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 نويعنا
 

 صفحه
 

ـ 1ـ اصول و عقايد1ـ احكام1ـ اخالق1ـ تاريخ اسالم1هاي دينيـ اقليت 1دين و زندگي
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4 
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 44 1فيزيك 
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 15 1بدني تربيت
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 16 کارگاه کارآفريني و توليد



 

 111011پايه دهم متوسطه دوم كد ( 1) دين و زندگيبندي درس بارم
 اي و كاردانشرشته هاي علوم تجربي، رياضي، فني و حرفه

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 الف: ارزشيابي مستمر
 نمره(:  1قرائت قرآن كريم ) -1

سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل  6تا 4بار وهر بار حداقل  6آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

از چهار نمره  14/5آيد.) پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني مي

 شود.کسر مي

وحداکثر يك نمره  14/5کند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي که دانش -

 شود.از قرائت اوکسر مي

 شود.نمره از نمره قرائت اوکسرمي1نمره تا4/5آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي که دانش -

نمره به  1تا  4/5ل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از آموز آيات را به شيوه ترتيچنانچه دانش -

 شود.نمره قرائت او افزوده مي
 :  نمره( 7)درس و پرسش از متن  هاي داخلانجام فعاليت -0

فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناويني مانند : ، تدبر، فعاليت کالسي،  -

 بررسي و مقايسه مشخص شده اند.

 سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد . - 
 نمره( 1پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق ) -3

 سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي -

 از تدريس از دانش آموزان مي پرسد. سؤال هايي که دبير در جلسه بعد -
 نمره ( 5گروهي و گفت و گوها ) مشاركت در كار -1

 

ادبي، هنري و  هايکتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليت« پيشنهاد»آموزاني که برخي از کارهاي بخش دانش :تذكر

( در هر نوبت تحت عنوان 15سقف نمره العاده به نمره مستمر آنها)تا نمره فوق  1تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي« هاي علمي و هنريخالقيت»

 



 

 ب: ازرشيابي پاياني
 نمره(: 1امتحان قرائت قرآن كريم) -1

ه امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس، در آموزازهردانش

 صورتي است که در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.نمره گذاري به همان 

 
 نمره(  16امتحان كتبي از محتواي دروس )  -0

شهريور، بزرگسال و 

 ماه دي
 درس پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم

1 

4 

 اول و دوم 4

 سوم و چهارم 1 4/6

 پنجم و ششم 4 1

 هفتم و هشتم  6 4/1

 نهم و دهم  4 4/6

 يازدهم و دوازدهم  6 4/1

 جمع 16 16 16

 

 موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود : -1

 هايي که با عالمت ستاره مشخص شده اند.ها، بيشتر بدانيم و فعاليتپيشنهاد ها، پاورقي

آيات ابتداي هر درس براي قرائت در کالس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده مي  -1

نمره( .همچنين ترجمه آياتي که در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا  4شود) 

زمون آتمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در جهت آشنايي دانش آموزاني که 

 از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود. هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي ورودي دانشگاه ها

آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها حفظ کردن عين آيات،روايات و ترجمه هايي که در داخل متن درس ها  -6

ام ياهميت دارد. بنابر اين نبايد سوال به گونه اي طراحي شود که الزمه آن حفظ کردن ِآيه يا ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پ

 آيه سوال طراحي شود.

 

وزه مطرح شده است، براي دانش آموزان اهل كه با عنوان احكام ر 101و  107و  106، 100مباحث صفحات  -4

 و اين مباحث بايستي از ضميمه آن ها خوانده شود و مورد امتحان قرار گيرد. سنت حذف است



 

 ها(ـ پايه دهم كد )كليه رشته 1دينيهاي بندي درس تعليمات ديني ويژه اقليتبارم
 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 

 
 کليمي ، زردشتي وآشورياقليت هاي  -الف 

  :( و شهريِور دوم، نمره ) نوبت اول  15  و پاياني هر کدام ارزشيابي مستمر 

 ( نمره15)کتاب مشترك تعليمات اديان واخالق )سال گذشته(  – 1       

 ( نمره15)کتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذکور     -1      

نمره  ارزشيابي پاياني به  15نمره ارزشيابي مستمر و 15ختصاصي،  تمام به علت نداشتن کتاب ا :اقليت ارمني  -ب

 کتاب مشترك تعليمات اديان واخالق )سال گذشته( اختصاص دارد. 

  



 

 111015پايه دهم رشته علوم انساني ـ كد  (1) دين و زندگيبندي درس بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 الف: ارزشيابي مستمر
 نمره( 1قرائت قرآن كريم ) -1

سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل  6تا 4بار وهر بار حداقل  6آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

از چهار نمره  14/5آيد.) پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني مي

 شود.کسر مي

وحداکثر يك نمره  14/5کند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميورتي که دانشدر ص -

 شود.از قرائت اوکسر مي

 شود.نمره از نمره قرائت اوکسرمي 1نمره تا  4/5آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از درصورتي که دانش -

نمره به  1تا  4/5ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از آموز آيات را به شيوه چنانچه دانش -

 شود.نمره قرائت او افزوده مي
 نمره(   7هاي داخل درس و پرسش از متن )انجام فعاليت -0

 يفعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناويني مانند :تدبر، فعاليت کالسي, بررس -

 و مقايسه مشخص شده اند.

 سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد . - 
 نمره( 1پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق ) -3

 سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي -

 تدريس از دانش آموزان مي پرسد.سؤال هايي که دبير در جلسه بعد از  -
 نمره ( 5گروهي و گفت و گوها ) مشاركت در كار -1

 

کتاب درسي يا به ابتكار خود  فعاليتهاي ادبي، هنري و « پيشنهاد»آموزاني که برخي از کارهاي بخشدانش :تذكر

( در هر نوبت  تحت  عنوان  15ره العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمنمره فوق  1تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي« هاي علمي و هنريخالقيت»

 

 ب: ازرشيابي پاياني



 

 نمره( 1امتحان قرائت قرآن كريم) -1

ه امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس، در آموزازهردانش

 است که در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.نمره گذاري به همان صورتي 

 
 نمره(  16امتحان كتبي از محتواي دروس )  -0

 درس پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم شهريور

6 

4 

 اول،دوم و سوم 1

 چهارم و پنجم 4 1

 ششم وهفتم 4 1

 هشتم و نهم  6 4/1

 دهم، يازدهم و دوازدهم  4 4

 سيزدهم و چهاردهم  6 4/1

 جمع 16 16 16

 

 موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود:

 پيشنهاد ها، پاورقي ها، بيشتر بدانيم و فعاليت هايي که با عالمت  ستاره مشخص شده اند. -1

آيات ابتداي هر درس براي قرائت در کالس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده مي  -1

نمره( .همچنين ترجمه آياتي که در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا  4شود) 

زمون آتمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در جهت آشنايي دانش آموزاني که 

 از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود. آزمون هاي ورودي دانشگاه هاو  هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش

مده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها حفظ کردن عين آيات،روايات و ترجمه هايي که در بين متن درس ها آ -6

ام ياهميت دارد. بنابر اين نبايد سوال به گونه اي طراحي شود که الزمه آن حفظ کردن ِآيه يا ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پ

که در البه الي متن درس آمده است و  آيه سوال طراحي شود.)تاکيد مي شود که اين مساله صرفا در خصوص آيات و رواياتي است

 شامل آيات و ترجمه ابتداي هر درس نمي شود(

 

كه با عنوان احكام روزه مطرح شده است، براي دانش آموزان اهل  144و  143و  142، 131مباحث صفحات -1

 ها خوانده شود و مورد امتحان قرار گيرد.و اين مباحث بايستي از ضميمه آن سنت حذف است



 

 ( پايه دهم رشته علوم و معارف اسالمي1بندي درس تاريخ اسالم)بارم

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 شهريور نوبت  دوم نوبت اول درس رديف

 نمره 4/1 1درس  1
 نمره 4/1

 نمره 4/1

 نمره 4/1 نمره 6 1درس  1

 نمره 4/6 6درس  6
 نمره 4/1

 نمره 4/1

 نمره 4/1 نمره 6 4درس  4

 نمره 1 نمره 4 4درس  4

 

 نمره 1

 نمره 1 نمره 4 1درس  1

 نمره 1 نمره 4/1  6درس  6

 نمره 4/1 نمره 4/1  4درس  4

 نمره 4/1 نمره 4/1  5درس  5

 نمره 1 نمره 4/1  15درس  15

 نمره 4/1 نمره 4/1  11درس  11

 نمره 4/1 نمره 4/1  11درس  11

 نمره 01 نمره 01 نمره 01 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111035( پايه دهم رشته علوم و معارف اسالمي كد كتاب: 1بارم بندي درس اخالق )

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور

 نمره 4/1 نمره 6 چيستي کمال 1

 نمره 4 کمال ما 1

 نمره 1 نمره 6 مسير کمالهدايت الهي در  6

 نمره 4 هاديان واقعي، هاديان پنداري 4

 نمره  4/1 نمره 4 آهنگ سفر 4

 نمره 6  محبت خدا 1

 نمره 4/4  تفكر 6

 نمره 6  راز اعتماد 4

 نمره 4/6  تكبر 5

 نمره 01 نمره  01 جمع

 

 :توضيحات

 .سؤاالت کلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

  آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد.مفاهيم 

 

 



 

 ) آشنايي با احكام (ـ پايه دهم رشته علوم و معارف اسالمي 1بارم بندي درس احكام 
 111030ـ    ويژه دختران   كد   111006ويژه پسران كد   

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 
 

دوم و پاياني نوبت  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور

 نمره 1 جايگاه احكام 1

 نمره   1
 نمره 1 احتهاد و تقليد 1

 نمره 1 واژه شناسي فقهي 6

 نمره 6 نظافت و بهداشت در اسالم 4

 نمره 6 ( 1طهارت معنوي )  4

 نمره  6
 نمره 6 ( 1طهارت معنوي  ) 1

 نمره 6 آغاز نماز 6

 نمره 1 ارکان و واجبات نماز 4

 نمره 1  انواع نمازها 5

 نمره 6  مسجد و نماز جماعت 15

 نمره 6  روزه 11

 نمره 1  حج خانه خدا 11

 نمره 1  خوردني و آشاميدني ها در اسالم 16

 نمره 6  گناهان کبيره 14

 نمره 01 نمره  01 جمع

  



 

  111007( پايه دهم رشته علوم و معارف اسالمي ـ كد: 1بندي درس اصول عقايد )بارم

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 
 

 نوبت  دوم نوبت اول عنوان درس رديف

 نمره 4 خود را بشناسيم 1
 نمره 1

 نمره 4 هاي انسانتوانمندي 1

 نمره 4 سرشت آدمي 6

 نمره 4 منزلت انسان 4 نمره 6

 نمره 4 راز آفرينش 4

 نمره 6  سراي ديگر 1

 نمره 6  آغاز راه 6

 نمره 6  برزخ 4

 نمره 6  واقعه بزرگ 5

 نمره 6  روزنه اميد 15

 نمره 01 نمره 01 جمع 

 

 گيرد:ارزشيابي در دو بخش انجام مي

 الف ـ ارزشيابي مستمر

هر ترم بايد مورد توجه واقع شود. نمره ارزشيابي مستمر، شامل آموزان از آغاز در ارزشيابي مستمر، فعاليت دانش 

 امور زير است:

 نمره 4 انديشي. مشارکت در فرايند آموزش و هم1 

 نمره 4   هاي تحقيق. انجام فعاليت1 

 نمره 6   . انجام بخش تعميق يادگيري6 

 نمره 6   هاي طول ترم. آزمون4 

 ب ـ ارزشيابي پاياني



 

گيرد و براساس رويكرد کلي محتواي آموزش يعني فهميدن، نه حفظ در پايان هر نوبت انجام مياين ارزشيابي  

اي و فرعي نبايد سؤال طرح کردن، استوار است، محورهاي کليدي و اصلي، محور آزمون است و از طرح مطالب حاشيه

 شود.

 آزمون کتبي پايان ترم، شامل امور زير است:

 نمره 1    . بخش تحقيق1

 نمره 4    انديشيبخش هم .1

 نمره 15  ها و بخش تعميق يادگيري. متن درس6

 

 نكات بسيار مهم

هاي وزارت آموزش و پرورش، سؤال طرح صرفاً در ارزشيابي« تحقيق»و « انديشيهم». از محتواهاي بخش 1 

 ها در آزمون سراسري نبايد سؤالي طرح شود.شود، اما از اين بخشمي

دي هاي ورواتي که ترجمه آن در کتاب آمده است نبايد در ارزشيابي مستمر و پاياني و آزمون. معنا کردن آي1

 دانشگاه مورد سؤال قرار گيرد. همچنين نبايد از معني کلمه يا لغت سؤال شود.

هاي آنها ضرورت ندارد. بلكه فهم مفاهيم مرتبط با درس بايد مورد . حفظ کردن عين آيات و روايات و ترجمه6

 ؤال قرار گيرد.س

ها، در هيچ آزموني اعم وجود دارد. از اين بخش و پاورقي« براي مطالعه»هايي با عنوان . در برخي دروس، بخش4

 شود.هاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سؤالي طرح نمياز آزمون

اما با وجود درس مستقل علوم و معارف  . توجه به صحت قرائت آيات در همه دروس همواره مطلوب است،4

 يابد.اي به بحث قرائت در اين درس اختصاص نميقرآني، نمره

 

 

 



 

 111031دهم كد:  پايهرشته علوم و معارف اسالمي  ( 1بندي درس علوم و معارف قرآني )بارم

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 

 
 

 شود :هر ترم به دو صورت ارزشيابي مي دهم در درس علوم و معارف قرآني پايه
 ارزشيابي مستمر – الف  
 ارزشيابي پاياني -ب  

 

 
 ارزشيابي مستمر  –الف 

يين هاي يادگيري و در فرايند آموزش تعآموز با توجه به ميزان مشارکت وي در فعاليتنمره ارزشيابي مستمر دانش
 از: ها در اين درس، عبارت استشود. اهمّ اين فعاليتمي

 اعالم آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي کتاب درسي .1
 مشارکت در کار گروهي به منظور فهم بيش تر موضوعات و مطالب هر درس .1
 خواني آيات درسي و همراهي با قرائت الگومشارکت در جمع .6
 هاي کالسي بخش هاي مربوط به قواعد تجويدي و علوم قرآنيانجام فعاليت .4
 سوره هاي منتخب کتاب درسيحفظ نسبي  .4
 هاي شفاهي و کتبي طول ترمآزمون .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ارزشيابي پاياني -ب 
 شود :آموزان پايه دهم در پايان هر نوبت به شرح زير انجام ميارزشيابي پاياني از دانش

 اهداف كلي / سطح مورد انتظار موضوعات
 نحوه ارزشيابي  مناسب

 پاياني مستمر

آزمون 
 شفاهي

 قرائت
 روان خواني آيات درس
 با رعايت قواعد تجويدي

4 
15 

 فعاليت هاي کالسي 
 ) بخش قواعد (

 1 تعميم و تثبيت قواعد تجويدي دروس

 4 65هاي منتخب جزء حفظ سوره حفظ 
4 

 

 آزمون
 کتبي

 مباحث علوم قرآني
 

 6 آشنايي با مباحث علوم قرآني 

 فعاليت هاي کالسي 1
 علوم قرآني () بخش 

تعميم و تثبيت مباحث علوم و معارف قرآني 
 درس

6 

 

 چند نكته :  

 کتاب علوم و معارف قرآني در آزمون نوبت اول مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. 1تا  1دروس  -1
 اين کتاب در آزمون نوبت اول ارزش يابي به عمل مي آيد. 11تا  6از دروس  -1

سطر مورد سؤال، حدود سه سطر از دروس نوبت  4بهتر است در آزمون شفاهي ) قرائت و تجويد ( از  تبصره :
 اول و بقيه از دروس نوبت دوم پرسيده شود.

 تواند با توجه به هر يك از موارد زير، از امتياز تشويقي بهره مند شود :آموز ميهر دانش  -3

 قرائت آيات درس شبيه نوار آموزشي -1

 سوره هاي منتخب کتاب درسيحفظ تمامي  -1

گيري بپرهيزيد؛ ارزش يابي نبايد موجب تضعيف انگاري و نيز سختدر ارزش يابي مستمر و پاياني از سهل -4
جا پرهيز کرد يا به نحوي ارزش يابي را هاي بيگيريرو, بايد از سختآموزان به اين درس شود. از اينعالقه دانش

 آور، همراه با فشار روانيجزئي از فرايند يادگيري احساس کنند تا محيط اضطراب آموزان, آن راانجام داد که دانش
 ايجاد نشود.  

زان آمورو, نبايد انتظار داشت که همه دانششود, از اينتدريج کسب ميمهارت قرائت و روان خواني قرآن، به -4

تدريج جه به استعداد خود, اين مهارت را بهآموز با توطور کامل کسب کنند. هر دانشاين مهارت را در زمان تدريس به

 آورد.دست ميدر دروس بعدي به



 

 1يابي فارسي نامه ارزششيوه
 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نمره موضوع ها قلمروها رديف

 

 

1 

 

 زباني

 نمره 7

 

 4/1 معني واژه

 4/1 امالي واژه

 4 دستور 

 

1 

 ادبي

 نمره 5

 6 ادبيآرايه هاي 

 1 حفظ شعر

 

6 

 فكري

 نمره 1

 4 درك مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

 01 جمع نمره

 

 ساعت در هفته و نوع آزمون، كتبي است. 0زمان تدريس اين كتاب، 

 تذكر:

 ارزش اماليي ندارد.« تشديد»در امالي واژگان،  -
ت و ارزش خانه يا کتابخانه(، يكسان اسساخت ترکيبي دارند)مانند کتابهايي که نويسي واژهگسسته يا پيوسته -

 اماليي ندارد.
 در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛ سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود. -
شود، به هاي فرايندي که در جريان يادگيري کالسي به صورت شفاهي برگزار ميدر آزمون ها و پرسش -

هاي خوانداري)مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و... ( و هاي خوانشي يا پاره مهارتوضوعم

 فنّ بيان بايد توجّه شود.

)نوبت دوم( به 14به لحاظ بودجه بندي حجم محتوا در طراحي آزمون نوبت دوم، بارم بندي سواالت به نسبت  -

 )نوبت اول( باشد. 4



 

  1شيابي نگارش نامه ارزشيوه

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف
 

 بازشناسي 1
 

 1 توانايي بازشناسي آموزه هاي درس

 

 

1 
 

 

 توليد متن

 
 

 1 ته(                نوش جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي کلّي ازمحتواي)ـ خوش آغازي 1

احساس   بيان -بيان ساده و صميميشيوه بيان نوشته ) ـ پرورش موضوع يا 1

   فكر و نگاه نو( -سير منطقي نوشته -متناسب با موضوع

5 

تاثير گذاري و تفكّر برانگيز  -ـ خوش فرجامي) جمع بندي مطالب6

 بودن(

1 

 1 رعايت نشانه هاي نگارشي-4

 1 اماليي(امالي واژگان) نداشتن غلط  -4

سازه هاي  6

 نوشتاري

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني )درك و دريافت هسته 

هاي رعايت امال و نشانه -پروراندن موضوع -و شعر معنايي مثل،حكايت

 نگارشي( 

4 

 01 جمع

 

 ساعت در هفته و نوع آزمون، كتبي است. 0زمان تدريس اين كتاب، 

 

 )نوبت دوم(  14 بندي سواالت به نسبت محتوا در طراحي آزمون نوبت دوم، بارمبندي حجم لحاظ بودجهبه -

 )نوبت اول( باشد.  4به 
 

 

 

 

 

 



 

  1نامه ارزشيابي فارسي و نگارش شيوه

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 ( 15و  13،  11،  9،  7،  5،  3، 1نمره شامل هشت درس )  11الف ( فارسي : 

 

 نمره موضوع ها رديف

 

1 

 1 معني واژه

 1 امالي واژه

 1 دستور 

 1 آرايه هاي ادبي 0

 1 حفظ شعر

 

3 

 0 درك مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

   11                             جمع                                                         

 

 ساعت در هفته و نوع آزمون، كتبي است. 0كتاب،  زمان تدريس اين

 

 ارزش اماليي ندارد.« تشديد»در امالي واژگان،  -
ت و ارزش خانه يا کتابخانه(، يكسان اسهايي که ساخت ترکيبي دارند)مانند کتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته -

 اماليي ندارد.
 سروده کامل يا بخشي از آن خواسته شود.در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز کرد؛  -
هاي وعشود، به موضهاي فرايندي که در جريان يادگيري کالسي به صورت شفاهي برگزار ميدر آزمون ها و پرسش -

هاي خوانداري)مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و... ( و فنّ بيان بايد خوانشي يا پاره مهارت

 توجّه شود.

 



 

 

 ( 16و  11،  10،  11،  1،  6،  1، 0نمره شامل هشت درس )  11ب ( نگارش : 

 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف

 

 1 توانايي بازشناسي آموزه هاي درس باز شناسي 1

 

 

 

1 

 

 

 آفرينش

 

ـ خوش آغازي )جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي کلّي 1

 ازمحتواي نوشته(                

1 

بيان احساس  متناسب با  -ـ پرورش موضوع) بيان ساده و صميمي1

    موضوع، فكر نو و سير منطقي نوشته(

3 

ز تاثير گذاري و تفكّر برانگي -ـ خوش فرجامي) جمع بندي مطالب6

 بودن(

1 

 1 رعايت نشانه هاي نگارشي -4

 1 امالي واژگان) نداشتن غلط اماليي( -4

سازه هاي  6

 نوشتاري

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني)درك و دريافت هسته 

رعايت امال و  -پروراندن موضوع -معنايي مثل،حكايت و شعر

 هاي نگارشي(  نشانه

0 

 11 جمع
       

  15نمره(  =  15نمره ( + نگارش)  15پاياني: فارسي) هنمر -

 4)نوبت دوم( به 14به لحاظ بودجه بندي حجم محتوا در طراحي آزمون نوبت دوم، بارم بندي سواالت به نسبت  -

 )نوبت اول( باشد. 
 

 
 

 

 

 



 

 

  1نامه ارزشيابي درس علوم و فنون ادبي شيوه

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است. 0زمان تدريس اين كتاب، 

 

 ،به تنوع موضوعي و تعداد درس ها توجه فرماييد. در نمره گذاري پرسش هاي هر فصل 
 .پرسش هاي بخش بررسي کالبدشكافي متون نثر و نظم، بر بنياد ساختار ارائه شده در کتاب تنظيم شود 
  نوبت دوم( 14به لحاظ بودجه بندي حجم محتوا در طراحي آزمون نوبت دوم، بارم بندي سواالت به نسبت(

 )نوبت اول( باشد. 4به 
 

 

 

 

 

 

 خرداد ـ شهريور نوبت اول موضوع

 

  4/1  4 فصل يكم

  4/1  1 فصل دوم

  4  فصل سوم

  6  فصل چهارم

  4  4 کالبدشكافي شعر

  4  4 کالبدشكافي نثر

  01  01 جمع



 

 1بندي دروس عربي بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 ( پايه دهم نوبت اوّل 1امتحان كتبي عربي زبان قرآن )

 فيزيک، علوم تجربي )از درس اوّل تا پايان درس چهارم(، هاي رياضيرشته

 دانش )درس اوّل و دوم( اي و كاروحرفهفنّي

 

 نمره موضوع هاي زبانيمهارت

 

 الف: 

 شناسيمهارت واژه

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله، )زير کلمات خط کشيده 

 شود.(مي
1 

 
 )همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

 )دو مورد( تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
ا هاي هفتم تهاي موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 دهم(

 ب:

مهارت ترجمه به 

  فارسي

  هاي عربي به فارسيترجمه جمله

6 

 
 انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله(

 تكميل ترجمه ناقص
 

 ج: 

مهارت شناخت و 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع ترجمه فعل

 منفي، امر، نهي، و مستقبل و نيز مصدر در جمله 
4/6  

تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي 

خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر 

 معنا ميان چند کلمه

 اصلي و ترتيبيکاربرد عددهاي 

 خوانيساعت



 

تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جاي خالي در جمله با توجّه 

م يا شناخت آنها مانند تمرين هفت ايبه قرائن و در قالب سؤال چند گزينه

 درس اوّل

 د: 

 مهارت درک و فهم

 

وصل کردن کلمات ستون اوّل به »سؤال جورکردني از مفهوم واژگان 

يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه  )چهار مورد(« توضيحات ستون دوم

است و چهار جمله داراي جاي خالي که بايد جاي خالي با کلمه مناسب 

 کامل شود.

 (ايهاي مناسب )سؤال دو گزينهکردن جاهاي خالي با گزينه پرو يا 

1 

 

پرسشي درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه 

خوانده شده( يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر 

 اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني(
 هـ : 

 مهارت مكالـمه
 4/1 هاي پرسشيپاسخ کوتاه به جمله

سازي با کلمات پراکنده حداکثر طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

هاي کتاب( ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه از عبارت شش تكّه

 اي  و ... (شده ، دو گزينه

 



 

 ( پايه دهم نوبت دوم1بندي امتحان كتبي عربي زبان قرآن )بارم

 دانشاي و كاروحرفهفيزيک، علوم تجربي، فنّيهاي رياضيرشته

1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي   

 نـمره موضوع زبانيهاي مهارت

 الف: 

 شناسيمهارت واژه
-نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله، )زير کلمات خط کشيده مي

 شود.(
1 

 
 )همانند تـمرينات کتاب(  تعيين کلمات مترادف و متضاد

 )دو مورد( تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
 هاي هفتم تا دهم(هاي موجود در کتاباسم )در حدّ اسمنوشتن مفرد يا جمع 

 ب:

مهارت ترجمه به 

  فارسي

ترجمه جمالت کتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين، اِعلَموا، فنّ الترجمه و 

... 

 

6 

 انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله( 

 تكميل ترجمه ناقص
 ج: 

و مهارت شناخت 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع منفي، امر، ترجمه فعل

 ها داراي نون وقايه باشد.(نهي و مستقبل و نيز مصدر در جمله. )يكي از فعل
4/6  

تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در 

جمله، يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند 

 کلمه 

 خوانيکاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعت

ت اليه و صف،مضافٌ« جارّ و مجرور»، «مبتدا و خبر»، « فاعل و مفعول»تشخيص 

 در جمله: )عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.( 

ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، و يا کاربرد 

 ايفعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه

 ايمعاني و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزينه 



 

 و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغهتشخيص 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 

وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات »سؤال جورکردني از مفهوم واژگان 

  )چهار مورد(« ستون دوم

يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي که بايد 

 جاي خالي با کلمه مناسب کامل شود.

 اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهکردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

1 

 

درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي خوانده 

شده(، يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر 

 جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني(
 هـ : 

 مهارت مكالـمه
 4/1 هاي پرسشياي به جملهپاسخ کوتاه يك يا دو کلمه

سازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

ي  اهاي کتاب( ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده ، دو گزينهاز عبارت

 و ... (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( پايه دهم1زبان قرآن ) ،عربيدرس امتحان شفاهي 

 دانشاي و كاروحرفهفيزيک، علوم تجربي، فنّيهاي رياضيميان نوبت اوّل و دوم رشته

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 نـمره موضوع مهارت ها 

 

هاي مهارت

 خواندن،

 شنيدن و 

 گفتنسخن

 مخارج حروف(خواني )بدون درنگ و خطا، و با تلفّظ نسبتاً درست روان

 يا حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن

 هااجراي نـمايشي متن برخي درس

4 

 هايمكالمه ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جمله

 پرسشي 

أينَ، مِنْ أينَ،  لِمَنْ،، )سؤال با جمالت داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، بِمَ، مَنْ

 مِمَّن، کَم، هَلْ، أ، متي، کيف، لماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(

 يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره

 يا اجراي گروهي مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس

 

1 

 5 ها جمع نـمره                                                     

 
 

 



 

 پايه دهم (1زبان قرآن ) بندي امتحان كتبي عربيبارم

علوم انساني )از درس اوّل تا پايان درس چهارم(ادبيات و نوبت اوّل رشته   

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نـمره موضوع هاي زبانيمهارت

 

 الف:

 شناسيمهارت واژه

عربي به فارسي در جمله، )زير کلمات خط کشيده نوشتن معناي کلمه از 

 شود.(مي
1 

 
 )همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

 )دو مورد( تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
هاي هفتم تا هاي موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 دهم(

 ب:

  مهارت ترجمه به فارسي
  هاي عربي به فارسيترجمه جمله

6 

 
 انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله(

 تكميل ترجمه ناقص
 

 ج: 

مهارت شناخت و كاربرد 

 قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع ترجمه فعل

 منفي، امر، نهي، و مستقبل و نيز مصدر در جمله 
4/6 

 
تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي 

خالي در جمله، يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر 

 « 14/5ذکر صيغه فعل در حدّ »معنا در ميان چند کلمه و 

 کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي

 خوانيساعت

جاي خالي در جمله با توجّه به تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي 

 يا شناخت آنها ايقرائن و در قالب سؤال چند گزينه

 د: 

 مهارت درک و فهم

وصل کردن کلمات ستون اوّل به »سؤال جورکردني از مفهوم واژگان 

  )چهار مورد(« توضيحات ستون دوم

1 

 



 

يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي  

 بايد جاي خالي با کلمه مناسب کامل شود.که 

 اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهکردن جاهاي خالي با گزينه پريا 
درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي 

 خوانده شده( 

يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر 

 متن ارائه شده در برگه امتحاني(جمله يا بر اساس 
 هـ : 

 مهارت مكالـمه
 4/1 هاي پرسشيپاسخ کوتاه به جمله

سازي با کلمات پراکنده حداکثر طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

هاي کتاب( ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شش تكّه از عبارت

 اي  و ... (شده ، دو گزينه

 

  



 

 پايه دهم  (1زبان قرآن ) امتحان كتبي عربيبندي بارم

علوم انسانيادبيات و نوبت دوم رشته   

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نـمره موضوع هاي زبانيمهارت

 

 الف: 

 شناسيمهارت واژه

-نوشتن معناي کلمه در جمله از عربي به فارسي )زير کلمات خط کشيده مي

 شود.(
1 

 
 )همانند تـمرينات کتاب(  متضادمترادف و 

 تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
 هاي هفتم تا دهم(هاي موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه به 

  فارسي

هاي کتاب از عربي به فارسي از متن، تمرين، اعلموا، فنّ الترجمه ترجمه جمله

 ...و 

 

6 

 انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله( 

 تكميل ترجمه ناقص )داراي شش جاي خالي(
 

 ج: 

مهارت شناخت و 

 كاربرد قواعد

هايي مانند ماضي ساده، معادل ماضي استمراري، ماضي منفي، ترجمه فعل

ايه ها داراي نون وقمضارع منفي و مستقبل و نيز مصدر در جمله. )يكي از فعل

 باشد.(

4/6  

تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر، نهي و مصدر مناسب براي جاي خالي 

 درجمله 

 يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چند کلمه 

 ذکر صيغه دو فعل در جمله

 خوانيکاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعت

 اليه، صفت، جار ومفعول، مبتدا، خبر، نايب فاعل، مضافٌ تشخيص فاعل،

 مجرور در جمله و ذکر نام اِعراب آنها

 ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم،  

 اييا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه



 

 له اي با توجّه به معناي جمکاربرد درست حروف جر در قالب پرسش چندگزينه

 يا تشخيص گزينه صحيح در مجرور به حرف جر

 

 د: 

 مهارت درک و فهم

 

وصل کردن کلمات ستون اوّل به »سؤال جورکردني از مفهوم واژگان 

يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و  )چهار مورد(« توضيحات ستون دوم

 خالي با کلمه مناسب کامل شود.چهار جمله داراي جاي خالي که بايد جاي 

 اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهکردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

1 

 

درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي خوانده 

 شده(، 

يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا 

 شده در برگه امتحاني(بر اساس متن ارائه 
 

 هـ : 

 مهارت مكالـمه

 4/1 هاي پرسشي اي به جملهپاسخ کوتاه يك يا دو کلمه

سازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

ي  اهاي کتاب( ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده ، دو گزينهاز عبارت

 و ... (

 

  



 

 پايه دهم (1زبان قرآن ) بندي امتحان شفاهي عربيبارم

 علوم انسانيادبيات و ميان نوبت اوّل و دوم رشته 

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 موضوع شماره ها مهارت

 

 نـمره

 

هاي مهارت

 خواندن،

 شنيدن و 

 گفتنسخن

 درست مخارج حروف(خواني )بدون درنگ و خطا، و با تلفّظ نسبتاً روان 1

 حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن

 هااجراي نـمايش از متن برخي درس

1 

 هايمكالمه ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جمله 1

 پرسشي 

أينَ، مِنْ أينَ،  لِمَنْ،، )سؤال با جمالت داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، بِمَ، مَنْ

 ، أ، متي، کيف، لِماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(مِمَّن، کَم، هَلْ

 يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره،

 يا اجراي گروهي مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس
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 رشته علوم و معارف اسالمي نوبت اول دهم پايه عربيكتبي بندي امتحان بارم

(درس اول تا پايان درس ششم)از   

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

هاي مهارت

 زباني
 نمره موضوع

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

 0 د.(شوه، )زير کلمات خط کشيده ميدر جمل از عربي به فارسي کلمه ايمعننوشتن 

 )همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد 
 )دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 هاي هفتم تا دهم(هاي موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه به 

  فارسي

  هاي عربي به فارسيجمله ۀترجم

5/5 

 
 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در 

 تكميل ترجمۀ ناقص
 

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع منفي، امر، نهي، و ترجمۀ فعل

 مستقبل و نيز مصدر در جمله 

11 

 
 تشخيص نوع کلمه )اسم، فعل، حرف(

 تشخيص نوع اسم مذکّر و مؤنّث

 تشخيص اسم فعل و ترجمۀ آن

 تشخيص فعل الزم و متعدّي يا فعل دو مفعولي

 خالي ايج براي مناسب نهي، نفي، مستقبل و مصدر و امر مضارع، ماضي، فعل تشخيص»

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند »، يا «تشخيص نوع فعل»، يا «جمله در

 «نمره 14/5ذکر صيغۀ فعل در حدّ »و « مهکل

 ترتيبي و اصلي کاربرد عددهاي

 خوانيساعت

 المحلّ اإلعرابي و عالمه اإلعراب: 

 تشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، مضافٌ اليه و صفت و ذکر اِعراب آنها



 

 تشخيص معرب و مبني و نوع بناء

 جمله با توجّه به قرائن و در قالب در خالي جاي براي و اسم اشارۀ مناسب ضمير تشخيص

 آنها شناخت يا ايسؤال چند گزينه

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 

تون ستوضيحات ل به وصل کردن کلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جورکردني از 

داراي جاي خالي که  ۀجمل دوکلمه که يكي اضافه است و  سه ۀيا ارائ (مورد )دو «دوم

 مناسب کامل شود. ۀبايد جاي خالي با کلم

 اي(گزينه دومناسب )سؤال  هايگزينهکردن جاهاي خالي با  پريا 

5/1 

 

 با چهار کلمۀ پرسشي خوانده شده(  سؤالچهار احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر

 يا بر اساس آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

 (متن ارائه شده در برگۀ امتحاني
 :  هـ

 مهـمهارت مكال
 1 پرسشي هايپاسخ کوتاه به جمله

هاي پراکنده حداکثر شش تكّه از سازي با کلمهطرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

ن با اي، پاسخ داددو گزينههاي کتاب(، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده، عبارت

 توجّه به تصوير و ...(

 

 

  



 

  دوم رشته علوم و معارف اسالمينوبت  دهم پايه عربيكتبي بندي امتحان بارم

(درس اول تا پايان درس دوازدهم)از   

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 نمره موضوع هاي زبانيمهارت

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

 0 ود.(شه، )زير کلمات خط کشيده ميدر جمل از عربي به فارسي کلمه ايمعننوشتن 

 )همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد 
 )دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 هاي هفتم تا دهم(هاي موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

ترجمه به مهارت 

  فارسي

  هاي عربي به فارسيجمله ۀترجم

5/5 

 
 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در 

 تكميل ترجمۀ ناقص
 ج: 

  مهارت

شناخت و كاربرد 

 قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي مثبت يا منفي، مضارع مثبت ترجمۀ فعل

 يكي از»مجهول، امر، نهي، مستقبل و مصدر در جمله يا منفي، ماضي يا مضارع 

 )هشت مورد(« ها نون وقايه داشته باشد.فعل

11 

 

 تشخيص نوع کلمه )اسم، فعل، حرف(

 تشخيص نوع اسم مذکّر و مؤنّث

 تشخيص اسم فعل و ترجمۀ آن

 تشخيص فعل الزم و متعدّي يا فعل دو مفعولي

 جاي رايب مناسب نهي، نفي، مستقبل و مصدر و امر مضارع، ماضي، فعل تشخيص»

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع »، يا «تشخيص نوع فعل»، يا «جمله در خالي

هاي )يك مورد از فعل« نمره 14/5ذکر صيغۀ فعل در حدّ »و « در ميان چند کلمه

 ماضي يا مضارع حتماً مجهول باشد.(

 ترتيبي و اصلي کاربرد عددهاي



 

المحلّ اإلعرابي و عالمه اإلعراب: تشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، مضافٌ 

اليه، صفت، جار و مجرور، نايب فاعل و نوع آن، اسم و خبر حروف مشبّهه بالفعل 

 و الي نفي جنس، و ذکر اِعراب آنها

)طرح سؤال از اين موارد که در نيمۀ دوم کتاب است، حدّاقل دو نمره دارد: نايب 

 عل و نوع آن، جار و مجرور، اسم و خبر حروف مشبّهه بالفعل و الي نفي جنس(فا

 تشخيص مبني و نوع بناء

تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشبّهه، اسم تفضيل، اسم مكان 

 و زمان و اسم آلت )چهار مورد در جمله(

 نوع اسم معرفه  )دو مورد در جمله(  تشخيص

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 

ات توضيحل به وصل کردن کلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جورکردني از 

  (مورد )دو «ستون دوم

داراي جاي خالي که بايد جاي  ۀجمل دوکلمه که يكي اضافه است و  سه ۀيا ارائ

 مناسب کامل شود. ۀخالي با کلم

 اي(گزينه دومناسب )سؤال  هايگزينهکردن جاهاي خالي با  پريا 

5/1 

 

 با چهار کلمۀ پرسشي خوانده شده(  سؤالچهار احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر

ا بر ي آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

 (اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني
 :  هـ

 مهـمهارت مكال
 1 پرسشي هايپاسخ کوتاه به جمله

 طرح سؤال از الحوارات  

 ، هاي کتابهاي پراکنده حداکثر شش تكّه از عبارتسازي با کلمهمانند جمله

 پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده، 

 اي، دو گزينه

 پاسخ دادن با توجّه به تصوير و ...

 
  



 

 يمعارف اسالماول و دوم رشته علوم و نوبت ميان  دهم، پايه عربيشفاهي بندي امتحان بارم

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 موضوع ها مهارت

 

 مرهـن

  هايمهارت

 خواندن،

 تنگفشنيدن و سخن

 خواني )بدون درنگ و خطا، و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف(روان

 هايي مانند حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آنو فعّاليت

 هادرس اجراي نـمايش از متن برخي

7 

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

 هايمكالمۀ ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جمله

 پرسشي 

أينَ،  أينَ، مِنْ ،لِمَنْ، )سؤال با جمالت داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، بِمَ، مَنْ

 ، أ، متي، کيف، لِماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(مِمَّن، کَم، هَلْ

 مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره، يا حفظ مشابه

 يا اجراي گروهي مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس

3 

 

 

 جمع

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ پايه دهم 1بندي درس زبان انگليسي بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد: 1مشتمل بر ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم 

 آزمون مستمر

اين آزمون، از بخش هاي مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط 

 دبيران محترم ارزشيابي مي گردد. 

توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش نمره مي باشد که  15مجموع نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 

 هاي کتبي و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود. 

 آزمون پاياني :

 آزمون هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير است 

Speaki ng 

Readi ng  

Wri t i ng  

Li steni ng  

Grammar  

Vocabul ary 

 اختصاص مي يابد. 4و  6 نمره به فصل 14و  1،1نمره به فصل  4براي نيمسال دوم 

speakiبخش هاي  ng , l i st eni ng   ًنمره( يك تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات  4آزمون پاياني) مجموعا

 نمره( در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.  11پاياني هر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون )

 

 

 امتحانات شهريورماه، ديماه و بزرگساالن: 

Speakiاين آزمونها با همان شيوه آزمون پاياني برگزار شده در طول سال تحصيلي خواهد بود. آزمون  ng 

Li steni ng  .در همان روز برگزاري آزمون کتبي صورت خواهد گرفت 

 

 



 

 امتحانات مدارس كار و دانش و فني و حرفه اي:

ع نيمي از محتواي کل کتاب تدريس مي گردد با توجه به اينكه در مدارس فني حرفه اي و کار و دانش، در مجمو

)دو فصل از چهار فصل کتاب(، آزمون نيمسال اول از فصل نخست کتاب و آزمون پاياني از دو فصل اول و دوم 

کتاب برگزار مي گردد. شيوه برگزاري و نحوه طرح سواالت به همان شكل توصيف شده در بخش باالست. ضمناً 

 يابد مي فصل دواختصاص به نمره 14 فصل يك و به نمره 4 دوم نيمسال براي

 

 

  



 

 هاي مستمر و پاياني درس زبان انگليسي پايه دهمآزمونبندي ادامه بارم

 

 مجموعه نمره مفاد آزمون  نام آزمون 

 

 مستمر
بخش هاي مختلف کتاب کار و 

 دانش آموز+فعاليت هاي کالسي
15 

 پاياني

مصاحبه   Speakingآزمون 

تك گروهي ، ايفاي 

نقش)زماني يك تا دو هفته 

 پيش از آزمون کتبي(

 نمره 4

  listeningآزمون 

 نمره( 1سه بخش دو متن از کتاب )

 نمره( 1يك متن    از کتاب )

 نمره 4

 , Reading, Writingآزمون 

Vocabulary, Grammar 
انواع متنوعي از پرسش ها از جمله 

ت گزينه، درسپاسخ تشريخي، چند 

 مرتب کردني و ....و غلط ،

 

 نمره 11

 

شهريورماه، دي ماه و 

 بزرگساالن

به همان روال آزمون پاياني 

برگزار مي گردد. بخش هاي 

(listening , speaking  )

در همان روز آزمون کتبي 

 گرددبرگزار مي

 نمره 15

 

 نمره مستمر تقسيم بر دو که مساوي است با بيست  15نمره پاياني +  15نمره نهايي هر يك از نيمسال ها = 

 



 

 هاي آزمونشيوه برگزاري و انواع پرسش

 

 :ارزشيابي مستمر

 انشد داوطلبانه هاي فعاليت و سرگروهي هاي مشارکت کالسي، هاي در آزمون مستمر نيمسال اول و دوم، فعاليت

هر چهار مهارت زباني منطبق با مطالب کتاب دانش آموز و کتاب کار مورد  .گردد مي لحاظ بخش اين در نيز آموزان

ارزشيابي قرار مي گيرد. در اين آزمون، دبيران محترم ميتوانند عالوه بر مطالب کتاب، از مطالب تكميلي اعم از 

 رسي است استفاده کنند. کاربرگ ها و فعاليت هاي مكمل که در سطح مورد انتظار برنامه د

در آزمون کتبي مستمر کالسي، مواردي همچون امالي کلمات، درك مطلب شنيداري و خوانداري،  -

 گيرد.مفاهيم واژگان، خواندن، ساختارهاي دستوري و موارد مشابه مورد ارزشيابي قرار مي

که ميتواند شامل در آزمون شفاهي مستمر کالسي، دو مهارت صحبت کردن و گوش دادن مد نظر است  -

فعاليتهاي مندرج در کتاب درسي و موارد مشابه باشد. به عنوان مثال ميتوان از مواردي همچون تك گويي، 

 گفتگوي دو طرفه ميان دانش آموز و معلم و يا دانش آموزان با يكديگر و يا ايفاي نقش بهره گرفت. 

 ارزشيابي پاياني:

 اني هر دو نيمسال آمده است:در ادامه جزئيات و مشخصات ارزشيابي پاي

   

 :آزمون شفاهي

  نقش ايفاي و( Monologue)گويي تك( Interview) مصاحبه همچون مواردي آزمون اين در

(Role Play )ساختارهاي و ها مضمون با متناسب يكديگر با آموزان دانش يا و آموزان دانش و معلم بين 

 (نمره 4 مجموعاً. )گيرد مي صورت کتاب در شده تدريس

را با ابزارهاي ساده و در اختيار ضبط نموده و در پوشه  Speaking) توصيه ميشود دبيران محترم، آزمون بخش 

 کار و پرونده تحصيلي دانش آموزان نگهداري نمايند.(

 آزمون كتبي:

 : Listening آزمون

 است: زير شرح به شنيداري مطلب درك بخش سه شامل آزمون از بخش اين

 با و هماهنگ همسو که( نمره 1) کتاب از خارج شنيداري متن يك و( نمره 1 مجموعاً) کتاب از رفتهبرگ متن دو

 .است درسي کتاب با سطح هم و مرتبط ساختارهاي و مضامين



 

 :writingو   Readingآزمون      

اين بخش از آزمون شامل سواالت استاندارد متنوع در بخشهاي خوانداري و نوشتاري است که ميتواند بخشهاي 

 باشد.  مطابق با مطالب کتاب درسيامالء، دستور زبان، درك مطلب و نوشتن 

 ميتواند از متون خارج از کتاب در سطح کتاب درسي، طرح شود.  Readingنيمي از نمره آزمون 

 شامل تواند مي  Vocabulary و  Grammar, Writing, Reading , Listening هاي بخش آزمون

 غلط و درست خالي، جاي پرکردن کردني، مرتب اي، گزينه چند) متنوع هاي فعاليت و ها تمرين از اي گستره

 زبان هگرو توسط شده ارائه سواالت نمونه و کار کتاب هاي تمرين با هماهنگ که باشد.... (  و سوال به ،پاسخ

 . گردد مي طرح تأليف دفتر خارجي هاي

 بود. خواهد 1 بر تقسيم پاياني آزمون و مستمر آزمون مجموع نهايي نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111011كد -هاشناسي ـ كليه رشتهبندي كتاب جغرافياي ايران و استانبارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

شماره 

 درس

 نوبت اول 

 دي ماه
 نمره

نوبت اول 

 يشناساستان
 نمره

پاياني نوبت دوم 

 شهريور -خرداد
 نمره

پاياني نوبت دوم 

 شناسياستان
 نمره

 1تا  1 1

14 

45 

 درصدکتاب

 شناسياستان

4 

4/5 - 1 

4 

درصد کتاب  45

 شناسياستان
4 

 4/1 – 1 1تا  1 1

 4/1 – 1 1تا  1 6

 1 – 1 4تا  4/1 4

 6 - 1 4تا  4/1 4
4 

 6 – 1 4تا  4/1 1

6     1 – 6 

15 
4     1 – 1 

5     4/1 – 4 

15     4/1 - 4 
 

نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره براي هر درس، سؤال طراحي  15. در آزمون کتبي نوبت اول کتاب جغرافياي ايران، 1

 شود.

نمره و  4( 1الي  1نمره دارد که به بخش اول کتاب )دروس  14نوبت دوم )خرداد، شهريور( کتاب جغرافياي ايران، . آزمون 1

 گيرد.نمره تعلق مي 15( 15الي  6به بخش دوم کتاب )دروس 

و  4الي  1 اي طراحي کند. بسته اول شامل دروسنمره 4نمره بخش اول کتاب، طراح سؤال بايد دو بسته سؤال  4. در طراحي 6

ر آزمون دهند. دآموزان فقط يكي از اين دو بسته را انتخاب کنند و به سؤاالت پاسخ ميشود. سپس دانشمي 1و  4بسته دوم شامل دروس 

 شود.بندي بين دروس توزيع مينمره بخش دوم کتاب، طبق جدول بارم 15پاياني 

درصد کتاب را  45نمره در هر نوبت  4نمره است که اين  4نوبت دوم شناسي نيز در نوبت اول و . بارم متعلق به کتاب استان4

هايي است که معلم بنا به اختيار، هماهنگ با کتاب جغرافياي ايران انتخاب و ها و بخشدرصد متناسب با سرفصل 45شود. اين شامل مي

 تدريس نموده است.

 



 

ها شناسي پايه دهم كليه رشتهانبندي آزمون پاياني درس جغرافياي ايران و جغرافياي استبارم

 )بزرگساالن(

شماره 

 درس

 شناسيكتاب جغرافياي استان كتاب جغرافياي ايران

 نمره نمره

1 1 

 نمره 5

1 1 

6 1 

4 1 

4 4/1  

1 1 

6 4/1 

4 1 

5 4/1 

15 4/1 

شناسي( بايد اهداف و انتظارات اصلي يادگيري مدنظر قرار گيرد. به منظور استاناي جغرافياي ايران و نمره 15در طراحي سؤاالت امتحاني )آزمون 

اي هنطراحي سؤاالت با کيفيت مورد قبول و پرهيز از غلبه سؤاالت دانشي يا سنجش تنها يك سطح از يادگيري، طراحي و توزيع سؤاالت آزمون به گو

 شود.کاربرد را پوشش دهد. در طرح سؤال از هر طبقه، از افعال مختلفي استفاده مي آوري و به خاطر آوردن، پردازش وباشد که سه حيطه؛ جمع

 شناسي براي مدارس خارج از کشور، طبق سنوات گدشته اقدام شود.در خصوص نمره بخش استان توجه:

 بندي كيفيجدول بارم

 نمره روندافعالي كه معموالً در طراحي سؤال به كار مي حيطه

آوري و به جمع

 خاطر آوردن

هاي نام بردن، شمردن، جور کردن، وصل کردن، به خاطر آوردن، بازگويي کردن، پرسش

 تعريف اصطالحات، انتخاب کردن از ميان چندگزينه، بيان کردن، شرح دادن، ...

 5حداکثر    

ردن، کبندي کردن، بازشناسي کردن، محاسبه هاي مقايسه کردن، بيان دليل و علت، طبقهپرسش پردازش

 تجزيه و تحليل کردن و ...

 6حداقل   

 کاربرد و 

 سطوح باالتر

بيني کردن، اظهارنظر کردن، پيشنهاد دادن، هاي جديد، پيشبه کار بردن مفاهيم در موقعيت

 قضاوت کردن و ...

 4حداقل   

  01جمع                                                                                                                                               

 



 

 ؛ ايران و جهان باستان، رشته ادبيات و علوم انساني، پايه دهم1بندي درس تاريخ بارم

 1396ـ  97تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توجه

نمره،  4در آزمون نوبت دوم )خرداد( و شهريور از بخش نخست کتاب، دو مجموعه سؤال مجزا، هر کدام به ارزش 

 را مجاز به انتخاب فقط يكي از اين مجموعه نماييد.  آموزانمطابق جدول فوق طراحي و دانش
 

 نوبت دوم / خرداد / شهريور نوبت اول شماره درس

1 1-4 5-4/1  
4 

 
 
 
 
 
 
4 

1 1-4 5-4/1 

6 1-6 5-4/1 

4 1-4 5-6  
 
4 

4 1-6 5-4/1 

1 1-6 5-4/1 

6 1-4 5-4/1 

4 1-4 5-4/1 

  6-1 نمره 15 5
 
 
 
14 

15 1-6 

11 1-6 

11 1-6 

16 1-6 

14 1-6 

14 1-6 

11  1-6 

 نمره 01                                                       



 

 ؛ ايران و جهان باستان، رشته ادبيات و علوم انساني، پايه دهم1درس تاريخ بندي ادامه بارم

 بندي كيفيبارم
 نمره نوع پرسش رديف

 ؛ مانند:به خاطر آوردن 1

 تكميل کردني )جا خالي(اي؛ صحيح و غلط؛ هاي کوتاه پاسخ؛ جور کردني؛ چندگزينهپرسش

هاي . طراحي سؤال1هاي جور کردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس يا نوع باشد. . در سؤال1: توجه

ر د هايي داريد، واژگان و يا اصطالحات مهمِ حذف شده راشود، چنانچه تمايل به طرح چنين پرسشتكميل کردني يا جاي خالي توصيه نمي

 آموزان بخواهيد که واژه يا اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند. نامه درج نماييد و از دانشپرسش

 6حداکثر 

 6حداکثر  ؛ تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي 1

 4حداکثر  ؛هاي تاريخيهاي پديدهبندي اجزا يا ويژگيتوصيف، فهرست و طبقه 6

 4حداقل  ؛هاي تاريخيها، علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي پديدهزمينهتلخيص، تشريح و تحليل  4

 ها؛ رويدادها و تحوالت مهم و ....(؛ها و حكومتها؛ شرايط ظهور و سقوط تمدن) نقش و عملكرد شخصيتهاي تاريخيمقايسه پديده 4

 ف باشد و نه صرفاً يك درس يا فصلهاي مختلها و فصلتواند مربوط به درس: محتواهاي مقايسه شده ميتوجه

 1حداقل 

 ها؛نآ هايداللت استنباط و استخراج و ها، نمودارها، آثار و بناها، کتيبه، اسناد، متون()نقشه كاربست شواهد و مدارک تاريخي 1

هايي را طرح ذيل آن پرسشنامه ارائه و هايي، يك يا چند مورد از شواهد و مدارك تاريخي را در پرسش: در طراحي چنين سؤالتوجه

 نماييد.

تواند از خارجِ کتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه کامالً مرتبط با محتواي الزم به توضيح است که شواهد و مدارك تاريخي مي

 آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارك کتاب 

 درسي باشد.

 6حداقل 

 ؛اظهارنظر و قضاوت 6

هاي بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي، آثار و بناهاي باستاني موجود در تواند در باره شخصيتوت مي: اظهارنظر و قضاتوجه

د،  انهايي که راجع به آن جست و جو و پژوهشي کردهآموزان قرار گرفته و يا موضوعها که مورد بازديد دانشهاي تاريخي و موزهسايت

 انجام شود.

نمره به  گذاري و تخصيصآموزان به پاسخي يكسان نيست و لذا ارزشها، دستيابي دانشه هدف از اين گونه پرسشالزم به يادآوري است ک

 هايي بر اساس تناسب جواب با پرسش و نحوه استدالل و ساماندهي مطلب انجام شود.هاي چنين سؤالپاسخ

 1حداکثر 

 : توجه

جدول فوق بيان شد، سنجش به عمل  6ها و شواهد و مدارك، فقط به نحوي که در رديف ها، نمودارها، جدولاز متن يك توضيح، نقشه

 آيد و مطلقاً به شكل ديگري هيچ پرسشي طرح نشود.

 



 

 1شناسي بندي درس جامعهبارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 اهمهريور، بزرگساالن و ديش نوبت دوم نوبت اول هادرس

  4/1 اول

 

 

4 

4/1 

 4/1 4/1 دوم

 4/1 6 سوم

 4/1 6 چهارم

 4/1 6 پنجم

 4/1 6 ششم

 4/1 6 هفتم

 4/1 1  هشتم

 4/1 1  نهم

 4/1 1  دهم

 4/1 4/1  يازدهم

 4/1 4/1  دوازدهم

 4/1 1  سيزدهم

 4/1 1  چهاردهم

 01 01 01 جمع

 



 

 بندي درس هنر بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 نكات قابل توجه

 باشد.الف ـ ارزشيابي اين کتاب به صورت فرايندمحور مي

 شود.ب ـ دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدريس مي

 عهده معلم خواهد بود.ها با توجه به پيوستگي مطالب بر ج ـ رعايت تقدم و تأخر تدريس پودمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده تحقق اهداف عناوين پودمان هاي كتاب 

 )ارزشيابي مستمر نوبت اول ودوم(

 نمره

 (1پودمان )

 مفهوم زيبايي و هنر

 4 1وفعاليت در گروه وگوهاي کالسيشرکت دربحث و گفت

 4 هاي خالقانهارائه ايده

 15 1شده از سوي معلمهاي تعيينانجام فعاليت

 1 )کالسي( کارگاهي انضباط و نظم

 15 جمع                                                         

 (1پودمان )

 خالقيت هنري

 15 1از سوي معلم تعيين شده هايفعاليت انجام 

 4 هاي خالقانهارائه ايده

 4 شناسي در خلق اثر هنريرعايت عناصر زيبايي

 1 )کالسي( کارگاهي انضباط نظم و

 15 جمع                                                         

 (6) پودمان

 تحليل آثار هنري

 15 1شده از سوي معلمهاي تعيينانجام فعاليت

هاي داوطلبانه درحفظ ميراث هاي خالقانه و فعاليتارائه ايده

 فرهنگي

4 

 4 6تحليل آثار هنري

 1 )کالسي(انضباط کارگاهي نظم و

 15 جمع                                                       

 (4) پودمان

 هنر، ميراث فرهنگي و سبك زندگي

 4 وگوهاي کالسيشرکت در بحث وگفت

 15 1هاي تعيين شده از سوي معلمانجام فعاليت

 4 هاي داوطلبانههاي خالقانه و فعاليتارائه ايده

 1 )کالسي(انضباط کارگاهي  نظم و

 01 جمع                                                          

 11 جمع كل



 

 هاي داخل جدولتوضيحات مربوط به شماره
 

 بيان ايده ها وافكار ،ارائه پيشنهاد ،پاسخ به سواالت ، همفكري وهمكاري درگروه .1

ريح يك تش،وتوان دانش آموزان  حد مطالب کتاب وتشريح آنها از نظر زيبايي شناسي در بررسي آثار هنري .1

مقايسه ،بررسي رابطه اثر هنري و موضوع ،بيان تاثير احساسي اثر برمخاطب،اثر از نظرفرم ،موضوع ومحتوا

در  تخلق اثر هنري ،تحقيق وپژوهش وارائه آن به صورت کنفرانس ،شرک ،آثار هنري وسبك هاي مختلف

اه ، نقاشي،کوالژ،عكاسي ،فيلم برداري ،نمايش،برگزاري نمايشگفعاليتهاي گروهي،تهيه فيلم ،عكس نمايش 

، شناسايي ميراث فرهنگي بومي و هنرمندان بومي  وارائه آن درکالس به صورت کنفرانس،فيلم ،يا فتن ميراث 

 غير ملموس بومي وارائه درکالس،بهسازي محيط مدرسه،خانه ،.....

واطالعات ارائه شده درکتاب معلم ميباشد براي اين کار دبير حد توان دانش آموزان حليل آثار هنري درت .6

ميتواند يك اثر هنري را در ويدئو پرژکتور نمايش دهد ويا در اندازه بزرگ روي تخته نصب نمايد ....... و 

 از دانش آموزان بخواهد که تحليل خود را درمورد اثر بيان نمايند.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ پايه دهم 1شناسي بندي زيستبارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 ارزشيابي از دانش آموزان در مورد اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.

آموزان در کالس يا خارج از کالس و در يابي مستمر: معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي  دانشارزش 

يت آموز در هنگام انجام هر فعاليابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششاين ارز دهد.طول سال تحصيلي انجام مي

نمره  15يابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( شود. نمره اين ارزشانجام مي هاي کتبي و شفاهي يا براساس پرسش

 است. 

( 14نمره آن از قسمت اول کتاب ) تا صفحه  15ارزشيابي پاياني: در سه نوبت به صورت آزمون کتبي انجام مي شود . در نوبت اول 

نمره از تمام کتاب  15نمره از قسمت دوم کتاب و در آزمون شهريورماه  14 نمره از قسمت اول کتاب و 4طراحي شود . در نوبت دوم 

 مطابق با جداول زير طراحي گردد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت اول فصل

نمره از قسمت  01

 اول كتاب

 نوبت دوم

 نمره از قسمت اول 5)

 نمره از قسمت دوم( 15

1 4/1 1 

1 6 1 

6 4 1 

 1 4/1 14صفحه  -1تا گفتار  -4

  6 فعاليت ها

 4/6  تا آخر فصل 1گفتار  -4

4  4/1 

1  4/6 

6  4/6 

 1  فعاليت هاي بخش دوم کتاب

 01 01 جمع

 



 

 ـ پايه دهم 1شناسي بندي زيستادامه بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شهريور

 نمره از کل کتاب ( 15) فصل

1 1 

1 4/6 

6 4/1 

4 4/6 

4 4/1 

1 4/1 

6 4/1 

 6 هاي کتابفعاليت

 15 جمع



 

 ايي درس تفكر و سواد رسانهليتحص  شرفتيپ يابيارزششيوه 

 1396ـ  97سال تحصيلي 

 

 :شوديم ادهاستف ابزار نوع شش از ايتفكر و سواد رسانه يليتحص شرفتيپ يابيارزش جهت اطّالعات يآورگرد در

ــ1 ــــ  ليكمتآموزان براي تعدادي از دانش جلسه هر در معلّم توسط که ليست(بازبينه )چك اي مشاهدات ثبت هبرگ ــ

 .بار در هر نوبت تحصيلي( 1آموز حداقل )براي هر دانش شوديم

 .دشويم ليتكمنوبت تحصيلي  هر در اوليا توسط که ليست(بازبينه )چك اي مشاهدات ثبت هبرگ ــ1

 .کنديم فايا يليتحص سال يانتها تا ابتدا از را آموزدانش کار هپوش نقش که آموزدانش کتابهاي فعّاليت برگه -6

 آموزهاي خودارزيابي هر نوبت تحصيلي، موجود در کتاب دانشبرگه -4

ــامل تكاليف فعّاليت آموزان )پروژههاي( توليدي دانشها )پروژهبرگه ارزيابي طرح -4 هاي توليدي در نوبت اول شـ

در خانه و در نوبت دوم شامل تكاليف فعّاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژه کلي در طول نيمسال تحصيلي 

 است.(

 بار در هر نوبت تحصيلي(. بار در طول سال؛ يك 1آزمون عملكردي ) -1

جديد ارائه اي آموزان محتواي توليدات رسانهدر آزمون عملكردي در روز مشـخصي در زمان امتحانات، دانش 

شـده براي کل کالس )فيلم، تصـوير، متن، شعر و ...( را براساس سؤاالت مطرح شده در برگه آزمون تحليل کرده و   

اير دروس هاي امتحاني سهاي پاسخ مانند برگهنويسند. برگهصـورت کتبي در برگه امتحاني مي هاي خود را بهپاسـخ 

 شود.در مدرسه نگهداري مي

 

نمره  15نمره به ارزشيابي مستمر و  15اي است. نمره 15گذاري اساس نمره بر برنامه نيا يگذارهنمر :يگذارنمره

 يابد. توزيع نمره به شرح زير است.تخصيص مي به ارزشيابي تراکمي

 ارزشيابي مستمر-1
 11  نمره مشاهده رفتار 

o 4 ه يادگيري در مدرساي در فرايند آموز در تحليل توليدات رسانهنمره مشاهده رفتار دانش

 توسط معلّم.

o 1 اي در خانه توســط اوليا )اوليا مندي و تحليل توليدات رســانهنمره مشــاهده رفتار در بهره

ــتنـد بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل مي  نمره برگه  کنند و به تكميلدهنـده نيسـ



 

نمره  15ته باشند تمام که اوليا چنين توانايي نداششود. درصورتيارزيابي آنها نمره داده مي

 يابد.(به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مي

 11 اي توليد پيام رسانه نمره ارزيابي فعّاليت در خانه و طرح 

o 4  نمره به طور کامل به تكاليف کالســـي و فعّاليت در  4نمره توســـط معلّم )در نوبت اول

به طرح کلي توليد پيام اختصاص  نمره 4نمره به تكاليف کالسي و  4خانه، و در نوبت دوم 

 يابد.(مي

o 1 ــط گروه داوري نمره به فعّاليت هايي که با همكاري اوليا  و مربيان در خانه انجام و توسـ

 شود. اوليا و مربيان ارزيابي مي

 دهد.نمره مستمر را تشكيل مي 15مجموع اين نمرات 

 

 ارزشيابي پاياني-0

 01 تحصيلي نمره آزمون عملكردي پايان نيمسال 

 

 



 

 ايبندي پيشنهادي آزمون عملكردي نوبت اول و دوم درس تفكر و سواد رسانهبارم

يرد
 ف

 دروس و بارم                           

                                                                          اهداف و عملكرد                                                                                                               

ل
ص

ف
س 

در
 

ل
او

ت 
وب

ن
وم 

 د
ت

وب
ن

 

ها هاي آشكار و پنهان آنتحليل و پياماي را محتواي توليدات رسانه 1

 کند.را درك مي
1 ،1  ،

6 ،4 ،4 

1 ،1 ،6 ،4 ،4 ،1 ،6 ،4 ،

5 ،15 ،11 ،11 ،16 ،

14 ،11 ،16 ،15 

4 4 

 1 4 11، 4، 4 4و  1 ..دهمياي تشخيص ها را در توليدات رسانهها و کليشهبازنمايي  1

 1 4 5، 4، 6 1 .دهدمياي تشخيص رسانهها و فنون اقناع را در توليدات روش  6

 1 5 6 .دهدمي يصرا تشخ يامفرستنده پ  4
6 

 4 11و  15 6 .اي را داردتوانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانه  4

 1  16  4 شناسد.ها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را ميگيويژ 1

 1  14 4 شناسد.مصاديق آنها را ميها و حقوق خود در برابر رسانه 6

دهد اي را تشخيص ميهاي سـبك زندگي در توليدات رسانه مؤلفه 4

 کند. ها و هنجارهاي جامعه مقايسه ميو آنها را با ارزش
4 14 ،11 ،16 ،14  4 

ــانه   5 ــرف بهينه از رس ــول و قواعدي براي براي مديريت مص ها، اص

 ..کنميخود وضع 
1 15 ،11  1 

ــانـه هـا اخالقيبي 15 ــانههاي در توليدات و جريانرا اي ي رسـ اي رسـ

 .دهدمي يصتشخ
1 11  1 

 01 01 جمع نمرات

 

 

 



 

 نمونه سؤاالت آزمون عملكردي
 آموز به اي فيلم، تصـوير، بازي ويدئويي جديد توسـط معلم و تحليل آن توسـط دانش   نمايش قطعه

 صورت کتبي در برگه آزمون

  بيآموز به صورت کتاز چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آنها توسط دانشارائه اخبار روز 

  ــط دانش ــتان و ... در برگه آزمون و تحليل آنها توسـ ــي از متن يك مقاله، داسـ آموز به ارائه بخشـ

 صورت کتبي

 هاي موجودارايه يك مطالعه موردي در برگه آزمون و تحليل و استخراج نكات کليدي و ديدگاه 

 آموزن توسط دانشدر آ

   ــه نكات کليدي و ديدگاه هاي موجود در آنها ارائـه چنـد مطالعه موردي در برگه آزمون و مقايسـ

 آموزتوسط دانش

 ... و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ـ پايه دهم ـ رشته علوم تجربي1فيزيک بندي درس بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 شهريور نوبت دوم نوبت اول فصل

 محتواي

 نظري

فعاليت و 

 آزمايش

 محتواي

 نظري

فعاليت و 

 آزمايش

 محتواي فصل

 نظري

فعاليت و 

 آزمايش

 1 64/1 اول 4/5 64/1 1 4 اول

 4/5 4 دوم 4/5 4/1 1 4 دوم

 4-6) تا ابتداي بخش  سوم

 (65صفحه 

 14/1 4/6 سوم 4/5 14/1 1 6

  سوم

تا  4-6) از ابتداي بخش 

 پايان فصل(

  6 1 

 14/1 64/4 چهارم 4/1 4/6   چهارم

 1 16 جمع 1 16 1 16 جمع

01 01 01 

 

 ـ پايه دهم ـ رشته رياضي و فيزيک1بندي درس فيزيک بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 شهريور نوبت دوم نوبت اول فصل
 فعاليت و آزمايش نظري محتواي فعاليت و آزمايش نظري محتواي فعاليت و آزمايش نظري محتواي

 14/1 1 4/5 14/1 4/1 4 اول

 14/5 14/6 14/5 1 4/5 1 دوم

 1 6 64/5 14/1 1 1 سوم

 1 4/4 64/1 1   چهارم

 4/5 14/6 64/5 4/4   پنجم

 1 16 1 16 1 16 جمع

15 15 15 

 

 



 

نمره( به ارزشيابي از بخش هاي مربوط به فعاليت ها و آزمايش  4درصد نمره هر آزمون ) 15 حدود الزم است -1

 هاي کتاب درسي و همچنين طراحي آزمايش اختصاص داده شود.

 نمره نسبت به جدول باال تغيير کند. 4/5نمره هر فصل حداکثر مي تواند تا  -1

ي: خطا و دقت( توصيه مي شود طرح يا تصويري از وسيله )اندازه گير 4-1در طراحي پرسش يا مسئله از بخش  -6

 اندازه گيري )مدرج يا رقمي( داده شود تا دانش آموزان بر اساس جزئيات آن ابزار به ارائه گزارش بپردازند.

 ،از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه  -4

 نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمون ها هاو پيوست مواردي که در پاورقي برخي از صفحه هاي کتاب اشاره شده است

 طراحي شود.

 .افزون بر موارد باال، هنگام طراحي آزمون به نكات مندرج در هر بخش از راهنماي معلم نيز توجه شود -4

 

 

، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرستي  پيشنهاد مي شود در ارزيابي هاي مستمر و پاياني

 از اين انتظارات و سهم آنها را در اين آزمون نشان مي دهد.

 

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

 1-6 1-4 طراحي آزمايش 1

  1-4 اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 1

 1-4 1-4 ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و ...تجزيه و تحليل داده  6

انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات )طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و  4

 تحليل، ارائه گزارش(

6-1  

مشارکت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي،  4

کنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مشارکت در بحث هاي گروهي ، 

 مفهومي(

1-4  

 4-6 1-6 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )کاربرد ، استدالل و قضاوت( 1

 1-4 1-6 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 6

 1-6  حل مسائل در شرايط جديد)کاربرد و استدالل( 4

 

 

 



 

 ـ پايه دهم 1بندي درس شيمي بارم

 1396ـ  97 دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي

 

 براي آزمون نوبت اول و پايان سال:

 

 

 

 

 
 

 براي آزمون شهريور و جبراني دي ماه هم چنين در صورتي که آزمون پايان سال به صورت نهايي برگزار شود:

 

 

 

 

       
پيشنهاد مي شود كه در ارزيابي هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد . جدول زير فهرستي از اين 

 انتظارات و سهم آنها را در اين آزمون نشان مي دهد.

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

 1-6 1-4 طراحي آزمايش 1

  1-4 اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 1

 1-4 1-4 تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و ... 6

انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات )طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و  4

 تحليل، ارائه گزارش(

6-1  

مشارکت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي،  4

مشارکت در بحث هاي گروهي ، کنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي 

 مفهومي(

1-4  

 4-6 1-6 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )کاربرد ، استدالل و قضاوت( 1

 1-4 1-6 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 6

 1-6  در شرايط جديد)کاربرد و استدالل(حل مسائل  4

 نمره)نوبت دوم( نمره)نوبت اول( فصل

 4 11 اول

 1 4 64دوم تا صفحه 

 4  تا آخر 64دوم از صفحه 

 4  سوم

 15 15 جمع

 نمره فصل

 4/1 اول

 4/1 دوم 

 6 سوم

 15 جمع



 

 ـ پايه دهم 1هاي آزمون شيمي توصيه ها و محدوده طرح پرسش  

 
  درصد از نمره کل آزمون را شامل مي شود. 64تا  65سهم محاسبات کمي و عددي در هر آزمون بين 

 .آيا مي دانيد و در ميان تارنماها جزو ارزشيابي نيست 

 حافظه محور و مورد نياز ارائه شود.هاي در صورت پرسش داده 

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

  در طرح پرسش اطالعات و داده هايي درباره مفاهيم درسي موجود در کتاب ارائه گردد و پرسش هاي

 مفهومي و با سطوح باالي ارزشيابي نيز مورد توجه قرار بگيرد.

 ي و عددي داده شود.معادله شيميايي موازنه شده در محاسبات کم 

  جدول تناوبي مجاز است. 61رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ پايه دهم 1بندي و ارزشيابي درس آزمايشگاه علوم تجربي بارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول فصل

 

 1تئوري:  1تئوري:  1تئوري:  اول )کليات(

 4عملكردي:  4عملكردي:  4عملكردي:  هاي مربي(دوم )آزمايش

 6عملكردي:  6عملكردي:  6عملكردي:  هاي دستورالعملي(سوم )آزمايش

 4عملكردي:  4عملكردي:  4عملكردي:  هاي کاوشگري(چهارم )آزمايش

 1 1 1 پروژه

 01 01 01 جمع

 

 شايسته است: 

يه به هم، تهيه هاي شبليست( براي هر فعاليت يا هر دسته از فعاليتمستمر، يك فهرست وارسي )چكبراي ارزشيابي 

 برگ اين فهرست در کتاب راهنماي معلم آورده شده است.آموز بر اساس آن، انجام شود. نمونو ارزشيابي هر دانش

  



 

 ـ پايه دهم 1بندي دروس رياضي بارم
 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 پايان نوبت دوم و شهريور پايان نوبت اول عنوان درس رديف

  1رياضي و آمار  1

 )علوم انساني و معارف(

 تا آخر كتاب 3تا فصل 

  1فصل 

 

1 1 4 

 4 6 4/6 1فصل 

 4 1 4/1 65:  تا ص6فصل 

هاي : درس6فصل 

 4و  6

 4 

 4 4/4  4فصل 

 6 4/6  4فصل 

 1رياضي  1

 )مشترك تجربي و رياضي(

 تا آخر كتاب 1تا آخر فصل 

 1 4/1  4 1فصل 

 1 4/1  4 1فصل 

 4/1 1  4 6فصل 

 4/6 1  4 4فصل 

 4/6 4  4فصل 

 6 4  1فصل 

 4/6 4  6فصل 

 تا آخر كتاب 0تا آخر فصل  )رشته رياضي( 1هندسه  6

 6  6  5 1فصل 

 4 4  11 1فصل 

 6  6  6فصل 

 4 1  4فصل 



 

 ـ پايه دهم 1بدني بندي درس تربيتبارم

 1396ـ  97سال تحصيلي 

 

 درس تربيت بدني و سالمت چگونه مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي گيرد؟

 

بهره ا ب در برنامه درسـي تربيت بدني ، ارزشـيابي از عملكرد دانش آموزان و قضاوت در مورد کيفيت عملكرد آن ها  

 از سه شيوه ارزشيابي ورودي، مستمر و پاياني انجام مي شود.گيري 

اين شـيوه از ارزشـيابي به منظور اگاهي از ميزان آمادگي جسـماني دانش آموزان و تشخيص  سطح    :ارزشـيابي ورودي 

 مهارت آن ها در  رشته هاي ورزشي، در ابتداي سال تحصيلي صورت مي گيرد

 :ارزشيابي مستمر و تكويني

س نقش و اهميت ارزشيابي مستمر در اين در ،رويكرد آموزشي درس تربيت بدني که فرآيند محور است  با توجه به

به کمك ابزارها و شيوه هايي همچون ،چك ليست مشاهده رفتار، کارنماي ارزشـيابي ها خواهد بود و  سـاير  بيش از 

ه نهايي دانش آموز بر اين اساس تعيين نمره از نمر 11تكليف کالسـي و خانه و پروژه در طول سال انجام مي شود و  

 خواهد شد.

 
 ارزشيابي پاياني:

 4 و پاياني انجام مي شودارزشيابي به کمك آزمون هاي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي   هر نوبتدر پايان 

 نمره از نمره نهايي دانش آموز بر اين اساس تعيين خواهد شد.

 

 

 

 

 

 



 

 بندي نمره درس تربيت بدني در پايه دهمجدول راهنماي ارزشيابي و بارم 

نوع ارزشيابي و 

 سهم آن
 بارم بندي موضوع 

روش سنجش و 

 ارزيابي
 ابزار جمع آوري داده ها

ارزشيابي 

 )تكويني(

 نمره(  10) 

 

رفتارهاي فردي و 

 اجتماعي
 نمره 1

 مشاهده رفتار

 
 چك ليست مشاهده رفتار

 نمره 1 زندگي فعال
 پروژه

 پوشه کار

 ليست ارزيابي پروژهچك 

 کارنماي تكليف کالسي

 آمادگي جسماني

 
 نمره 4

 مشاهده رفتار

 پوشه کار

 چك ليست مشاهده رفتار

 کارنماي تكليف کالسي

 کارنماي تكليف خانه

مهارت هاي حرکتي 

 و بازي هاي ورزشي
 چك ليست مشاهده رفتار مشاهده رفتار نمره 4

ارزشيابي 

 پاياني 

 نمره(  1)

 نمره 4 ورزشيو مهارتهاي 
آزمون مهارت 

 هاي ورزشي 
 چك  ليست ثبت رکورد

 نمره 4 آمادگي جسماني
آزمون آمادگي 

 جسماني 
 چك  ليست ثبت رکورد

 :نكته

  در صورت اجراي بخش اختياري برنامه )تفريحات سالم در طبيعت( ، جدول راهنماي ارزشيابي و بارم بندي نمره

 ارزشيابي مستمر به شرح زير تغيير مي کند: درس تربيت بدني  در بخش

 نمره(. 1نمره( ، تفريحات سالم در طبيعت )  6نمره(  ، مهارت هاي حرکتي و بازي هاي ورزشي ) 6آمادگي جسماني) 

 

 يابي از معيارهاي ارز براي کسب اطالعات بيشتر درباره  ابزارها و شيوه هاي رايج در سنجش درس تربيت بدني و

 اموزان، به کتاب راهنماي معلم تربيت بدني در دوره دوم متوسطه مراجعه شود. عملكرد دانش

 



 

 96-97ـ سال تحصيلي  111015هم ـ كتاب جديدالتأليف كد دبارم بندي درس آمادگي دفاعي پايه 

 

 استان:   9اجراي آزمايشي در  )

 و بلوچستان، قزوين( هاي تهران، البرز، قم، خوزستان، هرمزگان، نوشهر، سيستانتهران، شهرستان

 بزرگساالن شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره و نام درس

 عملي تئوري عملي تئوري عملي تئوري

 1  4/1  1  1 تهديد امنيت و: اوّل درس

 1  1  4/5  4/1 اقتدار دفاعي: دوم درس

 4/1  1  4/5  4/1 اسالمي و بسيج انقالب: سوم درس

 4/1  4/1  1  4/1 دفاع مقدسعلوم و معارف : چهارم درس

 1  1  1  1 حماسه هاي ماندگار: پنجم درس

        (1) آزاد درس: ششم درس

 4/1  4/1  1  4/1 نرم  مقابله با جنگ: هفتم درس

 4/1  4/1  4/1   غيرعامل پدافند: هشتم درس

 1  1  1   من يك رزم آورم: نهم درس

 4/1  1  4/1   ايمني و پيشگيري: دهم درس

        (1درس آزاد ): يازدهم درس

 4/1  1  1   امداد و نجات: دوازدهم درس

 01 1 10 1 10 1 10 جمع

01 01 01 01 

  : تذكرات

  آموزان بر اساس دستورالعمل ابالغي از سوي كميته هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش  دانش عملي نمره

  آموزي تعيين و توسط مربي بخش عملي محاسبه و اعالم مي گردد. 

 
 

 

 



 

 

 استان( 9)غير از   111015بندي درس آمادگي دفاعي پايه دهم ـ كد بارم

  1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 درس رديف.

 روزانه

 شهريور نوبت دوم نوبت اول بزرگساالن

 عملي تئوري عملي تئوري عملي تئوري

 4  6  6  4 امنيت پايدار  1

    بسيج، حافظ انقالب اسالمي  1

    4 حماسه هشت سال دفاع مقدس  6

 4    آشنايي با يادمان هاي دفاع مقدس  4

  6  6  4 جنگ نرم  4

 4    پدافند غيرعامل  1

  6  6   اسوه هاي صبر و مقاومت   6

 4     اقتدار دفاعي  4

  6  6   مهارت هاي دفاع و رزم  5

     هاي اوليهآشنايي با حوادث کمك  15

 جمع
10 1 10 1 10 1 01 

01 01 01 01 

 

سوزي و خاموش کردن آتش، آشنايي با ماسك و آموزش جمع، آموزش عملي مقابله با آتشآموزش و تمرين حرکات نظام نوبت اول:
 هاي موجود در مدرسهپناهگذاري و شناسايي جانعملي ماسك

 
هاي اوليه، اردوي يابي، اجراي عملي تخمين مسافت، آموزش عملي امداد و نجات و کمكنما و اجراي عملي جهتقطب نوبت دوم:

 عملي آشنايي با اسلحه و ميدان تير



 

 ـ پايه دهمريزي درسي سطح مدرسه )راهنماي عمل( برنامهارزشيابي درس 

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

آموز همراه با ثبت چگونگي عملكرد او ) در مقياس کمي و کيفي( شده توسط هر دانشهاي گذراندهعناوين برنامه

 شود. در کارنامه ثبت مي "برنامه ويژه مدرسه "اي تنظيم و در ذيل عنوان درس در کارنامه جداگانه

 شد. آموز نيز ضميمه کارنامه تحصيلي وي خواهدگزارش توصيفي عملكرد دانش

 

 



 

 بندي درس منطق كتاب جديدالتاليف ـ پايه دهمبارم

 1396ـ  97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 ارزشيابي مستمر

 نوبت نخست و دوم 
 عنوان درس نمره

پايان 

نوبت 

 نخست

پايان 

نوبت 

دوم و 

 شهريور

فعاليت در طول تحصيل، شامل تمامي مواردي 

است که نشان از پويايي و مشارکت 

آموز در اين درس داشته باشد. به عنوان دانش

 شود:نمونه به مواردي اشاره مي

هاي کالسي و تكميلي؛ انجام انجام تمرين

اري کند؛ همكتحقيقاتي که دبير مشخص مي

هاي مغالطات؛ طرح آوري نمونهدر جمع

سؤاالت خوب و به جا و مشارکت در بحث؛ 

هاي ارائه مطلب در کالس با نظر دبير؛ آزمون

 شفاهي و عملكردي و کتبي.

يابي مستمر نوبت دوم همانند نوبت )ارزش

 شود(.اول انجام مي

 4/5 1 درس نخست: منطق ترازوي انديشه 

 1 6 درس دوم: لفظ و معنا

 1 4 درس سوم: مفهوم و مصداق

 1 4 درس چهارم: انواع و شرايط تعريف

 4/1 4 آندرس پنجم: اقسام استدالل و کاربردهاي 

 1 6 درس ششم: قضيه حملي

 7 01 جمع 01

 6 درس هفتم: احكام قضايا 

 4/6 درس هشتم: قياس اقتراني

 4/6 درس نهم: قضيه شرطي و قياس استثنايي

 6 درس دهم: سنجشگري در تفكر

 13 جمع

 01 جمع كل 01 جمع

 

 تذكر

 اختيار دبيران تا نيم نمره افزايش يا کاهش داشته باشد.تواند به بندي ذکر شده در هر درس مي. بارم1

. در مواردي که مطلبي در کتاب مطرح نشـده است )مثال تعريف يك اصطالح به صراحت نيامده است( يا در  1

اند، نبايد در امتحانات از گفتار کتاب درســي جزء مباحث آزاد مشــخص شــده هايي قرار دارد که در پيشبخش

 شود.آنها سؤالي طرح 

 

 



 

 111001بندي درس اقتصاد ـ پايه دهم كد بارم
 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 شهريور پاياني نوبت دوم نوبت اولپاياني  بخش

 فعاليت متن فعاليت متن فعاليت متن

 1 4 1 4 6 5 اول

 6 4 دوم

 1 6 1 6   سوم

 6 4   چهارم

 4 1   پنجم

 01 01 01 جمع

 
 

 

 

  



 

 111001راهنماي ارزشيابي درس كارگاه  كارآفريني و توليد ـ پايه دهم كد 

 1396ـ 97دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

شه( گيرد و تحت عنوان پوشۀ عملكرد)کار پوارزشيابي درس کارگاه کارآفريني و توليد در پايان هر بخش انجام مي

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.مي

آموزان است. در اين نظام نمره دهي به هاي دانشپيشـنهادي در اين درس ارزيابي کيفي عملكرد و پاسـخ  هاي روش

 منظور ارزيابي عملكرد، بايد براي هربخش مراحل زير را اجرا کنيد.

 کيفيت را تعريف کنيد؛ -1

 معيارهاي کيفيت را تعيين نماييد؛ -1

 م چهار سطحي به ترتيب زير اجرا کنيد:دهي را به معيارهاي سنجش کيفيت در يك نظانحوه نمره -6

 تسلط دارد؛ 4الف( نمره 

 مهارت دارد؛ 6ب( نمره 

 نياز به کمك دارد؛ 1پ( نمره 

 به تنهايي قادر به انجام کار نيست. 1ت( نمره 

 توانيد ارزيابي عملكردي را مطابق جدول زير انجام دهيد.به عنوان نمونه براي بخش يك )کار تيمي( مي

 عملكرد: كار تيميارزيابي 

 هاي بخش تشكيل تيمکيفيت: تشكيل تيم و انجام فعاليت

انگيزه و -4توجه به زمان -4گو وشـــرکت در بحث و گفت-6مشـــارکت فردي و جمعي -1تشـــكيل تيم -1معيارها: 

 صداقت -6مسئوليت پذيري -1عالقه 

 دهي:نظام نمره

 4نمره    6و  1، 6، 1، 1الف( تحقق معيارهاي 

 6نمره    4و  4، 6، 1، 1تحقق معيارهاي ب( 

 1نمره    4و  4، 4، 1پ( تحقق معيارهاي 

 1نمره    4و  4، 6ت( تحقق معيارهاي 

 
هاي اوليه از محصوالتشان در نمايشگاه برگزار شده در پايان سال است. ها و نمونهبخشي از نمره نيز مربوط به ارائه طرح کسب و کارِ تيم

 ها براي اثبات کيفيت نيازمند ابزارهاي سنجش)فهرست وارسي، آزمون عملكردي، نگرش سنج و ...( است.ضمناً تحقق معيار


