -9

در امتحان داده شود. سپس زير هذا و الرجل نقطه چين داده شود و « هذا الرجل طبيب.»سؤالي كامالً مردود است: جمله 

برسد. در اين « هؤالء النساء طبيبات.»داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ  به جاي طبيب ،طبيبات

 بخش سؤاالت تعريفي نيز داده نمي شود.

 سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.( -10

تالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد، مانند اينكه از طراحي سؤاالت معماگونه، وجه اخ -11

)عليم، مألك يا ملک، أحدوثة(، بنات، نيّات، أمّهات،سماوات و سبعين چه جمعي مفرد)علماء مالئكة، احاديث( چيست؟ 

 هستند؟ طرح سؤال از معدود، تطابق عدد و معدود

 ادامه دارد
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 3141ـ 49سال تحصيلي  مهفت پايه عربي كتاب بنديبارم

 كتبيبارم بندي امتحان 

 دوم  ترمرات براي طرّاحي سؤال درس عربي در نوبت دوم و ميان تذك

 در هر آزموني تنها دانش آموز نيست كه آزموده مي شود؛ در حقيقت خود معلّم و نظام آموزشي نيز آزموده مي شود. .1

 وز كامل  وقت نياز دارد.طراحي وآماده سازي سؤاالت المتحاني دست كم به يک ر .2

 طراح در طرّاحي سؤاالت امتحاني مجاز است تا يک نمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نمايد. .3

 بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد. .4

 ادامه دارد

 (نمره 33نمره و درس پنجم تا دوازدهم تقريباً  9پايان درس چهارم تقريباً از درس اول تا ) دومنوبت 
 

 جمع مرهـن موضوع شماره مهارت هاي زباني

 
 مهارت ترجمه

 

 نـمره 7.5 5.5 جمله هاي عربي به فارسي )دو نمره از سخنان حكيمانه( هترجم 1

 1 تكميل ترجمه ناقص )جهار كلمه( 2

 1 پرسش دو گزينه اي(انتخاب ترجمه درست ) 3

 
 مهارت واژه شناسي

 

 نـمره 2.5 1 تصوير( چهارهر تصوير به زبان عربي ) نام نوشتن  1

 0.5 )دو مورد(  مترادف و متضاد 2

 0.5 ) دو مورد( كلمه در جمله ايمعننوشتن  3

 0.5 كلمه )دو مورد( چهارناهماهنگ در ميان  كلمهتشخيص  4

شناخت و  مهارت
 برد قواعدكار

 

 نمره 3 1 كاربرد فعل ماضي در جمله)سؤال از تبديل و ساختن مطلقاً طرح نگردد.(شناخت و  1

 
 مهارت درك و فهم

 

 نـمره 2 0.5 گزينه اي( دوپر كردن جاهاي خالي با كلمات مناسب )سؤال  1

 ارائه اي «وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم»سؤال جور كردني از كاربرد واژگان  2
 كلمهجمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با  دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه

 مناسب كامل شود.

0.5 

چهار جمله و تعيين درست و غلط آن ها  ارائهيا  (سؤال4احي متن و طرّ ارائهدرك مطلب ) 3
 بر اساس مفهوم هر جمله(

1 

 
 مهارت مكالمه

 

 چهاراسماء استفهام.شامل حروف و اي به جمله هاي داراي  كلمهدو يا پاسخ كوتاه يک  3
 «كَم و ماذا ، يما ه ،ما هوَ   ،هَل يا أ، أينَ، مَن، ما »جمله پرسشي با 

 نـمره 2 2

 35 35  ه هامرـجمع ن                                                                        
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م تلفيق مي شوند و تفكيک مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در در بسياري از موارد سؤاالت بخش هاي مختلف با ه .5

 بخش مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان با همديگر بيايد.

در طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد بايد توجّه داشت كه در نيمه نخست كتاب، بيشتر متضاد وجود دارد تا مترادف و  .6

ز دانش آموز خواست مترادف و يا متضاد كلمه اي را از حفظ بنويسد بلكه همانند تمرينات موجود در كتاب بايد نبايد ا

 سؤال داده شود.

براي تايپ سؤاالت  Adobe Arabic  ،B Badr ، Traditional Arabic  ،Simplified Arabicفونت هاي  .5

 امتحان عربي مناسب هستند.

 دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.( سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط .8

از طراحي سؤاالت معماگونه، وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد، مانند اينكه  .9

سماوات و سبعين چه جمعي )عليم، مألك يا ملک، أحدوثة(، بنات، نيّات، أمّهات،مفرد)علماء مالئكة، احاديث( چيست؟ 

 هستند؟ طرح سؤال از معدود، تطابق عدد و معدود

نـمره از نوبت دوم تقريبي است. بسياري از مفاهيم در نيمه دوم كتاب با نيمه  11نـمره از مطالب نوبت اوّل و  4طرح  .10

 ماضي( سؤال طرح گردد. اوّل تلفيق شده است. منظور اين است كه در امتحان پايانِ سال، بيشتر از نيمه دوم )فعل

 بارم بندي امتحان خرداد و شهريور مانند هم است. .11

 نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب نمره 15و نوبت اول و دوم بايد از  ترمطرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان  .12

مورد است؛ مورد  12ص شود. به عبارت ديگر چنانچه تعداد سؤاالت امتحان شفاهي)روان خواني و مكالمه( مشخ

سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است. )در امتحان نهايي يا كشوري مطابق قانون 

 حوزه عمل مي شود.(

خودداري كرد؛ براي مثال طرح چنين « ساختن»در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از  .13

نقطه چين « ذلک الولد كتب»در امتحان داده شود. سپس زير « ذلک الولد كتب درسه.»دود است: جمله سؤالي كامالً مر

« تلک البنت كتبت درسها.»داده شود و به جاي درسَهُ ،درسَها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ 

 برسد. در اين بخش سؤاالت تعريفي نيز داده نمي شود.

 ردادامه دا
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 3141ـ 49سال تحصيلي  هفتم پايه عربيبندي بارمكتاب 

 شفاهيامتحان  بارم بندي

 دوماوّل و نوبت 

 جمع مرهـن موضوع شماره مهارت ها 

 خواندن، هاي مهارت

 شنيدن، سخن گفتن

 3 روان خواني )خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ صحيح مخارج حروف( 1
5 

 نـمره
 تاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله هاي پرسشي مكالمه ساده در حدّ ك 2

 ، أ(أينَ، كَم، هَلْ ، أينَ، مِنْ، لِمَنْ)داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، مَنْ

2 

  5 ه هامرـجمع ن

 :تذكّرات

 ۀكاري دشوار است و از عهد (و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ صحيح مخارج حروف خاصّ زبان عربي .1

ش آموزان بر نمي آيد؛ لذا درخواست مي گردد از سختگيري در اين زمينه خودداري شود و فقط از دانش بسياري دان

 آموزان خواسته شود كه سعي كنند حتّي االمكان حروف خاص را درست بر زبان آورند. 

« هَل أنت مِن إيران؟»لِ در پاسخ به جمله هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤا .2

در بخش مكالمه فهم سؤال نيمي از نمره را « نعم؛ أنا مِن إيران.»كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: « نَعَم»بگويد: 

 دارد.

يكي از موارد امتحاني مي تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرفي  .3

ت بخش مكالمه بايد بسيار ساده و ابتدايي باشد. تنها جايي كه از دانش آموز )ساختن( خواسته شده است كند.سؤاال

همين بخش مكالمه است. پرسش هاي اين بخش بايد در نهايت سادگي باشند زيرا دانش آموز در آغاز راه يادگيري زبان 

ت من مصر؟/ أ أنت كاظم؟/ ما اسمک؟ مَن أنت؟/ لمن عربي است. نمونه سؤاالتي كه مي توان پرسيد عبارتند از: هل أن

 هذه الحقيبة؟/ كم قلما هنا؟كيف حالک؟

 ترم ها( ميانتذكّرات: )براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم و نيز 

 در طرّاحي سؤاالت امتحاني طرّاح مجاز است تا يک نـمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نـمايد.

 ني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد.بار اصلي سؤاالت امتحا

در بسياري از موارد سؤاالت بخش هاي مختلف با هم تلفيق مي شوند و تفكيک مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در بخش 

 مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بيايد.

متضاد أمس »احي سؤاالتِ مترادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در كتاب سؤال طرّاحي شود و چنين سؤالي طرح نشود: در طرّ

 «كلمات مترادف و متضاد را معلوم كنيد.»بلكه سؤال داده شود « را بنويسيد.

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  هشتم پايه عربيكتاب بندي ارمب

 نـمره 35 ( درس اوّل تا پايان درس پنجماز نوبت اوّل )

 كتبيبارم بندي امتحان 

 جمع مرهن موضوع شماره مهارتهاي زباني

 مهارت ترجمه

 

 7 4.5 جمله هاي عربي به فارسي  مهترج 1

 2 سي عربي به فارآيات و حكمت ها از  مهترج 2 نـمره

 0.5  )دو جمله( عربي به فارسي هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در  3

مهارت واژه 

 شناسي

 

 2 0.5 تصوير( دونوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي ) 1

 0.5 )همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد 2 نـمره

شود و ترجمه آنها خواسته ه )زير دو كلمه در جمله خط كشيده كلمه در جمل ايمعننوشتن  3

 شود.(

0.5 

 0.5 )دو مورد(گزينه  چهاردر ميان  ناهماهنگ هتشخيص كلم 4

 مهارت

شناخت و 

 كاربرد قواعد

 

 2 0.5 تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله 1

تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس  2 نـمره

 دوم(

0.5 

تعيين فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم  3

 درس چهارم(

1 

مهارت درك و 

 فهم

 

چهار ) «ل به ستون دوموصل كردن كلمات ستون اوّ»سؤال جور كردني از كاربرد واژگان  1

 ( مورد

اي خالي كه بايد جاي خالي پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي ج هو يا اراي

 مناسب كامل شود. هبا كلم

 گزينه اي( دومناسب )سؤال  گزينه هايپر كردن جاهاي خالي با و يا 

1 1 

 نـمره

 درك مطلب  2

  با چهار كلمه پرسشي خوانده شده( سؤالچهار احي متن و طرّ ه)اراي

يا بر اساس متن  ملهجمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر ج چهار هاراي)

 (ارايه شده در برگه امتحاني

2  

 مهـمهارت مكال

 

 اسماء استفهام.حروف و داراي  پرسشي مصوّر كلمه اي به جمله هاي يا دو پاسخ كوتاه يک  1

 «،و ماذا، كَم يهَل يا أ، أينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما ه»پرسشي با  هجمل دوشامل 

1 3 

 نـمره

 35   ه هامرـجمع ن                                                                        

 ادامه دارد
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 : اتتذكر

براي تايپ سؤاالت  Adobe Arabic  ،B Badr ، Traditional Arabic  ،Simplified Arabicفونت هاي 

 امتحان عربي مناسب اند.

نمره باشد و در برگه امتحاني ميزان كسب  15بايد از  طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم

 12نمره شفاهي به تفكيک)روان خواني و مكالـمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه سؤاالت امتحان 

 مورد است؛ مورد سيزدهم درج نـمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نـمره مكالـمه است.

مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر 

 ( رَجَعَتْ براي جاي خالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. أنا ... إلي البيت اآلن. )أرجِـعُ

سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي 

 شود.(

 رجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود.ت

 
 

 ادامه دارد
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 3141ـ 49سال تحصيلي هشتم  ي پايهعربكتاب  كتبي امتحان يبارم بند
 (مرهـن 33 درس ششم تا پايان درس دهم تقريباًمره و ـن 9 درس اوّل تا پنجم تقريباًاز نوبت دوم ) 

 

 ادامه دارد

 جمع مرهـن موضوع شماره يزبان يمهارت ها

 مهارت ترجمه
 

 نـمره5 4.5 جمله هاي عربي به فارسي  هترجم 1

 2  يبه فارس يعربآيات و حكمت ها از  هترجم 2

 0.5  ي )دو جمله(به فارس يعرب هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در  3

 يهارت واژه شناسم
 

 نـمره2 0.5 ر(يتصو دو) ير به زبان عربينوشتن اسم هر تصو 1

 0.5 )همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد 2

ه )زير دو كلمه در جمله خط كشيده شود و ترجمه آنها خواسته كلمه در جمل ايمعننوشتن  3
 شود.(

0.5 

 0.5 )دو مورد(گزينه  چهاران يناهماهنگ در م هص كلميتشخ 4

 مهارت
شناخت و كاربرد 

 قواعد
 

 نـمره2 0.5 لهتشخيص فعل ماضي و مضارع در جم 1

تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس  2
 دوم(

0.5 

تعيين فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس  3
 چهارم(

1 

 هارت درك و فهم
 

چهار ) «ل به ستون دومردن كلمات ستون اوّوصل ك»از كاربرد واژگان  يسؤال جور كردن 1
 ( مورد

با  يخال يد جايكه با يخال يجا ياضافه است و چهار جمله دارا يكيپنج كلمه كه  يها ارايو 
 مناسب كامل شود. هكلم

 (ينه ايگز دومناسب )سؤال  گزينه هايبا  يخال يپر كردن جاهاو يا 

 نـمره3 1

 درك مطلب  2
  با چهار كلمه پرسشي خوانده شده( سؤالچهار  ياحمتن و طرّ يه)ارا

يا بر اساس متن ارايه  ن درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جملهييجمله و تع چهار يهارا)
 (شده در برگه امتحاني

2 

 مهـمهارت مكال
 

 اسماء استفهام.حروف و  يدارا ي پرسشي مصوّربه جمله ها يكلمه ا يا دو کيپاسخ كوتاه   1
، لماذا، متي، و ماذا، كَم ينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما هيا أ، أيهَل »با  يپرسش هجمل دوشامل 
 «كيف

 سؤال طرّاحي شود. « لماذا، متي يا كيف»ترجيحاً با 

 نـمره1 1

 35  ه هامرـجمع ن                                                                        
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 : )براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم و نيز نيم ترم ها (تذكّرات

 

نـمره از نوبت دوم تقريبي است. بسياري از مفاهيم در نيمه دوم  11نـمره از مطالب نوبت اوّل و  4طرح ـ 

 كتاب با نيمه اوّل تلفيق شده است.

 ت كه بايد تنوّع داشته باشد.بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان اسـ 

از افعال ثالثي مجرّد صحيح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ در كتاب درسي افعالي مانند قال و يقول نيز ـ 

به كار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غير ثالثي مجرّد صحيح و سالـم مستقيماً مورد سؤال واقع نشود 

نكه ترجمه جمله اي از جمالت كتاب خواسته شود كه اين فعل در آنها به اشكالي در طرح آن نيست. مانند اي

 كار رفته است. هرچند بهتر آن است كه در طرح سؤال از چنين افعالي پرهيز شود.

 از طرّاحي سؤاالت معمّا گونه، وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد.

 و شهريور مانند هم است.بارم بندي امتحان خرداد ـ 

نـمره باشد و در خود برگه امتحاني  15طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اوّل و دوم بايد از ـ 

ميزان كسب نـمره شفاهي)روان خواني و مكالمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه تعداد سؤاالت امتحان 

 خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است.مورد است؛ مورد سيزدهم درج نمره روان  12

طرح سؤال قواعد مطابق بارم بندي باشد و از طرح سؤال ذكر صيغه، تبديل فعل جمله اي از غايب به ـ 

مخاطب و بازنويسي آن خودداري گردد. در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و 

براي جاي خالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. هؤالءِ مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب 

 (سيلعبون  الالعبون ... في الملعب بعد دقيقتين. )لعبتِ

سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي ـ 

 شود.(

 در امتحان طرّاحي نشود.ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي ـ 

 

 ادامه دارد
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 3141ـ 49سال تحصيلي ي پايه هشتم عربكتاب شفاهي امتحان  ي پنج نـمرهبارم بند

 دوماوّل و نوبت 

 جمع مرهـن موضوع شماره مهارت ها

 خواندن، هاي مهارت

 شنيدن، سخن گفتن

 و ترجمه شفاهي

 

 3 مخارج حروف( روان خواني )خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ صحيح 1

5 

 نـمره

مكالمه ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ به جمله هاي پرسشي شبيه به آنچه در  2

 كتاب درسي با نام )گفت و گو به زبان قرآن( طرّاحي شده است. 

، أ، متي، أينَ، كَم، هَلْ ، أينَ، مِنْ، لِمَنْ)سؤال با جمالت داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهي، مَنْ

 كيف، لماذا(

2 

  5  ه هامرـجمع ن                                                     

 تذكّرات:

كاري بسيار دشوار است و  (و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ صحيح مخارج حروف خاصّ زبان عربي

سختگيري در اين زمينه خودداري  از عهده اكثريت دانش آموزان بر نـمي آيد؛ لذا مؤكّداً درخواست مي گردد از

 شود. امّا از دانش آموزان خواسته شود كه سعي كنند حتّي االمكان حروف خاص عربي را درست بر زبان آورند.

هَل أنت »در پاسخ به جمله هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ 

در بخش مكالمه « نعم؛ أنا مِن إيران.»كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: « نَعَم»بگويد: « مِن إيران؟

 فهم سؤال نيمي از نـمره را دارد.

 يكي از موارد امتحاني مي تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرفي كند.

نش آموزان آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين طبيعي است كه در يک روز نـمي توان از همه دا

هرآنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلي مي خواند و مجموعه فعّاليت هاي شفاهي و مكالمه وي نـمره 

 شفاهي اش را تشكيل مي دهد. مبناي نـمره دهي آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهي اوست.

در مكالمه در حدّ دانش آموز پايه هشتم نيست. مخصوصاً اينكه او بايد در رعايت ظرافت هاي صرفي و نحوي 

پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آزمون شفاهي اضطراب 

تا دارد؛ با توجّه به اين موارد از دبير ارجمند درخواست مي گردد اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند 

 دانش آموز خاطره خوش از مكالمه داشته باشد و زمينه مثبتي در ذهن او براي سال هاي آينده وجود داشته باشد.

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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  3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هفتم مطالعات اجتماعي كتاببندي بارم

 
 ياني شهريوركتبي پا

 و
 بزرگسال

 
 كتبي پاياني

 دوم نوبت 

 
 كتبي پاياني
 نوبت اول

 

 شماره فصل
 

 نمره
 

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش

5/0 
 
 

5/0 
 
 
1 
2 
2 
2 

 
 
 

 
از شش فصل 

3 
 

3 
 
 
3 

 
 

5/3 
5/3 
5/3 
5/3 

 فصل اول
 
 

 فصل دوم
 
 

 فصل سوم
 فصل چهارم
 فصل پنجم
 فصل ششم

4 
 
 
5 
 

4 
 
5 
1 
1 

ها و افكار . همفكري وگو كردن. اظهار نظر كردن . بيان ايدهث و گفتبح -الف
 كردن. استدالل . طرح سوال. پاسخ به سواالت . فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري اطالعات تحقيق ) پرس وجو كردن. مصاحبه كردن. يادداشت برداري. گرد -ب
 و مراجعه به منابع . تهيه گزارش بازدبد علمي(

..درست كردن مدل و ماكت . تكميل و ترسيم نقشه و نمودار . آوردن نمونه به . -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاريكالس. طراحي پوستر. نوشتن متن. شركت درفعاليت

 
 هاي كتبي آزمون

 خودارزيابي  
 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                21 جمع 21 1 2

2 
 
2 

 
2 

 
2 
2 
2 

3 

 
3 

 
5/2 

 
3 
5/2 

3 

 هفتمفصل  
 

 فصل هشتم
 

 فصل نهم
 

 فصل دهم
 فصل يازدهم

 دوازدهمفصل

4 
 
5 

 
4 

 
5 
1 
1 

بحث و گفت وگو كردن. اظهار نظر كردن . بيان ايده ها و افكار، همفكري  -الف
 كردن. استدالل. طرح سوال. پاسخ به سواالت. فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري اطالعات وجو كردن. مصاحبه كردن. يادداشت برداري . گردتحقيق) پرس  -ب
 و مراجعه به منابع . تهيه گزارش بازدبد علمي و ..

كالس.  درست كردن مدل و ماكت. تكميل و ترسيم نقشه و نمودار. آوردن نمونه به -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاري و ...طراحي پوستر. نوشتن متن. شركت در فعاليت

 هاي كتبي نآزمو
 خودارزيابي  

 يابي از طريق  والدينارزش

32 37 21  21  

 جمع 21 جمع 21 21 21

 :است ريز صورت به نوبت هر در ياجتماع مطالعات درس از يابيارزش
در كارنامه . است رهنم دو نيا نيانگيمدر هر نوبت  آموزان�دانش يينها نمره و نمره 21 يانيپا يابيارزش و نمره 21 مستمر يابيارزشـ  

 يابي مستمر و پاياني درج مي شود.دانش آموزان تنها دو ستون ارزش

 تبي پاياني شهريور ماه منظور شوديابي مستمر نوبت دوم به شرط مثبت بودن در ارزشيابي كنمره ارزشـ   

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي هشتم مطالعات اجتماعي پايه  كتاببندي بارم

  

 :است ريز صورت به نوبت هر در ياجتماع مطالعات درس از يابيارزش
در كارنامه . است نمره دو نيا نيانگيمدر هر نوبت  آموزان�دانش يينها نمره و نمره 21 يانيپا يابيارزش و نمره 21 مستمر يابيارزشـ  

 يابي مستمر و پاياني درج مي شود.دانش آموزان تنها دو ستون ارزش

 يابي مستمر نوبت دوم به شرط مثبت بودن در ارزشيابي كتبي پاياني شهريور ماه منظور شودـ   نمره ارزش

 مبناي طراحي سؤال است. 41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  براي طراحي سؤاالت

كتبي پاياني 
و  شهريور

 بزرگسال

كتبي 
پاياني 
نوبت 
 دوم

كتبي 
 پاياني
نوبت 
 اول

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره شماره فصل

5/0 
 
 

5/0 
 
1 
2 
2 
2 

 
 
 

از 
شش 
فصل 

3 
 
 

3 
 
 

5/3 
 

5/3 
3 
5/3 
5/3 

 فصل اول
 
 

 فصل دوم
 

 فصل سوم
 فصل چهارم
 فصل پنجم
 فصل ششم

4 
 
 
5 

 
4 
5 
1 
1 

ها و افكار . همفكري كردن. وگو كردن. اظهار نظر كردن . بيان ايدهبحث و گفت -الف
 استدالل . طرح سوال. پاسخ به سواالت . فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

ري اطالعات و آوتحقيق ) پرس وجو كردن. مصاحبه كردن. يادداشت برداري. گرد -ب
 مراجعه به منابع . تهيه گزارش بازدبد علمي(

...درست كردن مدل و ماكت . تكميل و ترسيم نقشه و نمودار . آوردن نمونه به كالس.  -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاريطراحي پوستر. نوشتن متن. شركت درفعاليت

 هاي كتبي آزمون
 خودارزيابي  

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                21 جمع 21 1 2

2 
 
2 

 
2 

 
2 
2 
2 

2 

 
2 

 
5/3 
 

5/3 
3 
3 

 فصل اهفتم 
 

 فصل هشتم
 

 فصل نهم
 

 فصل دهم
 فصل يازدهم

 فصل  دوازدهم

4 
 
5 

 
4 
 

5 
1 
1 

بحث و گفت وگو كردن. اظهار نظر كردن . بيان ايده ها و افكار، همفكري كردن.  -الف
 پاسخ به سواالت. فهرست كردن، پيشنهاد كردن و.. استدالل. طرح سوال.

آوري اطالعات و تحقيق) پرس وجو كردن. مصاحبه كردن. يادداشت برداري . گرد -ب
 مراجعه به منابع . تهيه گزارش بازدبد علمي و ..

كالس. طراحي  درست كردن مدل و ماكت. تكميل و ترسيم نقشه و نمودار. آوردن نمونه به -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاري و ...شتن متن. شركت در فعاليتپوستر. نو

 هاي كتبي آزمون
 خودارزيابي  

 يابي از طريق  والدينارزش

32 37 21  21  

 جمع 21 جمع 21 21 21
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 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هفتم رياضي كتاببندي بارم

 نوبت اول موضوع

 بارم   بدون استفاده از ماشين حساب -بخش اول

 5/2 محاسبه جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

 5/2 داكردن اجزاي موردنظرروابط بين پاره خط هاوزاويه هاوپي

 1 ام يک الگو nنوشتن جمله  

 1 ساده كردن يک عبارت جبري

 1 پيدا كردن مقدار يک عبارت جبري

 2 هاي يک عدد و تشخيص عددهاي اول ومحاسبه ب م م  و  ك م مپيدا كردن شمارنده

  با ماشين حساب –بخش دوم 

 5/1 ربوطههاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم محل مسئله

 2 تبديالت هندسي و هم نهشتي شكل ها

 5/1 حل مسئله با كمک  معادله ، حل معادله 

 2 مفاهيم حل مساله هاي مرتبط با ب.م.م   و   ك.م.م 

 3 حل مسئله با راهبردهاي مختلف

 21 جمع نمرات

 

 ادامه دارد



22 

 

 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هفتم رياضيبندي درس بارم  

 ، شهريور و بزرگسالنوبت دوم هفتم رياضي 

 بارم بدون استفاده از ماشين حساب -بخش اول

 1 محاسبه جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

 1 پيدا كردن مقادير موردنظر  –روابط بين پاره خطها و زاويه ها 

 5/0 ام يک الگووساده كردن عبارت هاي جبري nنوشتن جمله  

 5/0 ک عبارت جبريپيدا كردن مقدار ي

هاي يک عدد و تشخيص عددهاي اول پيدا كردن شمارنده

 ومحاسبه ب.م.م و ك.م.م

1 

 1 گسترده حجمها-انواع حجمها وويژگيهاي آنها-تجسم فضايي

 1 رسم بردار و نوشتن مختصات آن

 1 انتقال برداري و بيان جمع متناظر با آن

 5/1 يک عدد پيدا كردن مقدار يک عبارت توان دار و جذر

 5/1 رسم نمودار وتوصيف وتفسير آنهاومفاهيم احتمال

 نوبت دوم با استفاده از ماشين حساب –بخش دوم 

 1 هاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطهحل مسئله

 1 تبديلهاي هندسي وهم نهشتي شكلها

 1 حل معادله  -حل مسئله با كمک معادله

 2 ل و حجم منشورهامحاسبه مساحت جانبي، مساحت ك

 1 ب.م.م و ك.م.م-هاي مربوطه به شمارنده هاحل مسئله  

 5/1 مفهوم جذر -ساده كردن يک عبارت توان دار -نعريف توان  

 /5 بردارهاي مساوي و قرينه –پيدا كردن مختصات بردار 

 1 پيداكردن ميانگين داده ها و محاسبه احتمال وقوع يک پيشامد

 1 بردهاي مختلفحل مسئله با راه

 21   جمع نمرات

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  پايه هشتم رياضيبندي درس بارم

 ، شهريور و بزرگسالدوم نوبت اول نوبت فصل شماره

 2 5/9 فصل اول

 3 5/2 دوم فصل

 2 5/9 فصل سوم

 2 5 چهارم فصل

 2 5/1 فصل پنجم

 1 ـ فصل ششم

 1 ـ فصل هفتم

 5/2 ـ فصل هشتم

 5/2 ـ فصل نهم

 21 21 جمع نمرات

 

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 41-49پايه هفتم سال تحصيلي علوم تجربيكتاب بندي بارم

ررسي در كار گروه تأليف علوم پايه اول )هفتم( ، بارم بندي كتاب مذكور در آزمون پاياني پس از بحث و ب      

نمره عملي در نظر گرفته شد. مواردي كه در آزمون عملي بايد مدنظر قرار  5نمره كتبي و  15نوبت اول و دوم 

 گيرد شامل موارد زير است.

 طراحي آزمايش با موضوعات درسي 

 اجراي آزمايش 

 تايج آزمايشتفسير ن 

 ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با موضوعات درسي 

 مشاهده دقيق يک پديده 

 كاربرد ابزار 

 گيري دقيقاندازه 

 رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها 

هاي اجرايي آن را شود دفتر آموزش متوسطه راهنمايي زمينهالذكر پيشنهاد ميدر مورد قابل اجرا بودن موارد فوق

قق اهداف از پيش تعيين شده در تأليف كتاب از جمله فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي آن در جهت تح

 مدارس شهري و روستايي فراهم آورد. 

تواند قبل يا بعد از روز امتحان كتبي نمره عملي بخشي از نمرۀ پاياني است و آزمون آن مي 5شايان ذكر است      

آموز يابي است كه معلم از دانشيابي مستمر، ارزششود. اما ارزشمر محسوب نميبرگزار شود و نمرۀ آن نمرۀ مست

دهد، هايي كه در كالس يا خارج از كالس در طول سال تحصيلي انجام ميطور انفرادي يا گروهي براساس فعاليتبه

 گيرد.صورت مي

هاي وز در هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسشآميابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششاين ارز     

 نمره است.  20يابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( شود. نمرۀ اين ارزشكتبي و شفاهي انجام مي

 ادامه دارد
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 نمره( 35بخش آزمون كتبي ) -41-49پايه هفتم سال تحصيلي  بندي درس علوم تجربيبارم

 شهريور و بزرگسال نوبت دوم  ولنوبت ا شماره فصل

1  5/0 25/0 5./ 

2  5/1 5/0 55/0 

3  3 55/0 5/1 

4  3 5/0 1 

5  5/2 5/0 1 

6  5/2 5/0 1 

5  2 5/0 55/0 

8  - 55/1 5/1 

9  - 5/1 25/1 

10  - 55/1 5/1 

11  - 5/1 1 

12  - 5/1 1 

13  - 1 55/0 

14  - 5/1 55/0 

15  - 1 55/0 

 15 15 15 جمع

 هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند. در امتحانات نوبت اول، نمرات

 در امتحانات نوبت دوم  ، شهريور و بزرگسال، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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  3141ـ 49سال تحصيلي  هشتمپايه علوم تجربي  بندي درسبارم 

نمره  5نمره كتبي و 15نمره نهايي آزمون هاي پاياني )نوبت اول و دوم  ( كتاب علوم تجربي هشتم براساس  

 عملي است. در نظر گرفتن مواردزيردرآزمون عملي ضروري  است.

 طراحي آزمايش بر اساس مفاهيم كتاب درسي 

 اجراي آزمايش 

 يج آزمايشتفسير نتا 

 ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي 

 مشاهده دقيق پديده ها 

 كاربرد ابزار 

 گيري اندازه 

 رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها 

هاي اجرايي آن را براي شود دفتر آموزش متوسطه اول، زمينه، پيشنهاد ميدر باره اجرا يي كردن  موارد فوق

علوم در اين پايه فراهم آورد.از اين اقدام ها مي توان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي تحقق اهداف آموزش 

 در مدارس شهري و روستايي و ايجاد كالس هاي مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد . 

يا يک روزبعد از  تواند قبلنمره عملي، بخشي از نمرۀ پاياني است و آزمون آن مي 5توجه داشته باشيد كه       

 آزمون كتبي برگزار شود و نمره آزمون عملي ، نمرۀ مستمر نيست.

آموزان در كالس يا يابي است كه معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي  دانشيابي مستمر، ارزشارزش

معلم و تعامل بين معلم و  يابي براساس مشاهداتشاين ارز دهد.خارج از كالس و در طول سال تحصيلي انجام مي

يابي براي هر نوبت شود. نمرۀ اين ارزشهاي كتبي و شفاهي انجام ميآموز در هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسشدانش

 نمره است.  20)نوبت اول سال و نوبت دوم سال( 

 ادامه دارد
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 بارمبندي درس علوم تجربي پايه هشتم سال تحصيلي 49ـ 3141

 نمره( 35ون كتبي )بخش آزم

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم  نوبت اول شماره فصل

16  5/1 5/0 55/0 

15  5/2 5/0 25/1 

18  2 5/0 1 

19  5/1 5/0 1 

20  2 5/0 25/1 

21  2 5/0 1 

22  5/1 5/0 1 

23  2 5/0 25/1 

24  - 2 1 

25  - 5/1 1 

26  - 25/1 1 

25  - 5/1 55/0 

28  - 1 5/0 

29  - 25/2 5/1 

30  - 5/1 55/0 

 35 35 35 جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 ، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.و بزرگسالشهريور ،در امتحانات نوبت دوم 

 سؤال است.مبناي طراحي  41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  هاي هفتم و هشتم و نهمپايهبدني و سالمت تربيت كتاب بارم بندي

با توجه به رويكرد آموزشي درس تربيت بدني و سالمت كه فرآيند محور است در اين درس، ارزشيابي پاياني 

با آموزش به كمک ابزارها  به معناي مصطلح آن انجام نمي شود  بلكه سنجش به صورت مداوم و در هم تنيده

و شيوه هايي همچون آزمون هاي مهارتي،آزمون هاي آمادگي جسماني،چک ليست مشاهده رفتار،سواالت پاسخ 

آزاد و آزمون هاي كتبي و شفاهي،كارنماي فعاليت خارج از مدرسه ،دفتر گزارشات سرگروه،پروژه و 

 خودارزيابي، در طول سال انجام مي شود .

 ت بدني و سالمت در دوره متوسطه اول مشتمل است بر:نمره درس تربي

 نمره عملي)آمادگي جسماني ، مهارت هاي ورزشي،رعايت ايمني ،بهداشت و نكات اخالقي(  16

 نمره نظري)دانستني هاي دانش آموزان در موضوعات سالمت و تربيت بدني( 4

ي شود . ميانگين اين دو نمره به عنوان نمره كه بر پايه بارم بندي زير به دو صورت گروهي و انفرادي محاسبه م

 اعالم و در كارنامه او ثبت خواهد شد. نوبتنهايي دانش آموز در پايان هر 

 ادامه دارد
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 3141ـ 49هاي هفتم و هشتم و نهم سال تحصيلي بدني و سالمت پايهتربيت بارم بندي كتاب

 سال( ك فرم در هر نيميهر گروه  ي) برا يبرگه ارزشيابي گروه
 )اين جدول را بطور مناسب نگهداري و امتيازات مربوطه به آنچه اتفاق مي افتد، 

 مطابق فرم ثبت كنيد.(

 نام گروه: 

 نام سرگروه: 

 نام اعضاي گروه:        

 نمره كسب شده حداكثرنمره يابيارز يمالك ها

  نمره ( 1) تا                  بر خورداري همه اعضاي گروه از پوشش مناسب ورزشي.                 

  نمره ( 1) تا  گزارش سرگروه از آمار و اطالعات ثبت شده اعضا، 

عالقمندي و حضور فعال اعضاي گروه در انجام برنامه ها 

 و فعاليت هاي كالسي

  نمره ( 1) تا 

  نمره ( 1) تا  تعاون و همكاري درگروه.

)بسته به نوع  اجراي تكاليف عملي و انجام وظيفه كامل

 آموزش( و مسئوليت پذيري در گروه 

  نمره ( 12) تا 

  نمره ( 4) تا  پروژه ها )سهم دانشي(  يمحتوا

  نمره ( 21) مجموع نمره

 مالحظات: 

هاي ارزيابي نوشته شده در جدول هاي ارزشيابي فردي و گروهي به طور مستمر و به كمک مالك •

نتيجه نهايي به صورت نمرات كمي  نوبتبي شده و در پايان ابزارهاي مناسب در طول سال ارزيا

 در جدول باال منظور گردد.

(عالوه بر ارزيابي عملكرد فردي دانش آموز دراجراي مهارت،نحوه ي 5در ارزيابي سطح مهارت ورزشي)رديف 

 .استفاده از مهارت در بازي نيز ارزيابي گردد

 ادامه دارد
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 3141ـ 49هاي هفتم و هشتم و نهم سال تحصيلي مت پايهبدني و سالتربيت بارم بندي كتاب

 برگه ارزشيابي انفرادي

 نام ونام خانوادگي دانش آموز :   

 نام كالس :  

 نام ارزيابي كنند ه :               

 نمره كسب شده حداكثرنمره  مالك هاي ارزيابي

عالقه مندي و مشاركت فعال در برنامه هاي 

 اريكالسي و ورزش اختي
  نمره ( 1) تا 

توجه به ارزش هاي اخالقي و بازي 

جوانمردانه و روحيه ورزشكاري در همه 

 اوقات

  نمره ( 1) تا 

رعايت ايمني ، بهداشت و توجه به حفظ و 

 نگهداري محيط و وسايل ورزشي
  نمره ( 1) تا 

حضور منظم  در كالس و رعايت نظم و 

 انضباط 
  نمره ( 1) تا 

  نمره ( 4) تا  از مطالب علمي مرتبط ميزان آگاهي

آمادگي هاي جسماني و حركتي)قابليت هاي 

 ( نوبتمورد نظر معلم در هر 
  نمره ( 4) تا 

سطح مهارت ورزشي اختصاصي )مهارت 

 ( نوبتهاي مورد نظر معلم در هر 
  نمره ( 6) تا 

سطح مهارت ورزشي انتخابي )مهارت هاي 

 (نوبتمورد نظر معلم در هر 
  نمره ( 2) تا 

  21 مجموع نمره

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي   زندگي پايه هفتم درس تفكر و سبك بنديبارم

 

 شود:ر بخش انجام مي، در چهايآموزان در درس تفكر و سبک زندگهاي دانشها و فعّاليتارزشيابي از آموخته

 5هاي كالسي، هاي كوچک و بحثوگوها در گروهآموزان در گفت( مشاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانش1

 نمره.

هاي نوشتني  ها و فعّاليتهاي خود ارزيابيشامل تكميل برگه يآموزان در كتاب درس( بررسي نتايج كار دانش2

 نمره. 5و يا كار در منزل، 

 نمره. 5دهند، كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام مي( بررسي 3

 نمره. 5، يزندگ يهاسبز( دروس آداب و مهارت يم )كادرهاياز مفاه ي( آزمون كتب4

 يس تفكر و سبک زندگيتدر يل در كتاب راهنمايبه تفص يابيوه، ابزار و زمان ارزشيان ذكر است هدف، شيشا

 ه است.ارائه شد 3/81ة هفتم كد يپا

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 



32 

 

 

 3141ـ 49سال تحصيلي  درس تفكر و سبك زندگي پايه هشتم بنديبارم

 

 شود:، در چهار بخش انجام مييآموزان در درس تفكر و سبک زندگهاي دانشها و فعّاليتارزشيابي از آموخته

 5هاي كالسي، هاي كوچک و بحثوگوها در گروهآموزان در گفتاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانش( مش1

 نمره.

هاي نوشتني  ها و فعّاليتهاي خود ارزيابيشامل تكميل برگه يآموزان در كتاب درس( بررسي نتايج كار دانش2

 نمره. 5و يا كار در منزل، 

 نمره. 5دهند، سال تحصيلي انجام مي ( بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول3

 نمره. 5، يزندگ يهاسبز( دروس آداب و مهارت يم )كادرهاياز مفاه ي( آزمون كتب4

 يس تفكر و سبک زندگيتدر يل در كتاب راهنمايبه تفص يابيوه، ابزار و زمان ارزشيان ذكر است هدف، شيشا

 ارائه شده است. 3/85ة هفتم كد يپا

 مبناي طراحي سؤال است. 41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال براي طراحي سؤاالت 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  هفتم بندي درس زبان انگليسي پايهبارم

 ، شهريور و بزرگسالدوم، امتحان نوبت اول 

 (  Listening and Speaking)        آزمون شفاهي

 

 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي مستمر) -3

 Listening        (5 )نمره  

• Conversations      ()فقط در حد درك متن و پاسخ به سواالت فارسي/انگليسي مربوط به آن ها  

• Practice 1, 2, …  

• Listening & Reading  

 

 Speaking        (5 )نمره  

• Speaking & Writing  

• Practice 1, 2, …  

 

 Listening/Speaking        (31 )نمره  

• Talk to your teacher  

• Literacy Activities in "Sounds & Letters"          

• Role play  

 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي پاياني ) -2

 Interview              (5 )نمره  

 Monologue          (5 )نمره  

 Role play        (31 )نمره  

 

 درس صورت مي گيرد.  4: ارزشيابي شفاهي پاياني نوبت اول از توجه

 اختصاص مي يابد. 8تا  5نمره براي دروس  15و  4تا  1نمره از دروس  5براي نيم سال دوم 

 

 

 ادامه دارد
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 3141ـ 49هفتم سال تحصيلي  بندي درس زبان انگليسي پايهبارم

 

 (  Listening , Reading & Writing)        آزمون كتبي

 

 بر اساس: نمره( 21ارزشيابي مستمر ) -3
 

 Workbook (Literacy Skills)       

 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي پاياني  ) -2

 Listening          (31-2 *)نمره  

 خواهند داد()در اين بخش، متني توسط معلم خوانده مي شود و دانش آموزان پس از گوش دادن به سؤال هاي مربوط پاسخ 

 Reading & Writing         (32-31 *)نمره  

•  

 :توجه

 پاياني تقسيم بر دو خواهد بود ارزشيابي مستمر و  ارزشيابي نمره آزمون كتبي، مجموع  -

 درس صورت مي گيرد. 4ارزشيابي كتبي پاياني نوبت اول از  -

 اختصاص مي يابد. 8 تا 5نمره براي دروس  15و  4تا  1نمره از دروس  5براي نيم سال دوم  -

 

نمره داشته باشد و بخش  31تا  2مي تواند  Listeningشيوه توزيع نمره در آزمون كتبي بدين ترتيب است كه بخش  **

Reading & Writing 31  باشد 21نمره بطوريكه در هر شرايط مجموع نمره اين دو بخش  32تا 

 

 نمره نهايي درس زبان خارجه:

 نمره( تقسيم بر دو  21نمره ( به اضافه آزمون كتبي ) 21هي )مجموع نمرات آزمون شفا

 

 امتحان شهريور:   

 Readingنمره  listening   +2نمره  2نمره كتبي )  36( به اضافه 5نمره  شفاهي )آزمون شفاهي مستمر تقسيم بر  9مجموع  

& writing ) 
 

و   331زبان آلماني پايه هفتم  از كتاب آلماني كد  ؤال كتابتوانند براي طراحي ستذكر: طراحان محترم سؤاالت امتحاني مي

 استفاده نمايند. 339زبان فرانسه پايه هفتم از كتاب زبان فرانسه كد 

مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 3141ـ 49سال تحصيلي  هشتمگليسي پايه بارم بندي درس زبان ان

 

 امتحان نوبت اول ، دوم، شهريور و بزرگسال
 

 

 (  Listening and Speaking)        آزمون شفاهي
 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي مستمر) -3

 Listening        (5 )نمره  

• Conversations      )فقط در حد درك متن و پاسخ به سواالت فارسي/انگليسي مربوط به آن ها(  

• Practice 1, 2, …  

• Listening & Writing 
 

 Speaking        (5 )نمره  

• Reading, Speaking & Writing 

• Practice 1, 2, …  
 

 Listening/Speaking        (31 )نمره  

• Talk to your teacher 

• Literacy Activities in "Spelling & Pronunciation"          

• Role play  

 ( شامل بخش هاي زير:نمره 21ارزشيابي پاياني ) -2

 Interview              (5 )نمره  

 Monologue          (5 )نمره  

 Role play            (31 )نمره  
 

 :توجه

 درس صورت مي گيرد.  4ـ ارزشيابي شفاهي پاياني نوبت اول از 

 بد.اختصاص مي يا 5تا  5نمره براي دروس  15و  4تا  1نمره از دروس  5ـ براي نيم سال دوم 

 ادامه دارد
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 3141ـ 49سال تحصيلي  بارم بندي درس زبان انگليسي پايه هشتم

 (  Listening , Reading & Writing)        آزمون كتبي
 بر اساس: نمره( 21ارزشيابي مستمر ) -3

 

 Workbook (Literacy Skills)       

 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي پاياني  ) -2

 Listening & Writing    (31   )نمره  

 

 Reading & Writing         (31 )نمره  
•   

 :توجه

 خواهد بود.  2نمره آزمون كتبي مجموع ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پاياني تقسيم بر 

 درس صورت مي گيرد. 4ارزشيابي كتبي پاياني نوبت اول از 

 اختصاص مي يابد. 5تا  5دروس نمره براي  15و  4تا  1نمره از دروس  5براي نيم سال دوم 

 

 نمره نهايي درس زبان خارجه:

 )آزمون شفاهي(  21+  21(  21+ ارزشيابي مستمر    21ارزشيابي پاياني  ) آزمون كتبي

2 

 امتحان شهريور:

 

 آزمون مستمرشفاهي( 21) 9+  36=  )نمره كتبي( 21

        5  
  Reading and Writingنمره از  2و  Listening and Writingنمره از  2براي آزمون كتبي شهريور 

 

زبان آلماني پايه هشتم  از كتاب آلماني كد   توانند براي طراحي سؤال كتابتذكر: طراحان محترم سؤاالت امتحاني مي

 استفاده نمايند. 311و  زبان فرانسه پايه هشتم از كتاب زبان فرانسه كد   324

 مبناي طراحي سؤال است. 41حصيلي جاري، كتاب چاپ سال براي طراحي سؤاالت آزمون سال ت
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 )نگارش وانشا(  درس فارسي،امال و آموزش مهارت هاي نوشتاري ارزشيابي شيوه نامة 

 3141ـ 49سال تحصيلي  هشتم  هاي هفتم و پايه

 مقدّمه

مون هاي پاياني هاي كالسي يا آزيكي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است كه تنها به پرسش ارزشيابي 

محدود نمي شود. وقتي كه محصول برنامه درسي به شكل بسته ي آموزشي در اختيار مخاطبان و مجريان قرار 

هاي متنوّع، ها و شيوهرود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه، از آزمونگرفت، انتظار مي

 اصول زير رعايت شود:  ارزشيابي در انتخاب شيوه هاي استفاده كنند. پيشنهاد مي شود  ارزشيابي براي 

بايد با اهداف آموزشي و ساير عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم كند كه هر كدام از  ارزشيابي شيوه ي  – 1

 سنجد. شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشي را مي

اشته باشد، مثالً در برنامه اي كه فعاليت محور و مهارتي بايد با رويكرد برنامه تناسب د ارزشيابي شيوه ي  – 2

يابي در عين توجه به فرايند آموزش، نتيجه و ميزان كسب مهارت آموزشي را نيز مورد هاي ارزشاست، شيوه

 توجّه و سنجش قرار مي دهد. 

 شيوه ي انتخاب شده، نسبت به ساير شيوه ها، كارآيي بيشتري داشته باشد.  – 3

 تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متنوّع، استفاده شود. به  – 4

ازميزان تحقق اهداف برنامه ي درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي اوّل متوسطه، جهت  ارزشيابي براي 

رسي و نيز ها متنوّعي قابل طرح  است. در اين برنامه با توجّه به اصول و مباني آموزش زبان و ادبيات فاگيري

 در اين درس به اصول زير تكيه و تأكيد مي شود:  ارزشيابي اهميت برخي روش هاي 

 از مهارت هاي خوانداري زبان  ارزشيابي  – 1

 تلفيقي از مهارت هاي نوشتاري زبان  ارزشيابي  – 2

 از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان  ارزشيابي  – 3

 پاياني  ارزشيابي ي( در كنار مستمر )تكوين ارزشيابي  – 4

  ادامه دارد   
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يابي حاكم بر آموزش، براي ارزش ارزشيابي ي درسي زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع با توجه به ماهيت برنامه

 هاي زير پيشنهاد مي شود: اين درس، روش

 آزمون كتبي  – 1

 آزمون شفاهي  – 2

 مشاهده ي رفتار  – 3

يابي در اين برنامه، از ابزارهاي زير هاي فوق ورعايت رويكردهاي ارزشت از روشي درسبراي استفاده

 توان بهره گرفت: مي

 آزمون كتبي شامل سواالت تكميل كردني، پاسخ كوتاه، انشاي و ... از ريز مهارت هاي نوشتاري.  – 1

خواندن، درك متن و  آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، سخن گفتن ،  – 2

 ريزمهارت هاي خوانداري )لحن، تكيه و...(. 

چک ليست، ابزار اندازه گيري عملكرد دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي، توانايي هاي ذهني، شركت در  – 3

  فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان.

 جدول ساعات و مواد درسي زبان و ادبيات فارسي 

 نوع آزمون و ارزشيابي  يمواد درس ساعات

4  

2 

 

 كتبي  –شفاهي  خواندن فارسي و درك متن  (1

 كتبي امالي فارسي (2

 آموزش مهارت هاي نوشتاري (3 2

 )نگارش و انشا(

 كتبي

 

 ادامه دارد
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آزمون هاي مستمر و پاياني درس هاي فارسي و درم متن )مهارت خواندن و كاربست ريزمهارت  زشيابي ار

امال )مهارت درست نويسي و توانايي تشخيص شكل هاي صحيح نوشتاري( و درس آموزش  هاي خوانداري(،

 هاي نوشتاري)نگارش و انشا( ، به شرح زير است: مهارت

 نمره(  20كتبي )  –خواندن فارسي و درك متن: شفاهي  – 1

 نمره: شفاهي  20تكويني:  ارزشيابي 

باشد: روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درك  آزمون تكويني )مستمر( مي تواند شامل موارد زير

مطلب، خود ارزيابي، دانش هاي زباني و ادبي، كارگروهي و مشاركت در گفت وگو، حفظ شعر، مطالعه و كتاب 

 خواني و پژوهش، توانايي در سخنوري و فن بيان، پاسخ به فعاليت ها و تمرين ها، شعرخواني و روان خواني. 

مره ي هر يک از ريز مواد باال، به تشخيص معلّم و متناسب با فرآيند آموزش و شرايط كالس و يادآوري: ن

 درس تعيين مي شود. 

 نمره : كتبي 21ارزشيابي  پاياني: 

 3141ـ 49نمره گذاري درس ادبيات فارسي پايه هاي هفتم و هشتم  سال تحصيلي 

 پاياني نوبت اول موضوع

 پاياني نوبت دوم
 شهريور

 نيمه دوم كتاب يمه اول كتابن

 6 4 2 6 بيان معني شعر و نثر

 2 5/1 5/0 2 شناخت و معني واژه

 4 3 1 4 درك متن

 3 5/2 5/0 3 دانش هاي زباني و ادبي

 3 2 1 3 خودارزيابي

 2 2 - 2 حفظ شعر

 20 20 20 جمع

 ادامه دارد
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 ( 20+20=40: 2=20)تكويني و پاياني است.  ارزشيابي ميانگين نمره ي نهايي: 

 يادآوري: در هر نوبت به دلخواهِ دانش آموز، فقط يک شعر حفظي خواسته شود. 

 نمره(  20: كتبي )امالي فارسي – 2

نمره فعاليت هاي اماليي بخش  10نمره امالي تقريري تقسيم بر دو +  20نمره:  20تكويني،  ارزشيابي  -

 نوشتن و پرسش هاي معلم ساخته

 نمره امالي تقريري . 20نمره:  20پاياني،  ارزشيابي  -

 ( 20+20=40: 2=20تكويني و پاياني ) ارزشيابي * نمره ي نهايي:  ميانگين 

هاي پيشين و حتي ديگر توان از درسيادآوري: امالي تكويني هميشه از درس خوانده شده، نيست. مي

 هاي درسي همان پايه نيز امال گفت. كتاب

هاي ( به عنوان يكي از نشانهّ   ايم؛ تشديد )سال هاي گذشته، يادآور شده همچنان كه درر: تذكّ •

 گيرد.اي به آن تعلّق نمييابي درس امال، نمرهشود؛ امّا در ارزشگفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي

 نمره(  21: كتبي )آموزش مهارت هاي نوشتاري)نگارش و انشا( -1

 مي گيرد: ارزشيابي اين درس در دو بخش صورت

 الف( ارزشيابي فرايندي) مستمر(                             ب( ارزشيابي پاياني

 نمره(   21الف( ارزشيابي فرايندي)مستمر(،)

و دقيقاً « يادگيري -ياد دهي»ارزشيابي  فرايندي،  ارزشيابي عمكردي است كه همزمان با پيشرفت فرايند        

رسي صورت مي گيرد ؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به مبتني بر آموزه هاي كتاب  د

 فعّاليّت هاي نگارشي ارزشيابي را آغاز مي كند. 

  ادامه دارد   
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 ارزشيابي  فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 

 :       نمره( 18)(  مهارت  نوشتن 3

(، اين تمرين ها در پي هر درس 1)تمرين  شماره بازشناسي)  تشخيصي(، -

 سنجش و تقويت  توانايي بازشناسي دانش آموزان است  .         

هر درس( ، اهداف آموزشي اين تمرين  2) تمرين شماره آفرينش ) توليدي(   -                                  

 ها، تقويت توانايي  مهارت نوشتن  بر اساس آموزه هاي هر درس است.

هر درس(، هدف اين تمرين ها پرورش  3) تمرين شماره داوري ) تحليلي(  -                                  

 توانايي مهارت نقد و  تحليل نوشته ها، بر اساس سنجه هاي  كتاب است.

در  تصوير نويسي با هدف  باال بردن  دقّتتصوير نويسي)انشاي آزاد( ،   -                                     

 نگاه و درك عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن، طراحي شده است.

در باز نويسيِ  حكايت،  تاكيد بر  باز نويسي به بازنويسي حكايت.     -                                             

 است. زبان ساده و ساده نويس

در اين بخش،  بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و مثل.  گسترش  -                                     

 برگ به اصل مَثل مورد تاكيد است.

درست نويسي ها با هدف  آموزش هنجار هاي نوشتن و درست  نويسي.   -                                    

                             ه اند.آشنايي با  كاربرد درست واژگان  نوشتار معيار در ساختار كتاب، گنجانده شد

هيچ يک از اين عناصر و فّعاليّت ها  به تنهايي موضوعِ آموزش  و ارزشيابي نيستند؛  ياد آوري : * 

بلكه  همه در   خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين  پيشرفت دانش آموزان در مهارت 

 نوشتن،  هدف اصلي است. 

  ادامه دارد   
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 نمره(:                          2) مهارت  خواندن(  2

در اين بخش،  به دليل پيوستگي مهارت  هاي زباني، مهارت خواندنِ متن توليدي از    ـ               

خواهد شد؛ يعني  الزم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيحِ   ارزشيابي آموزان سوي دانش

  ت هاي خوانداري ) تكيه، لحن، كنش هاي آوايي و ...( داشته باشد.خود را با رعايت  مهار نوشته

 نمره( 21ب( ارزشيابي پاياني)               

است. همة  عناصر سازه اي و « آموزش مهارت هاي نوشتاري» بر پاية رويكرد اصلي اين برنامه كه         

براين تمام  آموزه هاي درس، فعّاليّت هاي هستند؛  بنا«  مهارت نوشتن»محتوايي  كتاب به دنبال پرورش  

نگارشي، تصوير نويسي يا انشاي آزاد، بازنويسي حكايت و گسترش مثل ، نهايتا بايد به توليد يک متن مناسب  

بينجامد كه كم و بيش همة  نتايج  آزمون  فرايندي را در بر گيرد؛ اين  نتايج در هر نوبت  و در قالب آزمون 

 مي شود.پاياني ارزشيابي 

در ارزشيابي پاياني چند موضوع تعيين مي شود  تا دانش آموز يک موضوع را برگزيند و در بارۀ آن، متني    

 بنويسد. نوشتة دانش آموز،  بر پاية سنجه هاي زير، ارزشيابي مي شود.

  ادامه دارد   
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 و هشتم ة هفتميپا« ينوشتار يآموزش مهارت ها›› يانيپا يابيوه نامة ارزشيش

 موضوع يابيارزش يسنجه ها نمره

2 

2 

 جه(ي) داشتن مقدّمه، تنه ، نتيرونيساختار ب .1

 ) زبان نوشته ساده، جمله ها كوتاه(ساختار زباني . 2

 الف( ساختار

2 

 

3 

 

3 

 

3 

2 

 از محتواي نوشته(    ينشان دادن نمايي كلّ -يرايت و گي)جذّاب يخوش آغاز. 1

                

بيان                                                 -يميان ساده و صمي) بان نوشتهيب شيوة*                                            

 احساس  متناسب با موضوع(      پرورش موضوع    . 2

      يها) پرداختن به جنبه نوشته ير منطقيس*                                            

 انسجام نوشته( -مختلف موضوع                                             

 يه اي)نگاه به موضوع، از زاوفكر و نگاه نو*                                          

 متفاوت(                                 

 ز بودن(ير برانگو تفكّ ير گذاريتاث -مطالب ي) جمع بند يخوش فرجام. 3

 

 

 ب( محتوا

1 

1 

1 

 )نشانه گذاري  به تناسب آموخته ها و نياز هاي متن(ينگارش ينشانه ها. 1

 ) نداشتن غلط اماليي(واژگان يامال .2

 ) حاشيه گذاري و  حُسنِ سليقه(يسيزه نويپاك. 3

 يپ( هنجار ها

 ينگارش

 ( .21+21=91÷2=21ابي پاياني است. )ميانگين ارزشيابي فرايندي) مستمر( و ارزشي نمره نهايي:

در صورت برخورداري نوشته از فضاي خالقانه و نگاه نو، مي توان از برخي كاستي هاي ظاهري و كم اهميت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي 

 كرد. 

اي شود براي توزيع مواد ات، نبايد بهانهتذكّر: درس فارسي شامل سه عنوان مستقل است كه هر يك نمره ي جداگانه اي دارند. تفكيك عناوين و ساع

فارسي در يك كالس، به يك دبير  درسي ميان چند دبير، با توجّه به رويكرد تلفيقي و درهم تنيدگي مهارت هاي زباني، ضرورت دارد، چهارساعت

 .واگذار گردد

 .مبناي طراحي سؤال است 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 هاي هفتم و هشتمفرهنگ و هنر پايهبارم بندي كتاب 

 "ارزشيابي فرايندي"شيوه ارزشيابي پيشرفت هنري دانش آموزان در  درس فرهنگ و هنر پايه اول و دوم  دوره متوسطه اول  

شيابي اين درس است.  اين بدان معناست كه  درس فرهنگ و هنر فاقد ارزشيابي پاياني به معني مصطلح آن است و شيوه ارز

بيشتر بر اساس بررسي پوشه كار  در حوزه هاي تجسمي. سنتي و خوشنويسي؛ و در هنرهاي آوايي و نمايشي آزمون عملكردي 

يادگيري در كالس انجام خواهد شد. آزمون عملكردي بنا بر آنچه آيين نامه ارزشيابي در جلسه هفتاد  -است كه در فرايند ياددهي 

 ست عبارتند از آزموني كه ناظر بر مشاهده و عمل دانش آموزان است. و پنجم مصوب كرده ا

همچنين واژه فرهنگ كه در برنامه درسي هنر فرهنگ و هنر بيشتر تحت عنوان تاريخ و ميراث فرهنگي و هنري تعريف شده 

 است بيشتر در دو حوزه نمود پيدا مي كند : 

 ايده يابي جهت آفرينش هاي هنري .1

 درك هنري شامل:  .2

 آگاهي از تاريخ و ميراث فرهنگي و هنري ايران. احترام و حفظ و نگهداري آن؛ •

 شناخت عناصر بصري و قواعد زيبايي شناسي در آثار فرهنگي و هنري. •

براي آگاهي از ميراث فرهنگي و هنري ايران عالوه بر بازديد از اين ميراث. نمونه هايي به صورت عكس در كتاب  

دارد. الزم دانش اموزان به صورت فعال در اين بازديدها و در بحث هاي نظري شركت كند تا بتواند دانش آموز و معلم وجود 

عالوه بر درك اين ميراث گران بها.  جهت پرورش ايده هاي خود براي آفرينش هنري  در رشته هاي مختلف هنري از اين ميراث 

 فرهنگي استفاده نمايد.    
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 41-49سال تحصيليهاي هفتم ايهبارم بندي كتاب فرهنگ و هنر پ

 ش آموزان به تفكيك هر رشته هنري سيستم ارزش گذاري فعاليت هاي هنري دان

 طراحي و نقاشي:

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحقق

آفرينش 

 هنري 

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 بردي؛توانايي مشاهده در سه حوزۀ طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كار-

 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 6

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زيبايي شناسي؛-

 توانايي بيان افكار و احساسات؛-

 اجراي ايده ها با امكانات  و وسايل در دسترس. -

 نمره 7

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 رك زيبايي هاي طبيعت و خالق آن؛ د -

 درك زيبايي ها در آثار هنري . -

 نمره 1

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 شناخت عناصر و قواعد زيبايي شناختي آثار هنري ايران؛ -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري-

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 عكاسي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحقق اهداف كلي

 بندي

آفرينش هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 

 توانايي مشاهده طبيعت، و آثار هنري؛ -

هاي عكاسي در نور يت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوتخالق -

طبيعي و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير نهايي 

 خواهند بود در الويت قرار دارند(: 

 

 نمره 1

اجراي ايده و 

 بيان هنري

 4و افقي(: تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي  -

 نمره

 نمره 5ي تاكيد در عكس: مشخص بودن موضوع عكاسي با ايجاد نقطه-

تشخيص نور مناسب براي عكاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام  -

 نمره 5عكاسي در نور كم: 

 

 نمره39

اي گرفته ههاي مناسب براي ارائه در كالس از ميان انبوه عكستانتخاب عكس- زيبايي شناسي درك هنري 

آموزان بايد قادر به اتنخاب عكس شده با توجه به تمرين ارائه شده )دانش

 هاي خود باشند(: تر از ميان عكسمناسب

 

 نمره 3

-هاي خود و مشاركت در بحثآموز در بيان صحيح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري

 هاي گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس: 

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 خوشنويسي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده  آثار هنري ؛ -

 توانايي ارائة ايده هاي متنوع و متعدد )خالقيت(.-

 نمره 2

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره (  4انتخاب كشيدۀ درست : ): نحوۀ چيدمان حروف و كلمات  و تركيب-

 4:اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات: ) نستعليق نويسي صحيح-

 نمره( 

:  به اندازۀ مورد نياز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه برداري مركب-

 نمره(  2هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد. )

ري كه لرزش دست در : جسارت در اجراي حروف و كلمات طوقلم قدرت-

 نمره(  2نگارش احساس نشود.) 

 نمره( 2: تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه. )نويسي پاكيزه-

 نمره 39

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 نمره( 2شناخت گونه هاي معرفي شدۀ خوشنويسي و درك زيبايي آن ها:  ) -

 

 نمره 2

 نمره 2 يک اثرخوشنويسيتوصيف  قواعد زيبايي شناسي درون -  نقد هنري

 نمره 21 جمع

 

 

 



48 

 

 طراحي سنتي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري والهام از آن ها ؛ -

انند چرخش ، بزرگ وكوچک متوانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد  )خالقيت(  -

 نمره( 2كردن و... نقش هندسي  و رنگ آميزي آن ها: )

 نمره 2

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره  4طراحي مناسب ) صحيح ( نقش هاي هندسي ) ساده و گره ها ( 

 نمره (  3تكرار نقش هاي هندسي در كادر  ) 

رنگ شناسي و توجه به رنگ آميزي مناسب )رنگ آميزي با گواش و طبق آموزشهاي 

رنگهاي سنتي ايران در معماري و كاشي كاري باشد صحيح رنگ زدن و تميزي رنگ 

 نمره ( 4آميزي در همه موارد رعايت شود (. )

 (2تميزي و اجراي كار ) 

 نمره 31

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 نمره 3 درك قواعد هندسي و اصول زيبايي شناسي )طراحي هندسي( در آثار هنري . -

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 هنري مختلف ايران –شناخت طرح هاي هندسي در ميراث فرهنگي  -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري-

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 گليم بافي:

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري والهام از آن ها ؛

 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد در طراحي نقش ها  )خالقيت(.-

 نمره 2

اجراي 

و  ايده

 بيان هنري

 نمره( 4)   چله پيچي مناسب ) فاصله بين نخ هاي چله يكسان باشد (

بافت صحيح و مناسب ) نخ هاي پود از البالي چله ها با يک كشش باشد و شل وسفت 

 نمره(4نشود تا در زمينه ونقش ونگارها حفره وسوراخ ايجاد نشود () 

تخاب شده و مناسب اجرا شده اجراي صحيح نقش در بافته ) نقشي كه جهت بافت ان

 نمره( 3باشدگليم دچار سره نشود  نباشد ( )

 نمره (  1شانه ( براي كوبيدن  )–استفاده  مناسب از دفتين )دفه  

 نمره 32

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 نمره 2 درك قواعد و اصول زيبايي شناسي در آثار هنري مختلف

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛؛  –و ميراث فرهنگي  آگاهي از  تاريخ-

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري-

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 سفالگري: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي تحقققنشانه هاي 

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده در سه حوزۀ طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛-

 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقيت(.-

 نمره 2

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره( 2رز دادن ( )آماده سازي گل مناسب :)رطوبت و چسبندگي مناسب ،و--

ايستايي حجم گلي )ته حجم كامال صاف باشد و تعادل داشته باشد و موقع ايستادن تكان  

 نمره ( . 2نخورد()

 نمره(. 4ضخامت يكنواخت ديواره  حجم  و اتصال مناسب )

 نمره( 2خشک كردن مناسب ظرف   پس از خشک شدن ترك ترك نباشد  ) 

 نمره(. 2رنگ آميزي مناسب  ) 

 نمره 32

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 نمره 2 درك قواعد زيبايي شناسي  سفال در آثار هنري . -

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري-

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 هنر هاي آوايي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 هنري ؛–توانايي مشاهده در سه حوزۀ طبيعت، آثار  فرهنگي -

 يده هاي متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقيت(.توانايي ارائة ا-

 نمره 2

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 1ساختن يک ملودي   -

 2ساختن يک ملودي با بافت چند صدايي  -

 

 نمره 3

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 ريتم :

 نمره(؛ 1تشخيص صداي ضرب دار )ريتميک ( از غير ريتميک ) -

 نمره( 2ات موسيقايي )تشخيص الگوهاي تكرار شونده در يک اصو -

 ملودي:

 نمره(؛ 1تشخيص اصوات موسيقايي از غير موسيقايي ) -

 نمره(؛ 1تشخيص اصوات باال و پايين ) -

 نمره(؛ 1تشخيص سكوتهاي ميان ملودي ها ) -

 نمره(؛ 1تشخيص نوع كمان يا نمودار ملودي ) -

 رنگ صوتي :

 نمره(؛ 1تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ) -

 فرم :

 نمره(؛ 1تكرارها در طول شنيدن اثر ) تشخيص -

 بافت :

 نمره(؛ 2تشخيص بافت تک صدايي از چند صدايي ) -

 نمره(. 2تشخيص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنيده مي شود )  -

 

 نمره 13

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري-

 نمره 2

 نمره 21 معج
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 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

هنري ايران و  –فرهنگي پيرامون، تاريخ و ميراث فرهنگي  –توانايي مشاهده محيط اجنماعي -

 نمره(؛ 2آثار هنري والهام از آن ها  )

 نمره( 3يده هاي متنوع، متعدد و جديد براي آفرينش موقعيت   )خالقيت(. )توانايي ارائة ا-

 نمره 5

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره (   2گفت وگو نويسي ) 

 نمره ( 2شخصيت پردازي ) 

 نمره (  2ماجرا نويسي ) 

 صحنه نويسي و خوانش هر اثر )نمايشنامه خواني( كه به شرح ذيل است : 

 نمره (  2) الف ( درك شخصيت 

 نمره (  2ب  ( بيان مناسب ) 

 نمره (  2ج  ( احساس مناسب  ) 

 نمره (  1د  ( خوانش درست عبارات و كلمات  )

 

 نمره 33

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 نمره 2 درك عناصر زيبايي شناسي  صحنه . -

 عاطفي اثر –توصيف احساسي - نقد هنري

 تحليل  عناصر زيباشناسي صحنه -

 مرهن 2

 نمره 21 جمع
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 تعاريف عملياتي 

گفت وگو نويسي:، تسلط دانش آموزان بر نوشتن گفت وگو بين اشخاص و تشخيص گفت وگوي عادي با گفت –الف 

 وگوي نمايشي يا ديالوگ است .

 شخصيت پردازي: خلق شخصيت هاي نمايشي بر اساس اشخاص پيرامون است . -ب

ماجراها ووقايع پيرامون ،ماجراهايي به وجود بيايد كه طي آن اشخاص به اهدافي  ماجرا نويسي: يعني آن كه از دل -ج

 دست يابند . 

 :صحنه نويسي و خوانش اثر : نوشتن بر اساس الگوي زير است :  -د

 پايان ---------اتفاق  --------اوج   -------كشمكش   -----اغاز  

 شود . در نمايشنامه خواني منظور از:در واقع چنين اقدامي نمايشنامه خواني ناميده مي 

درك شخصيت : دانش آموزان شخصيت هاي هر اثر را بتوانند به سادگي تعريف كنند و ويژگيهاي او را –الف    

 برشمرد .اين كه شخصيت ساده است ، پيچيده است ، از چه جايگاه اجتماعي برخوردار است و...

ات را رسا وبدون نقص بيان كند ، از لكنت دور باشد و به طور كلي بيان مناسب: يک بازيگر بايد بتواند كلم -ب

 جمالت و گفت وگو ها را به گونه اي ادا كنند كه در فواصل مختلف ، به درستي شنيده شود . 

احساس مناسب : منظور از احساس مناسب يعني آنكه بازيگر بتواند حس و حال هر شخصيت را مناسب فضا و  –ج 

يت در آنجا قرار گرفته ، انتقال دهد . به عنوان مثال سردي و گرمي هوا ، عوامل مختلف محيطي و... مكاني كه آن شخص

 روي احساس بازيگر و اداي جمالت تاثير ميگذارد .

خوانش درست عبارات و كلمات : همانگونه كه وقتي ما كتاب مي خوانيم ، مكث و سكوت ها  ويا تاكيد گذاري  -د

داريم ، يک بازيگر نيز مي بايست جمالت را ردرست بخواند و مكث و سكوت ها را رعايت  هايي روي برخي كلمات

 كند .

 مبناي طراحي سؤال است. 41براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 41-49بارم بندي كتاب فرهنگ و هنر)پايه هشتم( سال تحصيلي

 دانش آموزان به تفكيك هر رشته هنري سيستم ارزش گذاري فعاليت هاي هنري 

 طراحي و تصوير سازي:

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده در سه حوزۀ طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛-

 القيت(.توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خ-

 نمره 6

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زيبايي شناسي؛-

 توانايي بيان افكار و احساسات؛-

 اجراي ايده ها با امكانات  و وسايل در دسترس. -

 نمره 7

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

 درك زيبايي هاي طبيعت و خالق آن؛  -

 ثار هنري .درك زيبايي ها در آ -

 نمره 1

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 شناخت عناصر و قواعد زيبايي شناختي در آثار هنري ايران؛ -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 اعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنريتوصيف  قو-

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 عكاسي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده  طبيعت، آثار هنري ؛-

ي در نور طبيعي و هاي عكاسخالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوت-

نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير نهايي خواهند بود در 

 الويت قرار دارند(: 

 

 نمره 1

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره 4تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و افقي(:  -

 نمره 5از زاويه ديد  در عكس: مشخص بودن موضوع عكاسي با استفاده -

توانايي تشخيص نور مناسب براي عكاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام عكاسي 

 نمره 5در نور كم: 

 

 نمره 39

درك 

 هنري 

زيبايي 

 شناسي

هاي گرفته شده با هاي مناسب براي ارائه در كالس از ميان انبوه عكسانتخاب عكس 

تر از ميان آموزان بايد قادر به اتنخاب عكس مناسبدانشتوجه به تمرين ارائه شده )

 هاي خود باشند(: عكس

 

 نمره 3

هاي هاي خود و مشاركت در بحثآموز در بيان صحيح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري

 گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس

 نمره 2

 نمره 21 جمع
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 خوشنويسي: 

عناوين 

 كارنامه

اهداف 

 كلي

 بارم بندي نشانه هاي تحققق

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي 

و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده آثار هنري ؛-

 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 6

اجراي 

ايده و 

 بيان هنري

 نمره (  4: نحوۀ چيدمان حروف و كلمات  و انتخاب كشيدۀ درست : )تركيب-

 4:اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات: ) نستعليق نويسي صحيح-

 نمره( 

:  به اندازۀ مورد نياز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه برداري مركب-

 نمره(  2هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد. )

: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در قلم قدرت-

 نمره( 2 نگارش احساس نشود. )

 نمره( 2: تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه. )نويسي پاكيزه-

 

 نمره 39

تاريخ و 

ميراث 

 فرهنگي

 شناخت گونه هاي معرفي شدۀ خوشنويسي و درك زيبايي هاي آن ها 

 

 نمره 2

   نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يک اثر هنري

 نمره 2

 نمره 21 جمع

 مبناي طراحي سؤال است. 41اي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال بر
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 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي كار و فناوري پايه هفتم 

ميزان پيشرفت يادگيرندگان يي در شناسااست كه  هاي آموزشيهدف دهي شده بر پايهي سازماننديفرآ يليتحصارزشيابي پيشرفت 

 شود.آموزان به كار گرفته مياره كارهاي آموزشي دبير و دانشگيري درببراي تصميم

گويند هاي آموزشي، سنجش مي، برنامه درسي و سياستآموزاني درباره دانشريگميتصمبه گردآوري اطالعات مورد نياز براي 

وزان است. يكي از ابزارهاي آمهاي دانش، دانش و تواناييهاگيري و مشاهده مهارتهاي نمونهسنجش در برگيرنده همه راه

 سنجش، آزمون عملي است. كه بايد روايي و پايايي داشته باشد:

آزمون عملي بايد اهداف پروژه و پودمان را . گيري خارج نشودو از حدود اندازهگيري نمايد اندازه آنچه را كه بايد، درست روايي:

محتوا و كارهاي كالسي گوناگوني براي  تواننديماوري دبيران مورد سنجش قرار دهد. با توجه به اين كه در درس كار و فن

ها معطوف به اهداف پودمان خواهد بود. در هاي نيمه تجويزي متناسب با اهداف آن انتخاب كنند ارزشيابي اين بخشبخش

 ارزشيابي اين درس موارد در نظر گرفته شود.

 هاي تست رايج در بازار، از جمله آموزان به استفاده از كتابدانش اي متكي بر حافظه و سوق دادنهاي كليشهبرگزاري آزمون

 رود.شمار ميهاي مرسوم بوده و مانع جدي براي تحقق اهداف درس كار و فناوري بههاي ارزشيابيآسيب

  ر اين آزمون ها و مفاهيم مورد تاكيد است. ابزارهاي سنجش دعملي توليد محصول، كار با ابزارها، كاربست آموخته آزموندر

 مشاهده و كارپوشه خواهد بود.

  در نظري دارد و نمره درس با اجداگانه پودمان نمرهاين درس آزمون پاياني ندارد و روش ارزشيابي آن مستمر است. هر 

 .شوديمها و نمره پروژه محاسبه گرفتن نمره ارزشيابي همه پودمان

 ي كتاب درسي باشد.هاپودمانها بايد متناسب با اهداف پروژه و آزمون 

  هاي نتيجه و ويژگي كار نديفراي براساس اصول و گذارنمرهدرس برگه آزمون و طراحي و  هر موضوعي عمل يهاآزمونبراي

 .پاياني مشخص شود

آموزان كه ممكن است ليست وارسي، نمونه كار، كارپوشه و آموز و پروژه گروه دانشاسناد مربوط به آزمون عملي هر دانش

و اگر انجام كار و پروژه ، گروهي باشد به نام گروه،  آموزدانشهاي نظري به نام هر اردي از اين قبيل باشد، همانند اوراق آزمونمو

 داري شود. اند نگهآموزان آن گروه مشخص شدهكه در آن نام همه دانش

 آموز در فرايند كه هر كار آموزشي را كه دانشهاي چندباره كتبي و شفاهي نيست بلارزشيابي مستمر به معناي برگزاري آزمون

حساب آورد؛ براي نمونه: بحث و گفتگو، تحقيق، درست كردن  توان در زمرۀ ارزشيابي مستمر بهدهد، مييادگيري انجام مي

 ها و . . . . آوري نمونهمدل و ماكت و پوستر، آزمايش، جمع

 نشان دادن است كه براي پوشه يک داخل در نيمسال( يک يا سال ) يک رهدو در يک آموزدانش كارهاي از يامجموعه كارپوشه 

 دوره يک است كه در مربوط هم به تراكمي و اين جنبه مطالب كه آنجا از شودداري مينگه ارزشياب يا دبير توانايي او به
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هاي يک پوشه با فايل شكلواند به ت. كار پوشه ميرا نشان خواهد داد پيشرفت يادگيرنده ، چگونگياندشدهداده  مشخص انجام

 باشد. ( و مانند آن A4 كاور)مجزا 

  كه ممكن است فهرست وارسي، نمونه كار، كارپوشه و مواردي از اين قبيل باشد،  آموزدانشاسناد مربوط به آزمون عملي هر

آموزان آن گروه مشخص نام همه دانشو اگر كار و پروژه گروهي انجام شده باشد به نام گروه، كه در آن  آموزدانشبه نام هر 

 داري شود. اند نگهشده

 .نمره پروژه و ارائه در بازارچه گروهي داده خواهد شد 

اول و دوم در  نوبتنمره است كه در  20نمره دارد كه نمره اختصاصي هر پودمان و پروژه طبق جدول از  20درس كار و فناوري 

 آيد.اول و دوم به دست مي نوبتن نمره و نمره درس از ميانگي شوديمنظر گرفته 

 پايه هفتم بارم بندي پيشنهادي درس كار و فناوري

 مبتني بر پروژه 
 

 نمره  حاصل ضريب نمره  عنوان پودمان به كار رفته در پروژه

 40 2 20 نوآوري و فناوري

 = نمره نوبت اول

 20=20تقسيم بر  400 

 21 3 20 كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

 91 2 20 ي اطالعاتآورجمعجست و جو و 

 40 2 20 مستندسازي

 40 2 20 يكشنقشه

 21 3 20  وكاركسب

 91 2 20 كار با چوب

 160 8 20 بازارچه / پروژه

 400 جمع نمرات در نوبت اول همراه با ضريب

 40 2 20 اول نوبتهاي پودمان

 = نمره نوبت  دوم

 20=20تقسيم بر  400 

 

 40 2 20 پرورش و نگهداري گياهان

 40 2 20 ي اطالعاتگذاراشتراك

 40 2 20 خوراك

 40 2 20 پوشاك

 200 10 20 بازارچه / پروژه

 911 جمع نمرات در نوبت دوم همراه با ضريب
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 مبتني بر پودمان:
 به كار گرفته شود.  توانديماي اوليه( سال از اجر 2اين روش تا فراهم آمدن امكانات و شرايط كامل )حداكثر به مدت 

 نمره ضريب هر پودمان و پروژه:  20وبت اول مجموع ن 

(، 3(، مستندسازي )3ي اطالعات )آورجمع( ، جست و جو و 2(، كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات )3: نوآوري و فناوري) 

 (. 3(، كار با چوب)3) وكاركسب( ، 3ي )كشنقشه

 نمره ضريب هر پودمان و پروژه: 20دوم مجموع  نوبت 

 (، . 4(، ، بازارچه / پروژه )4(، پوشاك)4(، خوراك )4ي اطالعات )گذاراشتراك(، 4پرورش و نگهداري گياهان )

 ها و پروژهابزار ارزشيابي پودمان

 ابزار موارد ارزشيابي

ان
دم

پو
 

 مشاهده + كارپوشه هاي محوري / پايهشايستگي

 كارپوشه+ ارزشيابي عملكردي شرح مفاهيم پودمان

 مشاهده گري و . . . . . . تفكر انتقادي، پرسش -هاي فني شايستگي

 مشاهده + كارپوشه نوآوري

 مشاهده + كارپوشه هاگيري درست از فناوريبهره

 مشاهده + كارپوشه ريزي درست كارهابرنامه

 مشاهده + كارپوشه رعايت ايمني و بهداشت

 مشاهده+ كارپوشه ارهاي گروهيانجام ك

 مشاهده + كارپوشه كاربرد درست ابزار و تجهيزات

 مشاهده+ كارپوشه مديريت زمان و اجراي درست فرايندها

 مشاهده + كارپوشه توليد

 مشاهده + كارپوشه مستندسازي

 

 ابزار موارد ارزشيابي

ژه
رو

پ
 

 مشاهده+ كارپوشه انجام كارهاي گروهي

 مشاهده + كارپوشه هاي درست از فناوريگيربهره

 مشاهده + كارپوشه نوآوري و خالقيت در توليد 

 مشاهده + كارپوشه قابليت فروش محصول

 مشاهده + كارپوشه بازاريابي و تبليغات

 مشاهده + كارپوشه موفقيت در بازارچه

 مشاهده + كارپوشه مستندسازي
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 بارم بندي

هاي دانش آموزان در پروژه ساخته شده ارزشيابي مبتني بر پروژه است كه در آن بخش زيادي از آموختهروش ارزشيابي اين درس 

هاي كسب شده دانش آموزان اين مدل و به صورت گروهي نشان داده خواهد. بنابر اين دبيران گرامي براي ارزشيابي شايستگي

هايي )مانند اي برنامه درسي تدوين شده و انجام كارهاي عملي كاستيبارمبندي آن را به كار خواهند برد در مدارسي كه براي اجر

نبود فضاي آموزشي مناسب، داشتن دبيران غير مرتبط و آموزش نديده، نبود تجهيزات مناسب و . . . ( دارند پذيرفتني است روش 

 برنامه، به كار گيرند. سال نخست اجرايارزشيابي مبتني بر آموزش پودمانها )بدون انجام پروژه ( فقط براي يک

 بارم بندي بر پايه ارزشيابي مبتتني بر  موضوع )پودمان/ پروژه (
 پودمان پروژه 

 4 2 فناوري و نوآوري
 1 1 كاربرد فناوري اطالعات

 4 2 ي اطالعاتآورجمعجستجو و 
 4 2 يمستندساز

 - 1 وكاركسب 
 3 2 يكشنقشه

 4 2 كار با چوب
 - 8 وبت نخستپروژه و بازارچه ن

 21 21 نمره نوبت اول
 4 2 پرورش و نگهداري گياهان

 4 2 ي اطالعاتگذاراشتراك
 4 2 پوشاك
 4 2 خوراك

 41 12 پروژه و بازارچه نوبت دوم
 21 21 نمره نوبت دوم
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 برخي نكات مهم در آموزش و ارزشيابي

 كار در كارگاه و عمليات ميداني شامل مواردي مانند: 

 رعايت نظم و انضباط، ( پايههاي گيشايست( 

 دنياي كارهاي محوري شايستگي 

 شرح مفاهيم پودمان 

 گري و . . . . . . تفكر انتقادي، پرسش -هاي فني شايستگي 

 نوآوري 

 هاگيري درست از فناوريبهره 

 ريزي درست كارهابرنامه 

 رعايت نكات ايمني و بهداشت 

 انجام كارهاي گروهي 

 يگروه يدركارها يو همكار ياريهم 

 كاربرد درست ابزار و تجهيزات 

 مديريت زمان و اجراي درست فرايندها 

 توليد 

 هاي الكترونيكي و . . . (مستندسازي )تهيه گزارش از كار انجام شده و تحويل آن به دبير، ارايه فايل 

  تجهيزات  ابزارها وكاربرد درست 

 هاي مربوط به كاررعايت مقرارت و استاندارد 

  هاي درسيدر بحثشركت 

  همكاري با دبير براي اداره كالس 

  ها زير نظر دبيرهاي آموزشي آنبراي تقويت توانمندي آموزاندانش گريدكمک به 

 يريپذتيمسئول 

 ) . . . مديريت منابع )زمان، مواد مصرفي، انرژي و 

 هاي كار غير كالسي فعاليت

 تهيه گزارش و مقاله در ارتباط با درس 

 ش در مورد بخشي از درس پژوه 

 يريپذتيمسئول 

 ) . . . مديريت منابع )زمان، مواد مصرفي، انرژي و 

 ايمني و بهداشت 

 حفظ محيط زيست 
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 تحصيلي كار و فناوري پايه هشتم پيشرفت ارزشيابي

شرفت هاي آموزشي است كه در شناسايي ميزان پيدهي شده بر پايه هدفارزشيابي پيشرفت تحصيلي فرآيندي سازمان

 شود. آموزان به كار گرفته ميگيري درباره كارهاي آموزشي دبير و دانشيادگيرندگان براي تصميم

هاي آموزشي، سنجش مي، برنامه درسي و سياستآموزانگيري، درباره دانشبه گردآوري اطالعات مورد نياز براي تصميم

آموزان است. يكي از ابزارهاي هاي دانش، دانش و تواناييهامهارت گيري و مشاهدههاي نمونهگويند سنجش در برگيرنده همه راه

 سنجش، آزمون عملي است. كه بايد روايي و پايايي داشته باشد: 

گيري خارج نشود. آزمون عملي بايد اهداف پروژه و گيري نمايد و از حدود اندازهروايي: آنچه را كه بايد، درست اندازه

توانند محتوا و كارهاي كالسي گوناگوني دهد. با توجه به اين كه در درس كار و فناوري دبيران مي پودمان را مورد سنجش قرار

ها معطوف به اهداف پودمان خواهد بود. در هاي نيمه تجويزي متناسب با اهداف آن انتخاب كنند ارزشيابي اين بخشبراي بخش

 ارزشيابي اين درس موارد زير در نظر گرفته شود. 

  هاي تست رايج در بازار، از آموزان به استفاده از كتاباي متكي بر حافظه و سوق دادن دانشهاي كليشهي آزمونبرگزار

 رود. شمار مي هاي مرسوم بوده و مانع جدي براي تحقق اهداف درس كار و فناوري بههاي ارزشيابيجمله آسيب

  ها و مفاهيم مورد تأكيد است. ابزارهاي سنجش در اين وختهدر آزمون عملي توليد محصول، كار با ابزارها، كاربست آم

 آزمون مشاهده و كارپوشه خواهد بود. 

  اي دارد و نمره درس با در اين درس آزمون پاياني ندارد و روش ارزشيابي آن مستمر است. هر پودمان نمره جداگانه

 ود. شها و نمره پروژه محاسبه مينظر گرفتن نمره ارزشيابي همه پودمان

  هاي كتاب درسي باشد . ها بايد متناسب با اهداف پروژه و پودمانآزمون 

  هاي گذاري براساس اصول و فرايند كار و ويژگيهاي عملي هر موضوع درس برگه آزمون و طراحي و نمرهبراي آزمون

 نتيجه پاياني مشخص شود. 

 آموزان كه ممكن است فهرست وارسي، نمونه كار، شآموز و پروژه گروه داناسناد مربوط به آزمون عملي هر دانش

آموز و اگر انجام كار و پروژه، گروهي باشد هاي نظري به نام هر دانشكارپوشه و مواردي از اين قبيل باشد، همانند اوراق آزمون

 داري شود. اند نگهآموزان آن گروه مشخص شدهبه نام گروه، كه در آن نام همه دانش

  آموز در هاي چندباره كتبي و شفاهي نيست بلكه هر كار آموزشي را كه دانشر به معناي برگزاري آزمونارزشيابي مستم

حساب آورد؛ براي نمونه: بحث و گفتگو، تحقيق، درست  به مستمر ارزشيابي رۀتوان در زمدهد، ميفرايند يادگيري انجام مي

 . …و ها آوري نمونهكردن مدل و ماكت و پوستر، آزمايش، جمع
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  آموز در يک دوره ) يک سال يا يک نوبت( در داخل يک پوشه است كه براي اي از كارهاي دانشكارپوشه مجموعه

شود از آنجا كه مطالب اين جنبه تراكمي و به هم مربوط است كه در يک داري مينشان دادن توانايي او به دبير يا ارزشياب نگه

ي پيشرفت يادگيرنده را نشان خواهد داد. كار پوشه ميتواند به شكل يک پوشه با اند، چگونگدوره مشخص انجام داده شده

 ( و مانند آن باشد. A4 كاور) مجزا هاي�فايل

  آموز كه ممكن است فهرست وارسي، نمونه كار، كارپوشه و مواردي از اين قبيل اسناد مربوط به آزمون عملي هر دانش

آموزان آن گروه و پروژه گروهي انجام شده باشد به نام گروه، كه در آن نام همه دانشآموز و اگر كار باشد، به نام هر دانش

 داري شود. اند نگهمشخص شده

   .نمره پروژه و ارائه در بازارچه گروهي داده خواهد شد 

بت اول و دوم در نمره است كه در نو 20نمره دارد كه نمره اختصاصي هر پودمان و پروژه طبق جدول از  20درس كار و فناوري 

 آيد. مي دست�شود و نمره درس از ميانگين نمره نوبت اول و دوم بهنظر گرفته مي

 پايه هشتم بارم بندي پيشنهادي درس كار و فناوري

نمره دارد. نمره درس از ميانگين نمره نوبت اول و دوم بدست مي آيد. در هر نوبت دو  20درس كار و فناوري در پايه هشتم 

زشيابي مي گردد و از ميانگين آنها نمره نوبت محاسبه مي گردد. رعايت نكات بهداشتي، ايمني و حفاظتي در هنگام كار به پروژه ار

 مره قبولي براي هر پروژه مي باشدجهت كسب ن شرط الزمگانه(  9همراه رعايت كامل انجام فرآيند پروژه )مراحل 

 نوبت اول:
 (1، برق و الكترونيک و شهروند الكترونيک ): شامل پودمان هاي كار با فلز1پروژه 
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 (2: شامل پودمان هاي صنايع دستي و پودمان شهروند الكترونيک )2 پروژه

 
 انجام شده در اين نوبت بدست مي آيد. پروژهنمره نوبت اول از ميانگين نمرات دو 

 دوم: نوبت

 مالي و شهروند الكترونيک: شامل پودمان هاي پرورش و نگهداري حيوانات، اداري و 3پروژه 
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 : شامل پودمان هاي معماري و سازه، اداري و مالي4 پروژه

 
 .يدآ ينوبت بدست م يننمرات دو پروژه انجام شده در ا يانگيننمره نوبت اول از م

 نمره نهايي از ميانگين نمرات نوبت اول و دوم بدست مي آيد.

 

 :ارزيابي خود نمره

 .شود مي داده اختصاص گروه و آموز دانش توسط  ارزيابي خود نمره به پروژه هر نمره از نمره 4 الي 2

 ابزار ارزشيابي فرآيندي يا پاياني مشاهده و كارپوشه است.

هاي مورد ارزشيابي و ابزارهاي آن هايي از شاخصگيرد. در جدول زير نمونهدر برخي از موارد هر دو روش مورد استفاده قرار مي

 ودمان و پروژه آورده شده است.براي ارزشيابي پ

 

 ادامه دارد
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هاى ديگرى كه براى آنان ران محترم با توجه به تجربه و شاخصيشود كه جدول ارائه شده صرفاً پيشنهادى است و دبدآوري مييا

 هاي جدول اضافه كنند. توانند به رديفجنبه ارزشيابي دارد، مي

 

 ارزشيابي و آموزش در مهم نكات برخي

 : عمليات ميداني شامل مواردي مانند ودر كارگاه  ركا

  انجام مراحل پروژه 

  هاي پايه )رعايت نظم و انضباط، (شايستگي 

  هاي محوري دنياي كارشايستگي 

  شرح مفاهيم پودمان 

  گري و هاي فني ــ تفكر انتقادي، پرسششايستگي… 

  نوآوري 



67 

 

  هاگيري درست از فناوريبهره 

  ت كارهاريزي درسبرنامه 

  رعايت نكات ايمني و بهداشت 

  انجام كارهاي گروهي 

 يگروه يدر كارها يو همكار ياريهم 

  كاربرد درست ابزار و تجهيزات 

  مديريت زمان و اجراي درست فرايندها 

  توليد 

  (…هاي الكترونيكي ومستندسازي )تهيه گزارش از كار انجام شده و تحويل آن به دبير، ارايه فايل 

  هاي مربوط به كارقرارت و استانداردرعايت م 

  هاي درسيشركت در بحث 

   همكاري با دبير براي اداره كالس 

  هاي آموزشي آنها زير نظر دبيرآموزان براي تقويت توانمنديكمک به ديگر دانش 

  پذيريمسئوليت 

  ) . . . مديريت منابع )زمان، مواد مصرفي، انرژي و 

 هاي كار غير كالسي فعاليت

  تهيه گزارش و مقاله در ارتباط با درس 

   پژوهش در مورد بخشي از درس 

  پذيريمسئوليت 

   (…مديريت منابع )زمان، مواد مصرفي، انرژي و 

  ايمني و بهداشت 

  حفظ محيط زيست 

 

 مبناي طراحي سؤال است. 93براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 


