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 صفحه نويعنا

 4 اي و كار دانشتجربي/ رياضي/ فني و حرفه 3دين و زندگي 

 6 انساني  3دين و زندگي 

 9 تجربي/ رياضي  3عربي، زبان قرآن 

 11 تخصصي انساني 3عربي

 22 معارف 3عربي، زبان قرآن 

 34 اي / كار دانش   حرفهفني  3عربي، زبان قرآن 

 36 )انساني( مطالعات فرهنگي )تحليل فرهنگي(

 32 3فارسي 

 31 3نگارش 

 39 3فارسي و نگارش 

 41 3علوم و فنون ادبي 

 42 3زبان انگليسي 

 44  2فلسفه 

 46 3جغرافيا 

 42 3تاريخ 

 49 انساني 3شناسي جامعه

 45 ها به جز انساني و معارفعلوم اجتماعي )هويت اجتماعي( مشترك كليه رشته

 41 3 بدنيتربيت

 44 پسرانمديريت خانواده و سبك زندگي 

 44 مديريت خانواده و سبك زندگي دختران

 46 سالمت و بهداشت

 49 )تجربي(  3رياضيات 

 65 3هندسه 

 65 )انساني( 3رياضي و آمار 

 61 گسستهرياضيات  

 61 )رياضي( 2حسابان 

 62 رياضي 3فيزيك 

 64 تجربي  3فيزيك 

 66 3شيمي 

 61 3شناسي زيست

 25 آمادگي دفاعي
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 در دو بخش انجام مي شود :  بارزشيابي كتا

 

 يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4.قرائت صحيح آيات شريفه: 1

 نمره 1.انجام فعاليت هاي داخل درس ) مانند تدبر در قرآن، فعاليت كالسي و...( و پرسش از متن:2

 نمره 4.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي: 3

 نمره 3.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 4

پيشنهادها،نگارش مقاالت تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه  انجام 

 .مي كند

 

 ب. ارزشيابي پاياني

در بخش . نمره( مي باشد.16نمره( و آزمون كتبي)  4آيات) ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت -

 آيد.و صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل ميآموز از حدود دقرائت از هر دانش

مل را به خود اختصاص مي دهد كانمره  25مي باشد و و كتبي ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي  -

 مي باشد.( فاقد آزمون قرائت)ارزشيابي نوبت دوم  
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 االن، بزرگسشهريورنوبت دوم،پاياني  پاياني نوبت اول عنوان

  3 درس اول

2  

  3 درس دوم

  2 درس سوم

  2 درس چهارم

  3 درس پنجم

  3 درس ششم

  درس هفتم
2  

  درس هشتم

  درس نهم
6  

  درس دهم

   4 قرائت

 02 02 جمع

آموزان صورت شفاهي از دانشمستمر و پاياني به. آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفًا در ارزشيابي 1

 ها از اين آيات طراحي شود.هاي ورودي دانشگاهگونه سؤالي در امتحانات كتبي و آزمونشود و نبايد هيچپرسيده مي

. ترجمة آياتي كه در مقابل صفحة قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتواي آموزشي نيست و صرفًا جهت آشنايي 2

 و هاي كتبيها، اعم از آزمونآموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. از اين قسمت در آزموندانش

 ها، نبايد سؤالي طرح شود. هاي ورودي دانشگاهدر نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون شفاهي

ط براي توسعة اطالعات فق«  » و « »، «، «»، «»هاي . قسمت3

 ها سؤال طرح شود.ها نبايد از اين قسمتهاي ورودي دانشگاهو كسب نمرة تشويقي است و در امتحانات مستمر و پاياني و آزمون

اي  ت دارد.از مفاهيم آيات بايد به گونهكردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهمي. حفظ4

 سوال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد.
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 ارزشيابي كتاب در دو بخش انجام مي شود : 

 

 شامل :  يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4صحيح آيات شريفه: .قرائت 1

.انجام فعاليت هاي داخل درس)مانند ترجمه كردن آيات،تدبر در قرآن، فعاليت كالسي و...( و پرسش از 2

 نمره 1متن:

 نمره 4.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي: 3

 نمره 3.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 4

 مقاالت تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه  مي كند انجام پيشنهادها،

 

 ب. ارزشيابي پاياني:

در بخش . نمره( مي باشد.16نمره( و آزمون كتبي)  4آيات) ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت -

 آيد.ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل ميآموز از حدود دو صفحه از آيات قرائت از هر دانش

دهد امل را به خود اختصاص ميكنمره  25مي باشد و و كتبي  ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي -

 مي باشد.( فاقد آزمون قرائت)ارزشيابي نوبت دوم  
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 آزمون كتبيبارم 

 نبزرگساال، شهريور پاياني نوبت دوم، پاياني نوبت اول درس هشمار

  4/2 درس اول

2  

  4/2 درس دوم

  2 درس سوم

  2 درس چهارم

  4/2 درس پنجم

  4/2 درس ششم

  2 درس هفتم

  درس هشتم
4  

  درس نهم

  2  درس دهم

  درس يازدهم

  درس دوازدهم  6

  درس سيزدهم

   4 قرائت

 02 02 جمع
 

 

 توجه:

فاهي از صورت شقرائت در كالس است و صرفاً در ارزشيابي مستمر و پاياني به. آيات ابتداي هر درس براي 1

ن آيات ها از ايهاي ورودي دانشگاهگونه سؤالي در امتحانات كتبي و آزمونشود و نبايد هيچآموزان پرسيده ميدانش

 طراحي شود.

تواي آموزشي نيست و صرفاً . ترجمة آياتي كه در مقابل صفحة قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء مح2

آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. از اين قسمت در جهت آشنايي دانش



1 

 

ها، نبايد سؤالي هاي ورودي دانشگاههاي كتبي در نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمونها، اعم از آزمونآزمون

 طرح شود. 

توسعة اطالعات  فقط براي« دانش تكميلي»و « هاپاورقي»، «پيشنهاد»، «بدانيم بيشتر»هاي . قسمت3

ها سؤال ها نبايد از اين قسمتهاي ورودي دانشگاهو كسب نمرة تشويقي است و در امتحانات مستمر و پاياني و آزمون

 طرح شود.

آموزش  ر فرايندجزء متن آموزشي است كه د «ذكر يك نمونه»و « پاسخ به يك پرسش»هاي . بخش4

 گردد.بايستي ارائه شود و از آن سؤال طرح مي

آن دسته از آيات كه ترجمه آنها بر عهده دانش مفاهيم آيات و ترجمه توان از نمره مي 3.در آزمون كتبي، تا 4

 آموز گذاشته شده است،سوال طراحي نمود.

استنباط از آنها اهميت دارد. از مفاهيم كردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و . حفظ6

 آيات بايد به گونه اي سوال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد.
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 (درس اوّل و دوم)از  نوبت اوّل

 موضوع هاي زبانيمهارت

 

 جمع نمره

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

ه از عربي به فارسي؛ از جمالت متن، تـمرين و جمل داخل كلمهچهار  ايمعننوشتن 

 شود.()زير كلمات خط كشيده مي «اِعلَموا»بخش 

1 0 

 نـمره

ا تضاد يآموز فقط شود و دانش)دو جفت كلمه كنار هم نهاده مي مترادف و متضاد

 شود كه چهار تاي آنهاپراكنده داده مي ةكند./ يا شش كلمترادف آنها را مشخّص مي

توان اين سؤال را در دل متن درك مطلب طرّاحي كرد. متضاد يا متضاد هستند./ مي

 درك مطلب، نيم نمره افزايش يابد.( ةمترادف دو كلمه را در متن خواست و نمر

4/5 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ةتشخيص كلم

 هاي مكسّر خوانده شده در كتاب دوازدهم(يا نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

  مناسب براي جاي خالي يك جمله ةيا انتخاب گزين

4/5 

 ب: مهارت 

  ترجمه به فارسي

  4/4  «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ةترجم

9 

 نـمره
 داراي الي نفي جنس.  ةدرست يك جمل ةترجم

 مدّ نظر است.(« هيچ ... نيست»الي نفي جنس به صورت  ة)ترجم

4/5 

 4/1 ت.اس« تَلَيْ»داراي حروف مشبّهة بالفعل؛ يكي از دو جمله از  ةدرست دو جمل ةترجم

 1 درست يك يا دو جمله داراي قيد حالت )حال( در دو شكل آن ةترجم

 4/5 )دو جمله( عربي به فارسي ةجمل ةترجمدرست در  ةانتخاب گزين

 1 )چهار جاي خالي( «لَموااِعْ»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ةتكميل ترجم

 ج: 

  مهارت

شناخت و كاربرد 

 قواعد

ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي بعيد، امر، هاي ماضي ساده، دقيق فعل ةترجم

هاي عربي مضارع التزامي و نهي، نفي، مستقبل، مجهول، فعل داراي نون وقايه، معادل

اي مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، كَتَبَ هاي سادهاسلوب شرط داخل جمالت ساده و با ريشه

نها كمك يك قرينه يا بيشتر، آآموز با شود و دانشو ... كه زير فعل خطّي كشيده مي

كه در اين جمله دو  «مِنْ صَفِّـكِ. ال تَخْرُجييا صَديقَتي، »كند؛ مانند: را ترجمه مي

« رُجي تَخْال»كند تا بتواند آموز كمك ميبه دانش« كِضمير ـ»و « يا صَديقَتـي» ةقرين

 را درست ترجمه كند.

 ت به تصاوير )هشت مورد(يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جمال

 نـمره 7 2
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 له، جم در خالي جاي نهي مناسب براي و امر مضارع، ماضي، فعل تشخيص و انتخاب

 يا تشخيص نوع فعل، 

 يا هر سؤال ابداعي ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(

1 

آموز بايد الي نفي شود و دانشكوتاه داده مي ةتشخيص الي نفي جنس )چند جمل

 جنس را از الي نفي و الي نهي و الي جواب تشخيص دهد.( 

24/5 

حرف  آموز بايدشود و دانشكوتاه داده مي ةتشخيص حروف مشبّهة بالفعل )چند جمل

مشبّه بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفي و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر 

 هة بالفعل را بسنجد.(   صورتي كه قدرت تشخيص حروف مشبّ

24/5 

 تشخيص محلّ اعرابي در جمالتي كه معنا و ساختاري ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاري ميجمالت كامالً حركت« فُندُقِ.مُسافِرُ رِسالَةً في الْكَتَبَ الْ»

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 نـمره( 24/5شود. )هر كدام سؤال طرح مي« حال»از هر دو نوع  حال(

2 

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

ا هآنها )در هر حالت اين اسم ةدرست آنها؛ يا تركيبي از تشخيص و ترجم ةيا ترجم

 داخل جمالت كوتاه هستند.(

4/1 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 

توضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

اي ج باجمله چهار اضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ةيا ارائ (مورد)چهار  «ستون دوم

 مناسب كامل شود. ةخالي كه بايد با كلم

 اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

1 0 

 نـمره

پرسشي  ةحتّي االمكان با چهار كلم سؤالچهار احي متن و طرّ ةمطلب )ارائ كدر

 خوانده شده( 

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

 ؛ (امتحاني ةاساس متن ارائه شده در برگ

در اين حالت  تصوير كهيا تركيبي از دو حالت پيشنهادي باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به 

ابتكاري ديگري كه بتواند مهارت درك و فهم  ةپاسخ كوتاه مطلوب است؛ يا هر شيو

 را بسنجد.

1 
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 دومنوبت 

هاي مهارت

 زباني

 جمع نمره موضوع

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

 «موااِعلَ»ه از عربي به فارسي؛ از جمالت متن، تـمرين و بخش جمل داخل كلمهچهار  ايمعننوشتن 

 شود.()زير كلمات خط كشيده مي

1 0 

 نـمره

يا  كند؛آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص ميشود و دانش)دو كلمه داده مي مترادف و متضاد

-آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار ميشود و دانشدرهم داده مي ةشش كلم

 دهد.(

4/5 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ةتشخيص كلم

 مناسب براي شرح يك كلمه ةيا يافتن گزين

24/5 

 24/5 دوازدهم(هاي مكسّر خوانده شده در كتاب نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

 ب:

مهارت ترجمه 

  به فارسي

  4 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ةترجم

9 

 نـمره
 داراي الي نفي جنس.  ةدرست يك جمل ةترجم

 مدّ نظر است.( « هيچ ... نيست»الي نفي جنس به صورت  ة)ترجم

4/5 

تَ و لَعَلَّ( با تكيه بر معناي حروف داراي حروف مشبّهة بالفعل )أَنَّ، كَأَنَّ، لَيْ ةدرست جمل ةترجم

 مشبّهة بالفعل

4/5 

 1 داراي مفعول مطلق نوعي  ةداراي مفعول مطلق تأكيدي و يك جمل ةيك جمل ةترجم

 4/5 داراي قيد حالت  ةيك جمل ةترجم

 4/5 )دو جمله( عربي به فارسي ةجمل ةترجمدرست در  ةانتخاب گزين

 1 )چهار جاي خالي( «اِعلَموا»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ةتكميل ترجم

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي بعيد، امر، نهي، نفي، دقيق فعل ةترجم

التزامي، اسلوب شرط و فعل داراي نون وقايه داخل هاي عربي مضارع مستقبل، مجهول، معادل

اي مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، كَتَبَ و ... كه زير فعل خطّي كشيده هاي سادهجمالت ساده و با ريشه

ريَةَ قَ دَخَلْتُنا أ»كند؛ مانند: آموز با كمك يك قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه ميشود و دانشمي

-به دانش« أَمْسِ»و قيد زمان « جَدّي»و « إنّي»در « ي»و « أنا» ةكه در اين جمله دو قرين «جَدّي أَمْسِ.

واري هاي دشرا درست ترجمه كند. در صورتي كه از فعل« دخلتُ»كنند تا بتواند آموز كمك مي

2 7 

 نـمره
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 اشود، الزم است كه معناي شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يمانند تَهْمِسونَ استفاده مي

 تَالميذُ، لِمَ تَهْمِسونَ في الصَّفِّ؟! )هَمَسَ: آهسته سخن گفت(

 يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

 يا به صورت تلفيقي از حالت اوّل و دوم 

 تشخيص محلّ اعرابي در جمالتي كه معنا و ساختاري ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاري ميجمالت كامالً حركت« فُندُقِ.مُسافِرُ رِسالَةً في الْالْكَتَبَ »

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، حال، مستثني )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 و مفعول مطلق( 

 نـمره است. 3نـمره از  1224تذكّر: سهم حال، مستثني و مفعول مطلق 

 شود.نيز سؤال مي تشخيص نوع مفعول مطلق

 تشخيص اسلوب حصر از استثناست.  24/5

كتاب  45 ةاي شبيه صفحنـمره تحليل صرفي و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه 4/5

 درسي باشد.

3 

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

 ها داخل جمالتآنها )در هر حالت اين اسم ةدرست آنها؛ يا تركيبي از تشخيص و ترجم ةيا ترجم

 كوتاه هستند.(

2 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

 

 )چهار «ستون دومتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

ناسب م ةجاي خالي كه بايد با كلم باجمله  چهاراضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ةيا ارائ (مورد

 كامل شود.

 اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

1 0 

 نـمره

 پرسشي خوانده شده(  ةحتّي االمكان با چند كلم سؤالچند احي متن و طرّ ةمطلب )ارائ كدر

 يا بر اساس متن ارائه آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و چند  ةارائ) يا

 ؛ (امتحاني ةشده در برگ

يا تركيبي از دو حالت پيشنهادي باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير كه در اين حالت پاسخ كوتاه 

 ابتكاري ديگري كه بتواند مهارت درك و فهم را بسنجد. ةمطلوب است؛ يا هر شيو

1 
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 هاطرّاحي سؤاالت امتحاني نوبت اوّل و دوم و ميان نوبتتذكّرات براي 

شوند.گذاري ميكامالً حركت سؤاالت امتحان .1

آموز است.صورت سؤال از نظر ساختاري و واژگاني، در حدّ فهم دانش .2

ر نوبت دوم، بندي تغييراتي اجرا نـمايد؛ ولي ددر طرّاحي سؤال امتحان نوبت اوّل، طرّاح مجاز است تا يك نـمره در بارم .3

شود.بندي دقيقاً رعايت ميبارم

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

 هاي زباني امكان ندارد؛ مثالً در بخششوند و تفكيك مهارتهاي مختلف با هم تلفيق ميدر بسياري از موارد سؤاالتِ بخش .4

زمان بيايد.جمه، امكان دارد در يك جمله، چند مفهومِ مختلف هممهارتِ تر

 طرح سؤالِ امتحان نوبت اوّل )دي ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست نـمره است.  .6

شود. ـميبندي تعيين ننوبت، بارمطرح سؤالِ امتحان كتبي ميان نوبت اوّل و دوم از پانزده نـمره است. معموالً براي امتحانِ ميان .2

 گونه عمل كند: مهارتتواند اينميان نوبت سؤال طرح نـمايد، مي ةبنديِ ويژمند است كه بر اساس بارماگر دبيري عالقه

نـمره. )اين موارد صرفاً پيشنهاد  2نـمره و قواعد  2نـمره، مهارت درك و فهم  4نـمره، مهارت ترجمه به فارسي  1شناسي واژه

 است.(

 گردد. مي شود كه براي نـمرة شفاهي منظور مينـمره كاسته  4در نتيجه 

 هاي شفاهي ساده يك نـمره()روخواني چهار نـمره و پاسخ به پرسش

ه كمك آموز بتواند بها( يك يا دو قرينه مانند اسم و ضمير بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشدر سؤال )ترجمة دقيق فعل .1

  تَدْخُلينَالدَرْسَها. أيَّتُها الزَّميلَةُ، لِمَ  تَكْتُبُكَالمَ مُعَلِّمِكَ. أَختي  اِسْمَعْيا وَلَدُ، رَجاءً، مثال:  آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه كند.

 هُناكَ مِنْ قَبْل. لَمْ نَجْلِسْنَحْنُ إلي السَّفْرَةِ غَداً.  سَنَذْهَبُطَريقَكُم. إنَّنا  قَدْ وَجَدْتُمفي غُرفَتِكِ؟ أنتم 

آموز موفّق باشد. يكي از اهداف كنند تا دانشهايي وجود دارد كه كمك ميدر جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هافعليك از هر 

آموز كمك كند و او را دچار ترس و نگراني نكند و موجب شود ارزشيابي آموزش است. آن ارزشيابي درست است كه بتواند به دانش

 تا از يادگيري لذّت ببرد.

ايي هها را داشته باشند: صحيح و سالم، پركاربرد، داراي معناي ساده؛ لذا چنين فعلشود كه اين ويژگيهايي استفاده مياين سؤال از فعلدر 

 و ... لَعِبَ، عَلَّمَ، غَسَلَ، طَلَبَ، شاهَدَ، اِبْتَعَدَ، أَرْسَلَ، اِسْتَخْرَجَ، اِقْتَرَبَ، اِنْتَظَرَ، اِنْقَطَعَ، تَكَلَّمَ، ذَهَبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، سافَرَشود: پيشنهاد مي

در بخش قواعد شيوة طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي در جمله و تعيين فعل مناسب براي جاي  .9

 خالي و نيز ترجمه از عربي به فارسي است؛ مثال: 

 ( ساعِدوا   ساعِدْ. )لِكَ السّائِقَٰ  ... ذ الرِّجالُ، رَجاءً،أيُّهَا   فَراغِ فِعالً مُناسِباً. في الْ اُكتُبْ

 .نَّإلَي بُيوتِكُ نَاِرجِعْ مِن فَضلِكُنَّ، ،أَخَواتييا كَلِمَةَ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.         تَرجِمِ الْ
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 شود.(كلمه داده ميشود. )امّا در بخش كلمات ناهماهنگ چهار اي دو، يا سه گزينه ارائه ميدر سؤاالت چندگزينه .15

 شود.اي طرّاحي نـميترجمة جمله، يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون، يا مسابقه .11

توانند ماضي، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و كه مي« تَعارَفوا»، « تَعَلَّموا»هايي مانند طرح سؤال از فعل .12

 اگر در امتحان از طرح چنين سؤاالتي خودداري شود بهتر است. 

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع منفي و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد در تشخيص و ترجمة فعل .13

-ي شود و اگر از معتل سؤالي طرح شد، نبايد تغييراتي مانند اعالل حذف داشته باشد. دانشفقط موارد صحيح و سالم طرّاح

هاي درسي به هايي مانند أَرْضِ، اِرْضَ، اِهْدِ، دَعْ، اُدْعُ، رُدَّ، قِ دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتابفعل ةآموزان در ترجم

 ﴾اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿مان عبارت داده شود؛ مانند: ترين تغييري عين هكار رفته باشند بايد بدون كوچك

 در فارسي است؛ ولي معناي فعل« ماضي استمراري»معادل  «.ٰ  الْمَرْضي كانوا يَفْحَصونَاَلْأَطِبّاءُ » ةآموزي بداند فعلِ جملاحتمال دارد دانش

حالتي  شود. در چنينفراموش كرده باشد؛ در اين صورت به او ظلم مي هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله ةرا كه در پاي« فَحَصَ»

معناي  است نه« ماضي استمراري»شود ساختار معادل امتحان داده شود؛ زيرا آنچه سنجيده مي ةدر برگ« فَحَصَ»الزم است كه معناي فعل 

 بندي در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.، و اين بخش از بارم«فَحَصَ»فعل 

هاي معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف كتاب درسي آموزش و ارزشيابي مطابقت عدد و معدود و ويژگي .14

 نيست؛ امّا حفظ عددهاي اصلي يك تا صد و عددهاي ترتيبي يكم تا بيستم از اهداف كتاب است.

ي ابا توجّه به قرائن در قالب سؤال چندگزينهجمله  در خالي جاي براي مناسب، ةو اسم اشار ضمير طرح سؤال در مورد تشخيص .14

 اشكالي ندارد؛ ولي بايد توجّه داشت كه چنين مواردي از اهداف كتاب درسي نيست: 

ير عاقل. براي اشاره به اسم غ ككاربرد هذه و تل؛ تشخيص كاربرد اسم اشاره مثنّي مانند هذانِ و هذين، كَضمير منفصل منصوب مانند إيّا

 به نام ضماير اشاره نشده است.در كتاب درسي 

 امالًبايد ك ارائه شده ةجمل كلماتِ و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف كتاب نيست در جمله، تشخيص محلّ اعرابيدر  .16

است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده  ممنوع مطلقاً كلماتِ جمله، گذاريِطرح سؤال از اعراب .باشند شده گذارياعراب

 است.

تشخيص مشتقّات، ذكر جامد و مشتق الزم نيست؛ امّا ذكر نوعِ كلماتي مانند حاكِم، مَحكوم، مَحكَمَة، أَحكَم الزم است. در  در .12

اشد، در باسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذكر اينكه ناظِر اسم فاعل ثالثي مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثي مزيد مي

 شده و از اهداف آموزشي كتاب نيست.كتاب درسي تدريس ن
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اي نيز طرح كرد. از طرح سؤال كتاب عمل كرد. يعني سؤال دو گزينه 45 ةتوان مانند صفحدر بخش تحليل صرفي و اعراب مي .11

آموز براي نوشتن يك جمله و درخواست از دانش ةبه صورت پر كردن جاي خالي در تجزيه و تركيب خودداري شود. ارائ

 درسي نيست. ةو اعراب نيز از اهداف برنامتحليل صرفي 

ال شوند. آموزان دچار اشكتغيير جمالت كتاب در امتحان جايز است؛ به شرط اينكه اين تغيير موجب نشود كه بيشتر دانش .19

ن واتها را نـميها را حفظ نكند. بديهي است كه آيات و احاديث و ضرب المثلوار عبارتآموز طوطيهدف اين است كه دانش

 تغيير داد.
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 :تذكّرات

باشد، ولي امتحان نوبت اوّل و دوم نـمره( مي 4نـمره( و شفاهي )از  14امتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از  .1

 از بيست نـمره است. فقط كتبي و

دشوار است و از عهدة بسياري از  (و ق، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ درست مخارج حروف خاصّ زبان عربي  .2

آموزان خواسته شود حتّي االمكان مخارج حروف خاصّ عربي را درست بر زبان آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نـميدانش

 ا هدف اصلي آموزش عربي مسائل ديني است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.آورند و تـمرين كنند، زير

پاسخ « بُ؟إلَي أينَ تَذهَ»اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمهدر پاسخ به جمله .3

در بخش مكالمه، فهم سؤال نيمي از « فُندُقِ.نا أذهَبُ إلي الْأ»، كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: «فُندُقإلي الْ»دهد 

نْ أنا مِ»و درنگ كرد و نتوانست بگويد « طهران»و پاسخ داد: « مِنْ أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

 در حقيقت نيمي از نـمره را گرفته است. چون سؤال را فهميده است.« طهرانَ.

 اوّل و دومنوبت ميان  شفاهي،امتحان 

 مرهـن موضوع ها مهارت

  هايمهارت

 خواندن،

 تنگفشنيدن و سخن

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

 يا حفظ شعر و اجراي گروهي آن،

 ها.اجراي نـمايشي متن برخي درس

4 

 هايمكالمة ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله

 پرسشي 

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

 ،، أ، متي، كيف، لماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(مِمَّن، كَم، هَلْ

 يا اجراي گروهيِ مكالماتي ساده.

1 

 5 جمع
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آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرّفي كند؛ يا اگر فعّاليّتي در زمينة نمايش و مكالمه در وانيم از دانشتمي .4

 توان به عنوان نمرة امتحان شفاهي از آن استفاده كرد.كالس داشت مي

آموز در طول بنابراين آنچه را دانش آموزان آزمون شفاهي به عمل آورد؛توان از همة دانشطبيعي است كه در يك روز نـمي .4

 دهد. اش را تشكيل ميهاي شفاهي وي نـمرة شفاهيخواند و مجموعه فعّاليّتسال تحصيلي مي

ست. آموز نيهاي صرفي و نحوي در مكالمه در حدّ دانشدهي آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهي اوست. رعايت ظرافتمبناي نـمره

د در پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آزمون شفاهي اضطراب مخصوصاً اينكه او باي

داشته  آموز خاطرة خوشي از مكالمه به ياددارد؛ بنابراين از دبير گرامي خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند تا دانش

 ي آينده بماند.هاو زمينة مثبتي در ذهن او براي سال

؟ ما هوَ تَرتيبُكَ بَينَ كذَا الطّالِبِ؟ )مَا اسْمُ هذِهِ الطّالِبَةِ؟(، مِن أين حضرتك؟ كم عمرٰ  هاي مكالمه مانند: مَنْ أَنت؟ مَا اسْمُ هپرسش

ن تحبّ )تحبّينَ(؟ أيُّ فاكهةٍ موجودةٌ اآلأينَ سافَرْتَ هذه السَّنَة؟ أيّ طعام  ؟ إليك؟ أين بيتككيف حال أُسرَةِ؟إخوَتِكَ وَ أَخَواتِكَ في الْ

؟ كم الساعة؟ ما هوَ لَونُ البابِ؟ لِماذا تدرُسُ )تدرسين(؟ ماذا تأكُلُ )تأكلينَ( لِلغَداءِ؟ هل أنتَ كفي السّوقِ؟ متي ترجع )ترجعين( إلي بيت

 اذا تُشاهد في ساحةِ المدرسة؟الحقيبة؟ م كمنضدةِ أم كتابٌ؟ لِمَن تلنَشيطٌ )هل أنتِ نشيطة(؟ أ دفترٌ عَلَي الْ
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 (درس اوّل، دوم و سوم)از  نوبت اوّل

هاي مهارت

 زباني

 موضوع

 

 جمع نمره

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

فارسي؛ از جمالت متن، تـمرين و بخش  ه از عربي بهجمل داخل كلمهچهار  ايمعننوشتن 

 شود.()زير كلمات خط كشيده مي «اِعلَموا»

1 0 

 نـمره

آموز فقط تضاد يا ترادف آنها شود و دانش)دو جفت كلمه كنار هم نهاده مي مترادف و متضاد

-شود كه چهار تاي آنها متضاد هستند./ ميپراكنده داده مي ةكند./ يا شش كلمرا مشخّص مي

توان اين سؤال را درون متن درك مطلب طرّاحي كرد. متضاد يا مترادف دو كلمه را در متن 

 درك مطلب، نيم نمره افزايش يابد.( ةخواست و نمر

4/5 

 تشخيص كلمة ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

 دوازدهم(هاي مكسّر خوانده شده در كتاب يا نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

  مناسب براي جاي خالي يك جمله ةيا انتخاب گزين

4/5 

ب: مهارت 

ترجمه به 

  فارسي

  4  «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ةترجم

9 

 نـمره
 ترجمة درست يك جملة داراي الي نفي جنس. 

 است.(مدّ نظر « هيچ ... نيست»)ترجمة الي نفي جنس به صورت 

4/5 

 4/1 هاي داراي حروف مشبّهة بالفعلترجمة درست جمله

 1 ترجمة درست يك يا دو جمله داراي قيد حالت )حال( در دو شكل آن

 4/5 ترجمة درست يك يا دو جمله داراي اسلوب استثنا يا حصر

 4/5 )دو جمله( عربي به فارسي ةجمل ةترجمانتخاب گزينة درست در 

 1 )چهار جاي خالي( «لَموااِعْ»ترجمة ناقص از متن، تـمرين و بخش تكميل 

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي بعيد، امر، نهي، نفي، ترجمة دقيق فعل

خل داهاي عربي مضارع التزامي و اسلوب شرط مستقبل، مجهول، فعل داراي نون وقايه، معادل

اي مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، كَتَبَ و ... كه زير فعل خطّي كشيده هاي سادهجمالت ساده و با ريشه

ال يقَتي، يا صَد»كند؛ مانند: آموز با كمك يك قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه ميشود و دانشمي

ز آموبه دانش« كِضمير ـ»و « يا صَديقَتـي»كه در اين جمله دو قرينة  «مِنْ صَفِّـكِ. تَخْرُجي

 را درست ترجمه كند.« رُجيال تَخْ»كند تا بتواند كمك مي

 يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

2 7 

 نـمره

 1 جمله،  در خالي جاي نهي مناسب براي و امر مضارع، ماضي، فعل تشخيص و انتخاب
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 يا تشخيص نوع فعل، 

 يا هر سؤال ابداعي ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(

آموز بايد الي نفي جنس را از شود و دانشتشخيص الي نفي جنس )چند جملة كوتاه داده مي

 الي نفي و الي نهي و الي جواب تشخيص دهد.( 

24/5 

 آموز بايد حرف مشبّهشود و دانشبالفعل )چند جملة كوتاه داده ميتشخيص حروف مشبّهة 

بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفي و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر صورتي كه قدرت 

 تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.(   

24/5 

  تشخيص محلّ اعرابي در جمالتي كه معنا و ساختاري ساده دارند؛ مانند:

 شوند.گذاري ميجمالت كامالً حركت« فُندُقِ.مُسافِرُ رِسالَةً في الْكَتَبَ الْ»

 اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر( )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 24/5/ تشخيص اسلوب حصر  24/5/ مستثني  24/5هر كدام « حال»دو نوع 

2 

 مبالغه، اسم مكان، اسم تفضيلتشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم 

ها داخل يا ترجمة درست آنها؛ يا تركيبي از تشخيص و ترجمة آنها )در هر حالت اين اسم

 جمالت كوتاه هستند.(

4/1 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

 

 «ومستون دتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

 ةجاي خالي كه بايد با كلم باجمله چهار اضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ةيا ارائ (مورد)چهار 

 مناسب كامل شود.

 اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

1 0 

 نـمره

 حتّي االمكان با چهار كلمة پرسشي خوانده شده(  سؤالچهار احي متن و طرّ ةمطلب )ارائ كدر

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

 ؛ (ارائه شده در برگة امتحاني

يا تركيبي از دو حالت پيشنهادي باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير كه در اين حالت پاسخ 

 نجد.سكوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوة ابتكاري ديگري كه بتواند مهارت درك و فهم را ب

1 
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 دومنوبت 

هاي مهارت

 زباني

 جمع نمره موضوع

 : الف

 مهارت 

 شناسيواژه

 «موااِعلَ»بخش ه از عربي به فارسي؛ از جمالت متن، تـمرين و جمل داخل كلمهچهار  ايمعننوشتن 

 شود.()زير كلمات خط كشيده مي

1 0 

 نـمره

يا  كند؛آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص ميشود و دانش)دو كلمه داده مي مترادف و متضاد

-آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار ميشود و دانشدرهم داده مي ةشش كلم

 دهد.(

4/5 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ةتشخيص كلم

 مناسب براي شرح يك كلمه ةيا پيدا كردن گزين

24/5 

  24/5 هاي مكسّر خوانده شده در كتاب دوازدهم(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع 

 ب:

مهارت ترجمه 

  به فارسي

  4 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ةترجم

9 

 نـمره
 داراي الي نفي جنس.  ةدرست يك جمل ةترجم

 مدّ نظر است.( « هيچ ... نيست»الي نفي جنس به صورت  ة)ترجم

4/5 

تَ و لَعَلَّ( با تكيه بر معناي حروف داراي حروف مشبّهة بالفعل )أَنَّ، كَأَنَّ، لَيْ ةدرست جمل ةترجم

 مشبّهة بالفعل

4/5 

 1 داراي مفعول مطلق نوعي  ةداراي مفعول مطلق تأكيدي و يك جمل ةيك جمل ةترجم

 4/5 داراي قيد حالت  ةيك جمل ةترجم

 4/5 داراي استثنا يا اسلوب حصر ةدرست جمل ةترجم

 4/5 داراي اسلوب ندا ةدرست جمل ةترجم

 4/5 )دو جمله( عربي به فارسي ةجمل ةترجمدرست در  ةانتخاب گزين

 1 )چهار جاي خالي( «اِعلَموا»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ةتكميل ترجم

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

 كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي بعيد، امر، نهي، نفي، دقيق فعل ةترجم

وقايه داخل  هاي عربي مضارع التزامي، اسلوب شرط و فعل داراي نونمستقبل، مجهول، معادل

اي مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، كَتَبَ و ... كه زير فعل خطّي كشيده هاي سادهجمالت ساده و با ريشه

قَريَةَ  دَخَلْتُنا أ»كند؛ مانند: آموز با كمك يك قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه ميشود و دانشمي

2 7 

 نـمره



21 

 

-به دانش« أَمْسِ»و قيد زمان « جَدّي»و « إنّي»در « ي»و « أنا» ةكه در اين جمله دو قرين «جَدّي أَمْسِ.

واري هاي دشرا درست ترجمه كند. در صورتي كه از فعل« دخلتُ»كنند تا بتواند آموز كمك مي

شود، الزم است كه معناي شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يا مانند تَهْمِسونَ استفاده مي

 فِّ؟! )هَمَسَ: آهسته سخن گفت(تَالميذُ، لِمَ تَهْمِسونَ في الصَّ

 يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

 يا به صورت تلفيقي از حالت اوّل و دوم 

 تشخيص محلّ اعرابي در جمالتي كه معنا و ساختاري ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاري ميجمالت كامالً حركت« فُندُقِ.مُسافِرُ رِسالَةً في الْكَتَبَ الْ»

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، اسم و خبر )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل و الي نفي جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثني، مفعول 

 مطلق و منادا( 

 نـمره است. 4نـمره از  4/1مطلق و منادا  تذكّر: سهم حال، مستثني، مفعول

 شود.تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال مي

 نـمره تشخيص اسلوب حصر از استثناست.  24/5

 ي باشد.اي شبيه كتاب درسنـمره تحليل صرفي و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه 4/5

4 

 اسم مكان، اسم تفضيلتشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، 

 ها داخل جمالتآنها )در هر حالت اين اسم ةدرست آنها؛ يا تركيبي از تشخيص و ترجم ةيا ترجم

 كوتاه هستند.(

1 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

 

 )چهار «ستون دومتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

ناسب م ةجاي خالي كه بايد با كلم باجمله  چهاراضافه است و  تا دوكلمه كه  شش ةيا ارائ (مورد

 كامل شود.

 اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

1 0 

 نـمره

 پرسشي خوانده شده(  ةحتّي االمكان با چند كلم سؤالچند احي متن و طرّ ةمطلب )ارائ كدر

 يا بر اساس متن ارائه آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و چند  ةارائ) يا

 ؛ (امتحاني ةشده در برگ

يا تركيبي از دو حالت پيشنهادي باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير كه در اين حالت پاسخ كوتاه 

 سنجد.ابتكاري ديگري كه بتواند مهارت درك و فهم را ب ةمطلوب است؛ يا هر شيو

1 
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 هاتذكّرات براي طرّاحي سؤاالت امتحاني نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت

شوند.ميگذاري كامالً حركت سؤاالت امتحان .1

آموز است.صورت سؤال از نظر ساختاري و واژگاني، در حدّ فهم دانش .2

بندي تغييراتي اجرا نـمايد؛ ولي در نوبت دوم، نوبت اوّل، طرّاح مجاز است تا يك نـمره در بارم امتحانِ در طرّاحي سؤالِ .3

شود.بندي دقيقاً رعايت بارم

.داردحجم اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه تنوّع  .4

 در بخش الًهاي زباني امكان ندارد؛ مثشوند و تفكيك مهارتهاي مختلف با هم تلفيق ميسؤاالتِ بخش ،در بسياري از موارد .4

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

 طرح سؤالِ امتحان نوبت اوّل )دي ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست نـمره است.  .6

شود. نـمي ندي تعيينبنوبت، بارمطرح سؤالِ امتحان كتبي ميان نوبت اوّل و دوم از پانزده نـمره است. معموالً براي امتحانِ ميان .2

 گونه عمل كند: تواند اينميان نوبت سؤال طرح نـمايد، مي ةبنديِ ويژمند است كه بر اساس بارماگر دبيري عالقه

a. نـمره.  2نـمره و قواعد  2نـمره، مهارت درك و فهم  4نـمره، مهارت ترجمه به فارسي  1شناسي مهارت واژه 

b. گردد. نـمره كاسته مي شود كه براي نـمرة شفاهي منظور مي 4نتيجه  )اين موارد صرفاً پيشنهاد است.(در 

c. هاي شفاهي ساده يك نـمره()روخواني چهار نـمره و پاسخ به پرسش 

ه آموز بتواند بها( يك يا دو قرينه مانند اسم و ضمير بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشدر سؤال )ترجمة دقيق فعل .1

، لِمَ دَرْسَها. أيَّتُها الزَّميلَةُ تَكْتُبُختي كَالمَ مُعَلِّمِكَ. أُ اِسْمَعْيا وَلَدُ، رَجاءً، ظر را دقيق ترجمه كند. مثال: كمك آنها فعل مورد ن

 هُناكَ مِنْ قَبْل. لَمْ نَجْلِسْنَحْنُ إلي السَّفْرَةِ غَداً.  سَنَذْهَبُطَريقَكُم. إنَّنا  قَدْ وَجَدْتُمفي غُرفَتِكِ؟ أنتم  ال تَدْخُلينَ

a. د كننهايي وجود دارد كه كمك ميدر جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هافعليك از كنيد اواّلً هر مالحظه مي

آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكي از اهداف ارزشيابي آموزش است. آن ارزشيابي درست است كه تا دانش

 و را دچار ترس و نگراني نكند و موجب شود تا از يادگيري لذّت ببرد.آموز كمك كند و ابتواند به دانش

b. ها را داشته باشند: صحيح و سالم، پركاربرد، داراي معناي شود كه اين ويژگيهايي استفاده ميدر اين سؤال از فعل

، اِنْتَظَرَ، اِنْقَطَعَ، تَكَلَّمَ، ذَهَبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، اِبْتَعَدَ، أَرْسَلَ، اِسْتَخْرَجَ، اِقْتَرَبَشود: هايي پيشنهاد ميساده؛ لذا چنين فعل

 و ... لَعِبَ، عَلَّمَ، غَسَلَ، طَلَبَسافَرَ، شاهَدَ، 

در بخش قواعد شيوة طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي در جمله و تعيين فعل مناسب براي  .9

 است؛ مثال:  جاي خالي و نيز ترجمه از عربي به فارسي
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a. ْلِكَ السّائِقَٰ  ... ذ أيُّهَا الرِّجالُ، رَجاءً،  فَراغِ فِعالً مُناسِباً. في الْ اُكتُب( .ْساعِد   ساعِدوا ) 

b. ْنَّإلَي بُيوتِكُ نَاِرجِعْ مِن فَضلِكُنَّ، ،أَخَواتييا كَلِمَةَ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.         تَرجِمِ ال. 

 شود.(شود. )امّا در بخش كلمات ناهماهنگ چهار كلمه داده ميدو، يا سه گزينه ارائه مياي در سؤاالت چندگزينه .15

 شود.اي طرّاحي نـميترجمة جمله، يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون، يا مسابقه .11

توانند ماضي، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و كه مي« تَعارَفوا»، « تَعَلَّموا»هايي مانند طرح سؤال از فعل .12

 اگر در امتحان از طرح چنين سؤاالتي خودداري شود بهتر است. 

هاي ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضارع منفي و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد در تشخيص و ترجمة فعل .13

-ي شود و اگر از معتل سؤالي طرح شد، نبايد تغييراتي مانند اعالل حذف داشته باشد. دانشفقط موارد صحيح و سالم طرّاح

هاي درسي به هايي مانند أَرْضِ، اِرْضَ، اِهْدِ، دَعْ، اُدْعُ، رُدَّ، قِ دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتابفعل ةآموزان در ترجم

 ﴾اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿مان عبارت داده شود؛ مانند: ترين تغييري عين هكار رفته باشند بايد بدون كوچك

a. در فارسي« ماضي استمراري»معادل  «.ٰ  الْمَرْضي كانوا يَفْحَصونَاَلْأَطِبّاءُ » ةآموزي بداند فعلِ جملاحتمال دارد دانش 

ن فراموش كرده باشد؛ در اي هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله ةرا كه در پاي« فَحَصَ»است؛ ولي معناي فعل 

امتحان داده شود؛ زيرا آنچه  ةدر برگ« فَحَصَ»شود. در چنين حالتي الزم است كه معناي فعل صورت به او ظلم مي

 بندي در بخش، و اين بخش از بارم«فَحَصَ»است نه معناي فعل « ماضي استمراري»شود ساختار معادل سنجيده مي

 قواعد است، نه در بخش ترجمه.

هاي معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف كتاب درسي آموزش و ارزشيابي مطابقت عدد و معدود و ويژگي .14

 نيست؛ امّا حفظ عددهاي اصلي يك تا صد و عددهاي ترتيبي يكم تا بيستم از اهداف كتاب است.

ي ابا توجّه به قرائن در قالب سؤال چندگزينهجمله  در خالي جاي براي مناسب، ةو اسم اشار ضمير طرح سؤال در مورد تشخيص .14

؛ كَاشكالي ندارد؛ ولي بايد توجّه داشت كه چنين مواردي از اهداف كتاب درسي نيست: ضمير منفصل منصوب مانند إيّا

نام  هبراي اشاره به اسم غير عاقل. در كتاب درسي ب ككاربرد هذه و تلتشخيص كاربرد اسم اشاره مثنّي مانند هذانِ و هذين، 

 ضماير اشاره نشده است.

 امالًبايد ك ارائه شده ةجمل كلماتِ و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف كتاب نيست در جمله، تشخيص محلّ اعرابيدر  .16

است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده  ممنوع مطلقاً كلماتِ جمله، گذاريِطرح سؤال از اعراب .باشند شده گذارياعراب

واند تادبيات و علوم انساني ذكر عالمت اعرابي آموزش داده شده است؛ بنابراين، در امتحان مي ةكتاب عربي رشتاست. در 

 الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.« جاءَ الرجلُ.» ةطرح شود؛ مثالً ذكر اينكه در جمل
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حاكِم، مَحكوم، مَحكَمَة، أَحكَم الزم است. در در تشخيص مشتقّات، ذكر جامد و مشتق الزم نيست؛ امّا ذكر نوعِ كلماتي مانند  .12

اشد، در باسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذكر اينكه ناظِر اسم فاعل ثالثي مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثي مزيد مي

 ادبيات و علوم انساني است. ةكتاب درسي تدريس شده و از اهداف آموزشي كتاب رشت

ال به اي نيز طرح كرد. از طرح سؤتوان مانند تمرين كتاب عمل كرد؛ يعني سؤال دو گزينهصرفي و اعراب ميدر بخش تحليل  .11

ل آموز براي نوشتن تحلييك جمله و درخواست از دانش ةصورت پر كردن جاي خالي در تجزيه و تركيب خودداري شود. ارائ

 درسي نيست. ةصرفي و اعراب نيز از اهداف برنام

دچار اشكال  آموزانن جمالت كتاب در امتحان جايز است؛ به شرط اينكه منطقي باشد و موجب نشود كه بيشتر دانشتغيير داد .19

ا ها رها را حفظ نكند. بديهي است كه آيات و احاديث و ضرب المثلوار عبارتآموز طوطيشوند. هدف اين است كه دانش

 توان تغيير داد.نمي

توان تفكيك دقيق ميان عبارات ارائه شده انجام داد. طبيعي است كه امكان دارد در نـميدر بخش مهارت ترجمه به فارسي  .25

 هايي از قواعد را افزايش دهد.اي داده شود كه بارم بخشآزمون جمله

 وانتاي است كه نـميشود. درس عربي به گونهاوّل كتاب كمتر از هفت نمره طرّاحي مي ةدر امتحان نوبت دوم از مطالب نيم .21

هاي ؛ بلكه آموختهانداوّل و دوم كتاب تعيين كرد؛ زيرا نه تنها مفاهيم پنج درس كتاب، در هم تنيده ةسقفي دقيق براي مطالب نيم

 نـمره( 13دوم حدود  ةاوّل حدود هفت نـمره، نيم ةاند. )نيمهاي گذشته نيز تكرار شدهسال
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 اوّل و دومنوبت شفاهي، ميان امتحان 

 

 مرهـن موضوع ها مهارت

  هايمهارت

 خواندن،

 تنگفشنيدن و سخن

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

 يا حفظ شعر و اجراي گروهي آن،

 ها.متن برخي درساجراي نـمايشي 

 هاي كالسيپرسش

4 

 رسشي هاي پساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله ةمكالم

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

 ،، أ، متي، كيف، لماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(مِمَّن، كَم، هَلْ

 گروهيِ مكالماتي ساده.يا اجراي 

1 

 5 جمع

 :تذكّرات

باشد، ولي امتحان نوبت اوّل و دوم نـمره( مي 4نـمره( و شفاهي )از  14امتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از  .1

 فقط كتبي و از بيست نـمره است.

دشوار است و از عهدة بسياري از  (و غ، ع، ق، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ درست مخارج حروف خاصّ زبان عربي  .2

آموزان خواسته شود حتّي االمكان مخارج حروف خاصّ عربي را درست بر زبان آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نـميدانش

 آورند و تـمرين كنند؛ زيرا هدف اصلي آموزش عربي مسائل ديني است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.

پاسخ « بُ؟إلَي أينَ تَذهَ»اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمهملهدر پاسخ به ج .3

در بخش مكالمه، فهم سؤال نيمي از « فُندُقِ.أنا أذهَبُ إلي الْ»، كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: «فُندُقإلي الْ»دهد 

نْ أنا مِ»و درنگ كرد و نتوانست بگويد « طهران»و پاسخ داد: « مِنْ أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: انشنـمره را دارد؛ مثالً اگر از د

 در حقيقت نيمي از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.« طهرانَ.

كالمه فعّاليّتي در زمينة نمايش و مآموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در مدّت دو دقيقه معرّفي كند؛ يا اگر توانيم از دانشمي .4

 توان به عنوان نمرة امتحان شفاهي از آن استفاده كرد.در كالس داشت مي
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آموز در طول آموزان آزمون شفاهي به عمل آورد. بنابراين، آنچه را دانشتوان از همة دانشطبيعي است كه در يك روز نـمي .4

 دهد. اش را تشكيل ميشفاهي وي نـمرة شفاهيهاي خواند و مجموعه فعّاليّتسال تحصيلي مي

ست. آموز نيهاي صرفي و نحوي در مكالمه در حدّ دانشدهي آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهي اوست. رعايت ظرافتمبناي نـمره

فاهي اضطراب مون شمخصوصاً اينكه او بايد در پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آز

داشته  آموز خاطرة خوشي از مكالمه به ياددارد. بنابراين، از دبير گرامي خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند تا دانش

 هاي آينده بماند.و زمينة مثبتي در ذهن او براي سال

؟ ما هوَ تَرتيبُكَ بَينَ كذِهِ الطّالِبَةِ؟(، مِن أين حضرتك؟ كم عمرٰ  )مَا اسْمُ ه ذَا الطّالِبِ؟ٰ  هاي مكالمه مانند: مَنْ أَنت؟ مَا اسْمُ هپرسش

أينَ سافَرْتَ هذه السَّنَة؟ أيّ طعام تحبّ )تحبّينَ(؟ أيُّ فاكهةٍ موجودةٌ اآلن  ٰ  ؟ إليك؟ أين بيتككيف حال أُسرَةِ؟إخوَتِكَ وَ أَخَواتِكَ في الْ

؟ كم الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لِماذا تدرُسُ )تدرسين(؟ ماذا تأكُلُ )تأكلين( عِندَ الغَداءِ؟ هل كفي السّوقِ؟ متي ترجع )ترجعين( إلي بيت

 الحقيبة؟ ماذا تُشاهد في ساحةِ المدرسة؟ كنضدةِ أم كتابٌ؟ لِمَن تلمأنتَ نَشيطٌ )هل أنتِ نشيطة(؟ أ دفترٌ علي الْ
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  دوازدهم  ، رشته علوم و معارف اسالمي، پايه3، زبان قرآن يدرس عرب يبندارمب

 1398ـ  99 يسال تحصيل

 نوبت اوّل )از درس اوّل تا پايان درس پنجم(

 جمعنمرهموضوعهاي زبانيمهارت

 الف: 

 مهارت 

شناسيواژه

 4/50شود.(نوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله )زير كلمات خط كشيده مي

نـمره 4/5)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

 )دو مورد( تشخيص كلمة ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

شدهيا پر كردن جاي خالي با كلمه مناسب ارائه 

4/5

 4/5 دوازدهم( كتاب به كار رفته در هاينوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه به 

فارسي

 4/4 هاي عربي به فارسيترجمة جمله

5/6 

نـمره

 4/5 انتخاب گزينة درست در ترجمة جملة عربي به فارسي )دو جمله(

4/5تكميل ترجمة ناقص

 ج: 

 مهارت 

شناخت و كاربرد 

قواعد

در جمله طرح شود. )نيم نمره حتماً  ترجمة فعل ماضي و مضارع مجهول معتلّ ثالثي مجرّد

 باشد(، 

نمره شامل: ترجمة ماضي استمراري، بعيد و نقلي، امر، نهي، مستقبل و مصدر  1224بقية موارد 

 در جمله

ر مصدر مناسب براي جاي خالي دتشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي، نفي، مستقبل و »يا 

ذكر » و« تشخيص كلمة ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند كلمه»، «تشخيص نوع فعل»، «جمله

«صيغة فعل

212 

نـمره

 24/1 و مصدر نوع همصدر ثالثي مزيد، مصدر ميمي، مصدر صناعي، مصدر مرّ

 4/5 ثتشخيص نوع اسم مذكّر و مؤنّ

 يابراي جاي خالي در جمله با توجّه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينهتشخيص ضمير مناسب 

 و شناخت نوع آنها

1 

 24/5 اسم موصول و نوع آن، جملة صله

 4/5 انواع خبر

 4/5 تشخيص مبتداي مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها 

 24/5 يافتن ضمير فصل در جمله

 4/5 خبر افعال مقاربه و اعراب آنهاتعيين اسم و 

 24/5 اسم مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل و ...( تشخيص نوع
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 1 اي شبيه تمرينات كتاب(تحليل صرفي و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه

 محلّ اعرابي و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل: 

 مفعولٌ به، مضافٌ اليه و صفت، نايب فاعل، اسم و خبر نواسخمبتدا، خبر، فاعل، 

4/1 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 «وصل كردن كلمات ستون اوّل به توضيحات ستون دوم»سؤال جوركردني از مفهوم واژگان 

  )دو مورد(

يا ارائة سه كلمه كه يكي اضافه است و دو جملة داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با كلمة 

 مناسب كامل شود.

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

4/55/1 

نـمره

 درك مطلب )ارائة متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمة پرسشي خوانده شده( 

يا )ارائة چهار جمله و تعيين درست و نادرستِ آنها بر اساس مفهومِ هر جمله يا بر اساس متنِ 

 شده در برگة امتحاني(ارائه 

 هاي پرسشي مصوَّر يا پاسخ كوتاه به جمله

يا تركيبي از هر سه حالت باال

1
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  دوازدهم  ، رشته علوم و معارف اسالمي، پايه 3، زبان قرآن يدرس  عرب يبندبارمادامه 

 1398ـ  99 يسال تحصيل

 نوبت دوم )از درس اوّل تا پايان درس دهم(

هاي مهارت

زباني

 جمعنمرهموضوع

 الف: 

 مهارت 

شناسيواژه

 4/50شود.(نوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله )زير كلمات خط كشيده مي

نـمره 4/5)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

 )دو مورد( تشخيص كلمة ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

كردن جاي خالي با كلمه مناسب ارائه شدهيا پر 

4/5

 4/5 هاي هفتم تا دوازدهم(هاي كتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه 

به فارسي

 4/4 هاي عربي به فارسيترجمة جمله

5/6 

نـمره

 4/5 انتخاب گزينة درست در ترجمة جملة عربي به فارسي )دو جمله(

4/5ترجمة ناقصتكميل 

 ج: 

 مهارت 

شناخت و 

كاربرد قواعد

ماضي استمراري، ماضي  يترجمة فعل ماضي و مضارع مجهول معتلّ ثالثي مجرّد، معادل فارس

 بعيد و ماضي نقلي، امر، نهي، مستقبل در جمله

تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي، نفي، مستقبل و مصدر مناسب براي جاي خالي در »يا 

«جمله

24/512 

نـمره

 24/5 مفعول مطلق و انواع آن

 24/5 تشخيص منادا و انواع آن

 24/5 تشخيص اغراء و تحذير

 24/5 مدح و ذمّ

 24/5 صيغه هاي تعجّب

 24/5 مفعول فيه

 24/5 مفعول له

 24/5 حال و انواع آن

 4/5 تمييز و انواع آن

 24/5 مستثني و انواع آن

 1 توابع )نعت، عطف، توكيد، بدل(

 24/5 مصدر ثالثي مزيد، مصدر ميمي، مصدر صناعي، مصدر مرّه و مصدر نوع
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 4/5 اسم موصول و نوع آن، جملة صله

 4/5 انواع خبر

 24/5 تشخيص مبتداي مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها

 4/5 و اعراب آنها تعيين اسم يا خبر افعال مقاربه

 4/5 اي شبيه تمرينات كتاب(تحليل صرفي و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه

 محلّ اعرابي و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل:

 تشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، مضافٌ اليه، صفت، نايب فاعل، اسم و خبر نواسخ

4/5 

 د: 

مهارت درک 

 فهمو 

 «وصل كردن كلمات ستون اوّل به توضيحات ستون دوم»سؤال جوركردني از مفهوم واژگان 

يا ارائة سه كلمه كه يكي اضافه است و دو جملة داراي جاي خالي كه بايد جاي  )دو مورد(

 خالي با كلمة مناسب كامل شود.

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

4/55/1 

نـمره

 درك مطلب )ارائة متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمة پرسشي خوانده شده( 

يا )ارائة چهار جمله و تعيين درست و نادرستِ آنها بر اساس مفهومِ هر جمله يا بر اساس متنِ 

 ارائه شده در برگة امتحاني(

 هاي پرسشي مصوَّريا پاسخ كوتاه به جمله

ي باالهايا تركيبي از حالت

1

)براي طرّاحي سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پاياني(تذكّرات: 
بندي تغييراتي اجرا نـمايد؛ ولي در در طرّاحي سؤال امتحان نوبت اوّل طرّاح مجاز است تا يك نـمره در بارم -1

 بندي دقيقاً رعايت گردد.نوبت دوم بايد بارم

 واژگان بايد تنوّع داشته باشد.سؤال ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد  -2

ان هايِ زباني امكشوند و تفكيك مهارتهاي مختلف با هم تلفيق ميدر بسياري از موارد سؤاالتِ بخش -3

 زمان بيايد.ندارد؛ مثالً در بخش مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يك جمله چند مفهومِ مختلف هم

شيوة طرح سؤال فعل در بخش قواعد بر مبناي تشخيص ماضي، مضارع، امر و نهي در جمله و تعيين فعل  -4

مناسب براي جاي خالي و نيز ترجمه از عربي به فارسي است؛ مثال: 

 (اِرْجِعوا   يا أخي، ... إلي بَيتِكَ. )اِرْجِعْ       اُكتُبْ في الْفَراغِ فِعالً مُناسِباً. 

 إلَي بُيوتِكُم. اِرجِعوالْكَلِمَةَ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.              يا إخوَتـي، تَرجِمِ ا
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شوند. )جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده اي طرح مياي به صورت دو گزينهسؤاالت گزينه -4

 شود.(مي

( شود.. )زير دو كلمه خط كشيده ميشودطرح ميطرح سؤال از معناي كلمات، در جمله  -6

شود.اي طرّاحي نميترجمة جمله يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون يا مسابقه -2

توانند ماضي يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن باشد.كه مي« تَعَلَّموا»هايي مانند طرح سؤال از فعل -1

رع منفي، مجهول، ماضي ساده، ماضي استمراري، ماضي منفي، مضا»سؤالِ تشخيص و ترجمة انواع فعل  -9

شود.اي مانند كَتَبَ، ذَهَبَ، خَرَجَ طرّاحي ميهاي سادهو نيز مصدر در جمله و با فعل...« مستقبل، مؤكَّد 

اليه، نايب فاعل، جار و مجرور، اسم و خبر حروف مشبّهة فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ»تشخيص  در -15

الً مث ع، نصب و جر )عالمت اعرابي( از اهداف كتاب نيست؛نهادنِ اعراب رف...« بالفعل و الي نفي جنس و 

« دسعي»در امتحان داده و اعرابِ « جاء سعيد»سعيدٌ فاعل و مرفوع است؛ امّا اينكه جملة « جاءَ سعيدٌ»در جملة 

خواسته شود از اهداف نيست.

انزده ج نمره و از نيمة دوم پبندي قيد كرد كه از نيمة اوّل كتاب پنتوان در بارمدر برخي دروس به راحتي مي -11

نمره طرح شود؛ امّا درس عربي اين گونه نيست.

هاي عربي به فارسي( باشد:تواند از بخش مهارت ترجمه )ترجمة جملههاي زير ميطرح سؤال از بخش -12

شود.نوشتن حركت عين الفعل در مضارع ثالثي مجرّد در امتحان طرح نـمي -13

و مؤنّث، اسم فعل، فعل الزم و متعدّي، معرب و مبني، نوشتن مفرد يا تشخيص نوع كلمه، نوع اسم مذكّر  -14

-جمع اسم، يافتن مترادف يا متضاد و موارد ديگر )امتياز اين شيوة طرّاحي سؤال، كم شدنِ حجم پرسش

هاست.(

ود.شاز فعل ثالثي مزيد معتل كه در پاورقي توضيح داده شده است مستقيماً در امتحان، سؤالي طرح نمي -14

 ود.شدار كه اختياري است در هيچ آزموني )امتحانات كالسي، نهايي و كنكور( سؤالي طرح نمياز مطالب ستاره -16

شود كه در كتاب تدريس شده است؛ مانند: اسم منسوب، اسم در بخش قواعد فقط از كلماتي استفاده مي  

ه است؛ مانند: التقاء ساكنين، حذف بندي لحاظ نشدمصغّر، مصدر مرّه، مصدر ميمي و ... برخي مطالب در بارم

الف در كلمات پرسشي بِمَ؟ ، لِمَ؟ ، مِمَّ؟ چنين مواردي به صورت غير مستقيم درون عبارات  طرح خواهند شد.
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  دوازدهم  علوم و معارف اسالمي، پايه، رشته  3، زبان قرآن يدرس عرب يبندبارمادامه 

 1398ـ  99 يسال تحصيل

 ميان نوبت اوّل و دومامتحان شفاهي، 

نـمره موضوع ها مهارت  

 هاي مهارت

 خواندن،

گفتنشنيدن و سخن

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

 هايي مانند حفظ سرود و اجراي گروهي آنو فعّاليت

هااجراي نـمايش از متن برخي درس

2

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

 هاي پرسشي مكالمة ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله

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

 أ، متي، كيف، لِماذا، لِمَ، عَمَّ، أَيّ(

جراي آن در گروه دو يا چند يا حفظ مشابه مكالمات كتاب درسي دهم و يازدهم و ا

 نفره،

يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در كالس

3

12 ها جمع نـمره                                                     

 :تذكّرات

 باشد؛ ولي امتحاننـمره( ميامتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از ده نـمره( و شفاهي )از ده  .1

نوبت اوّل و دوم فقط كتبي و از بيست نـمره است.

آموزان خواسته شود از آنجا كه عربي درس اختصاصي رشتة علوم و معارف اسالمي است؛ لذا بايد از دانش .2

مخارج حروف خاصّ عربي را درست تلفّظ كنند. )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، غ، و( و تلفّظ صحيح 

نـمرة شفاهي يك نـمره از هفت نـمره را دارد. در

إلَي »الِ شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤاي بسنده ميهاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمهدر پاسخ به جمله .3

در  «أنا أذهَبُ إلي الْمَكتَبَةِ.»، درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: «إلي الْمَكتَبَةِ»پاسخ دهد « أينَ تَذهَبُ؟
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و پاسخ داد: « أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: خش مكالمه، فهمِ سؤال نيمي از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشب

گيرد؛ چون سؤال را فهميده است.نيمي از نمره را مي« أنا في الصَّفِّ.»و نتوانست بگويد .« أنا في ... »

دش را به زبان عربي در دو دقيقه معرّفي كند. آموز بخواهيم خويكي از موارد امتحاني اين است كه از دانش .4

ده توان به عنوان نمرة امتحان شفاهي از آن استفايا اگر فعّاليّتي در زمينة نمايش و مكالمه در كالس داشت، مي

كرد.

آموزان، آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين توان از همة دانشطبيعي است كه در يك روز نـمي .4

هاي شفاهي و مكالمة وي نـمرة خواند و مجموعه فعّاليّتآموز در طول سال تحصيلي ميرا دانش هرآنچه

دهي آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهي اوست.دهد. مبناي نـمرهاش را تشكيل ميشفاهي

ژه اينكه وينيست. به « ناطق بغير اللغة العربية»هاي صرفي، نحوي و بالغي در مكالمه در حدّ رعايت ظرافت .6

آموز ناچار است در پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از دانش

گردد اين بخش را با نرمش و مهرباني طرفي آزمون شفاهي اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست مي

 برگزار كند.
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  دوازدهم  ، پايهاي و كار دانشوحرفهفني، رشته  3بندي درس  عربي، زبان قرآن بارم

 1398ـ  99سال تحصيلي 

 

 دومنوبت كتبي امتحان 

 جمعنمرهموضوعهاي زبانيمهارت

 : الف

 مهارت 

شناسيواژه

 4/50ود.(شه )دو مورد و زير كلمات خط كشيده ميدر جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 

نـمره 4/5)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  متضادمترادف و 

4/5)دو مورد( ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ةتشخيص كلم

 4/5 هاي خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه به 

فارسي

 4 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ةترجم

7 

نـمره

 4/5 )دو جمله( عربي به فارسي ةجمل ةترجمدرست در  ةانتخاب گزين

4/1)شش جاي خالي( ناقص ةتكميل ترجم

 ج: 

  مهارت

شناخت و كاربرد 

قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، مستقبل، دقيق فعل ةترجم

اي مانند دَخَلَ و هاي سادهوقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشهمجهول، فعل داراي نون 

 خَرَجَ 

 يا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير( )شش مورد(

نـمره 4/15/7

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

ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )سه تشخيص نوع فعل، يا هر سؤال ابداعي 

 مورد(

24/5

 4/5 آن در جمله ةتشخيص اسم مكان و ترجم

 1 دقيق آن در جمله ةتشخيص اسم تفضيل و ترجم

 1 با اسلوب شرط ةدقيق جمل ةترجم

 4/5 تشخيص فعل شرط و جواب آن

 4/5 دقيق دو اسم معرفه و نكره در عبارتي كه زيرش خط كشيده شده است. ةترجم

تشخيص محلّ اعرابي )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور 

 به حرف جر(

1 

 4/5 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه
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 24/5 عدد اصلي يا ترتيبي

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

 «ن دومستوتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

ا جاي خالي كه بايد ب باجمله  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ةيا ارائ (مورد )شش

اي(نهگزي سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا  مناسب كامل شود. ةكلم

4/13 

نـمره

پرسشي خوانده  ةحتّي االمكان با شش كلم سؤالشش احي متن و طرّ ةمطلب )ارائ كدر

 شده( 

تن يا بر اساس م آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  شش ةارائ) يا

 ؛ (امتحاني ةارائه شده در برگ

ابتكاري ديگري كه مهارت درك و فهم را بسنجد. ةهر شيو14و  13يا در هر دو مورد 

4/1

 :  هـ

مهـمهارت مكال

 5/2 24/5 پرسشي، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده هايپاسخ كوتاه به جمله

نـمره -سازي با كلمات پراكنده حداكثر شش تكّه از عبارتطرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله

 اي و ... (كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده، دو گزينههاي كتاب(، پر 

24/5 
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 الف: ارزشيابي مستمر

 نمره به شرح زير:  25سال تحصيلي نمرات ارزيابي مستمر در هر نيم

حليل وگو كنيد، تجزيه و تهاي كالسي، شامل گفت. حضور فعال در فرايند تدريس و مشاركت در انجام فعاليت1

 نمره 1           كنيد، ...

 نمره 4    هاي تحقيقي، شامل تحقيق كنيد، بررسي كنيد، .... انجام فعاليت2

 نمره 3        . برگزاري ميزگرد فرهنگي3

 نمره 4         . ارزشيابي و امتحان4
 

 ب: ارزشيابي پاياني
 

 نوبت اول    
 درس فصل اول فصل دوم جمع

 اول 2 4 6

 دوم 3 4 2

 سوم 3 4 2

 جمع 8 10 02
 

 شهريورنوبت دوم و     

 فصل درس شهريورنوبت دوم و 

4/2 

 اول

 دوم اول

 سوم

4/2 

 اول

 دوم دوم

 سوم

 اول 2

 دوم 2 سوم

 سوم 4/3

 اول 2

 دوم 2 چهارم

 سوم 4/3

 جمع 02
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 نامه ارزشيابيشيوه

 

 نمره موضوع ها قلمروها رديف

 

 

1 

 

 زباني

 نمره 7

 

 4/1 معني واژه

 4/1 امالي واژه

 4 دستور 

 

2 

 ادبي

 نمره 5

 4/2 آرايه هاي ادبي

 1 تاريخ ادبيات

 4/1 حفظ شعر

 

3 

 فكري

 نمره 8

 4 درك مطلب

 2 معني و مفهوم نثر

 2 معني و مفهوم نظم

 02 جمع

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

 تذكّر:

 پرسيده شود.« جمله»هاي معنايي و دستوري، بايد در سؤال  -

 ندارد.ارزش اماليي « تشديد»در امالي واژگان،  -
ت و ارزش خانه يا كتابخانه(، يكسان اسهايي كه ساخت تركيبي دارند)مانند كتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته -

 اماليي ندارد.
 در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشي از آن خواسته شود. -
هاي وعشود، به موضگيري كالسي به صورت شفاهي برگزار ميهاي فرايندي كه در جريان ياددر 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.
از بندي جدول فوق طبق بارم شهريورو نمره)نوبت دوم( 14ره)نوبت اول(/ نم 6بارم آزمون نوبت دوم به نسبت  -

 كل كتاب خواهد بود.
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نامه ارزشيابيشيوه

 
 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف

 

 بازشناسي 1

 

 2 توانايي بازشناسي آموزه هاي درس

 

 

2 
 

 

 توليد متن

 

 

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

 ازمحتواي نوشته(

1 

بيان  -ـ پرورش موضوع يا شيوه بيان نوشته ) بيان ساده و صميمي2

 اه نو(فكر و نگ -سير منطقي نوشته -احساس  متناسب با موضوع

9 

يز تاثير گذاري و تفكّر برانگ -ـ خوش فرجامي) جمع بندي مطالب3

 بودن(

1 

 1 هاي نگارشيرعايت نشانه -4

 2 امالي واژگان) نداشتن غلط اماليي( -4

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني )درك و دريافت هسته معنايي  هاي نوشتاريسازه 3

 پروراندن موضوع( -و شعر مثل،حكايت

 هاي نگارشيرعايت امال و نشانه -

3 

 

1 

 02 جمع
 

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

 طرح خواهد شد. جدول فوق،بندي بارمطبق و  ماه، سؤال  از كل كتابشهريوردرآزمون هاي نوبت دوم و  -

 
 

 

 



39 

 

نامه ارزشيابيشيوه

 

 
 ( 11 و 13،  11،  9،  7،  5،  3، 1نمره شامل هشت درس )  12الف ( فارسي : 

 
 نمره موضوع ها رديف

 

1 

 1 معني واژه

 1 امالي واژه

 4/1 دستور 

 1 آرايه هاي ادبي 2

 4/5 تاريخ ادبيات

 1 حفظ شعر

 

3 

 2 درك مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

   12جمع                                                                                       

 

 پرسيده شود.« متن و جمله» هاي معنايي و دستوري، بايد در سؤال  -

 ارزش اماليي ندارد.« تشديد»در امالي واژگان،  -

ت و ارزش خانه يا كتابخانه(، يكسان اسدارند)مانند كتابهايي كه ساخت تركيبي نويسي واژهگسسته يا پيوسته -

 اماليي ندارد.
 در حفظ شعر)اشعار بخش فارسي(، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشي از آن خواسته شود. -
هاي وضوعبه م شود،هاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي 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.
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 ( 10و  12،  8،  6،  1، 0نمره شامل شش درس )  12ب ( نگارش : 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف

 

 1 توانايي بازشناسي آموزه هاي درس باز شناسي 1

 

 

 

2 

 

 

 آفرينش

 

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

 ازمحتواي نوشته(                

1 

بيان احساس  متناسب با موضوع،  -)بيان ساده و صميميـ پرورش موضوع 2

    فكر نو و سير منطقي نوشته(
2 

 تاثير گذاري و تفكّر برانگيز -بندي مطالب ـ خوش فرجامي) جمع3

 بودن(

1 

 1 رعايت نشانه هاي نگارشي -4

 1 امالي واژگان) نداشتن غلط اماليي( -4

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني)درك و دريافت هسته  سازه هاي نوشتاري 3

 پروراندن موضوع( -معنايي مثل،حكايت و شعر

 هاي نگارشي  رعايت امال و نشانه -

2 

 

1 

 12 جمع

  

 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است. 2زمان تدريس اين كتاب،  -

  25نمره(  =  15نمره ( + نگارش)  15پاياني: فارسي) هنمر-

 طرح خواهد شد. جدول فوق،بندي بارمطبق و  ماه، سؤال  از كل كتابشهريوردرآزمون هاي نوبت دوم و  -
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نامه ارزشيابيشيوه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در نمره گذاري پرسش هاي هر فصل، به تنوع موضوعي و تعداد درس ها توجه شود. -

 پرسش هاي بخش نقد وتحليل نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائه شده در بخش تحليل فصل تنظيم شود. -
از بندي جدول فوق طبق بارم شهريورو نمره)نوبت دوم( 14نمره)نوبت اول(/  6بارم آزمون نوبت دوم به نسبت  -      

 كل كتاب خواهد بود.

 

 

 

 
 

 

 نمره موضوع رديف

 تاريخ ادبيات  1

 سبك شناسي 

2 

2  

  6 موسيقي شعر  2

 6 زيبايي شناسي 3

  4 نقد و تحليل نظم و  نثر 4

  02 جمع
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 پايه دوازدهم  3بندي درس زبان انگليسي بارم

 1398-1399دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد: 2دوازدهم مشتمل بر ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم تا 

 آزمون مستمر

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

 . شودطراحي و برگزار مي  دبيران محترم

باشد كه توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي كتبي نمره مي  25نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 

 و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود. 

 آزمون پاياني :

 )به جز نوبت دوم پايه دوازدهم(: آزمون هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير است
 Speakingنمره( 1)

 : (MONOLOG)تك گويي-

 نفره بازگو نمايند. هاي خوانده شده، مطالبي را به صورت تكدرس( (THEMEشود در مورد موضوع آموزان خواسته مياز دانش

 : (DIALOG)گفتگو -

 گيرد. آموز در حيطه موضوعات كتاب صورت ميآموز و معلم و يا دو يا چند دانشدر اين بخش مكالماتي بين دانش

 :(ROLE PLAY) ايفاي نقش -

 (PAIRWORKS)آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول كتاب يا كار گروهي در اين بخش از آزمون، به هر يك از دانش

پردازند. هدف از اين بخش به آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي نقش ميگردد  و دانشارائه مي WHAT YOU LEARNEDبخش 

 بايست به توليد خالقانه بپردازند.آموزان ميرات كتاب نيست و دانشهيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبا

 :(INTERVIEW)مصاحبه -

آموزان با توجه به اطالعات به سؤاالت كند و دانشآموزان مطرح ميهايي را در قالب مصاحبه از دانشدر اين بخش دبير گرامي، پرسش

 دهند.ايشان پاسخ مي

 Listeningنمره( 4)
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واالت گيرد. سئآموزان به صورت پخش فايل صوتي در كالس درس صورت ميحد مطالب كتاب  و در سطح معلومات دانشسه متن در 

 هاي موجود در بخشهاي شنيداري كتاب است، مشابه تمرين

 Readingنمره( 4) 

 

شده در شبيه به موارد مطرحگردد. پرسشها ، آموزان و مطالب كتاب درسي ارائه ميدر اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش

 باشد.آموز و كار ميهاي دانشكتاب

 

  Writingنمره(  1)

 

 تواند به عنوان الگوي سئوال مورد استفاده قرار گيرد.آموز ميتمرينات موجود در كتاب كار و كتاب دانش

 

  Grammarنمره( 2)

 

fاموز و كار در سه سطح در اين بخش نيز نمونه سئواالت موجود در كتاب دانش orm-meani ng-use .مورد استفاده خواهد بود 

 

 Vocabularyنمره(0) 

 

 در اين بخش نمونه سئواالت موجود در كتاب دانش آموز و كار مي تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد.

 

   براي نيمسال دوم، يك سوم از مجموع نمرات  نمره به نيمه ابتدائي كتاب و دو سوم آن به نيمه دوم كتاب

 يابد.اختصاص مي

  .آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است 

 

 توجه:

ــت( يك تا دو هفته پيش از آغاز  1آزمون پاياني) مجموعاً   listening و  speakingبخش هـاي  - نمره از بيسـ

 نمره( در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.  12امتحانات پاياني هر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون )

ن به آگردد كه بخش صحبت كردن توسط دبير محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده اكيداً توصـيه مي -

 مدير واحد آموزشي تحويل گردد.



44 

 

بخش گوش دادن به صـورت مكتوب و با پخش فايل صـوتي به صـورت كالسـي برگزار ميشـود. الزم است برگه      -

بخش گوش دادن به برگه امتحان پاياني الصـاق و فايل صـوتي مربوطه در قالب لوح فشـرده به مدير واحد آموزشــي    

 تحويل گردد.

نمره طراحي   42اي، اين آزمون از هاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهسؤال مهارتبراي تسهيل در طراحي  -

 گردد.و نمره نهائي تقسيم بر دو مي

 نوبت دوم پايه دوازدهم )آزمون نهايي( تبصره:

ــري و در همان روز آزمون   - ــراس ــورت س ــال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون بايد به ص در امتحان نوبت دوم س

 ر ابتداي آن  برگزار گردد.نهايي و د

آزمون مهارت صحبت كردن در نوبت دوم اين پايه تحصيلي، بايد در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبير محترم -

 بر اساس چك ليستهاي استاندارد برگزار گردد.

 در برگه امتحان نهايي به شرح زير است: 45بارم بندي نوبت دوم از نمره -

 نمره 12  (listening )* مهارت شنيداري

 نمره 1   (reading)* مهارت خوانداري

 نمره 1  (writing) * مهارت نوشتاري

 نمره 6  (vocabulary )* واژگان

 نمره 6  (grammar) * دستور زبان
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 ارزشيابي مستمر

 نوبت اول و دوم 
 نمره

پاياني نوبت دوم و نوبت اول پاياني

شهريور

 هاي داخل درس:فعاليت

ـ تأمل كردن، تفكر كردن، 

ي كردن، بازبينكردن، بررسيتكميل

كردن، تمرين كردن، تعيين كردن، 

مقايسه كردن، نقد كردن، تطبيق دادن، 

ارزيابي كردن، اظهار نظر كردن، 

انتخاب كردن، درس گرفتن، برداشت 

 كردن

 
هاي دبير در باره متن به سؤال ـ پاسخ

 درس و ميزان فهم از محتواي درس

 

 ـ مشاركت و همكاري در حين تدريس

 

 ـ تحقيق و پژوهش

 

"كار ببنديمبه"هاي ـ انجام فعاليت

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

3

 1 3 ـ هستي و چيستي1

 1 4/3 ـ جهان ممكنات2

 4/1 4/3 ـ جهان علي و معلولي3

 1 3 تصوير از جهان؟ـ كدام 4

 4/1 3 1ـ خدا در فلسفه 4

 1 4 2ـ خدا در فلسفه 6

 7 02 جمع

 3  1ـ عقل در فلسفه 7

 3  2ـ عقل در فلسفه 1

 2  1ـ آغاز فلسفه در جهان اسالم 9

 2  2ـ آغاز فلسفه در جهان اسالم 15

 3  ـ دوران معاصر11

  

02 

ارزشيابي مستمر نوبت دوم همانند نوبت اول انجام 

شود.مي

 نيم نمره كاهش يا افزايش يابد.تواند به اختيار دبيران، بندي ذكرشده در هر درس ميـ بارم1

كه  ياز مطالب ،آمدهاند، از مطالبي كه در حاشيه صفحات تحت عنوان "بيشتر بدانيم" هايي كه با عالمت ستاره مشخص شدهاز فعاليت ـ2

 هاي كتبي و نهايي و سراسري سؤال طراحي شود.ها نبايد در آزموناز پا ورقينيز تحت عنوان "براي مطالعه" آمده است و 
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 آزمون كتبي

 شماره درس

 

 نوبت اول 

 

 جمع ماهشهريور جمع نوبت دوم  جمع

1 4/6 

02 

4/1 

5+55 

3 

02 

2 4/6 4/1 3 

 1 4/5 4/1 (1مهارت هاي جغرافيايي )

3 4/4 4/1 4/2 

4  3 3 

 1 2   (2مهارت هاي جغرافيايي)

4   4 3 

6   4 4/2 

 1 1   (3مهارت هاي جغرافيايي )

 

 ، سؤال طراحي شود. نمره 25،  3كتاب جغرافيايزمون كتبي نوبت اول . در آ1

  ،(3الي  1دارد كه به بخش اول كتاب )دروس  نمره 25، 3ي( كتاب جغرافيا. آزمون نوبت دوم )خردادماه 2

 گيرد.نمره تعلق مي 14( ،  6الي 4نمره و به بخش دوم كتاب )دروس  4

 .سؤال طراحي شود نمره  25نيز   3يكتاب جغرافيا ماه  شهريوردر آزمون كتبي  .3
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رشته علوم انساني  ايران و جهان معاصر

 
 
 
 
 

 

 1398ـ  99سال تحصيلي  پايه دوازدهم ـ جهان معاصرايران و    3درس تاريخ بندي ادامه بارم

 

 جدول بارم بندي كيفي

 نمره نوع پرسش رديف

 ؛ مانند:به خاطر آوردن 1

 اي؛ صحيح و غلط؛ تكميل كردني )جا خالي(كردني؛ چندگزينههاي كوتاه پاسخ؛ جور پرسش

 3حداكثر 

 نوبت پاياني نوبت اول شماره درس
 / بزرگساالن، آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد(شهريور) خرداد/  

1 3  
2 2 4 

3 3  
2 4 3 

4 4  

2 6 3 

 2 نمره 02 2

1 3 

9 3 

15 2 

11 2 

12 2 

 نمره02 
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 هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس يا نوع باشد. . در سؤال1: توجه

الحات گان و يا اصطهايي داريد، واژشود، چنانچه تمايل به طرح چنين پرسشهاي تكميل كردني يا جاي خالي توصيه نمي. طراحي سؤال2

 آموزان بخواهيد كه واژه يا اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند. نامه درج نماييد و از دانشمهمِ حذف شده را در پرسش

 2حداكثر  ؛ تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي 2

 4حداكثر  ؛هاي تاريخيهاي پديدهبندي اجزا يا ويژگيتوصيف، فهرست و طبقه 3

 1حداقل  ؛هاي تاريخيها، علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي پديدهتلخيص، تشريح و تحليل زمينه 4

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

 هاي مختلف باشد و نه صرفاً يك درس يا فصلها و فصلند مربوط به درستوا: محتواهاي مقايسه شده ميتوجه

 2حداقل 

 ها؛آن هايداللت استنباط و استخراج و ها، نمودارها، آثار و بناها، كتيبه، اسناد، متون()نقشه كاربست شواهد و مدارک تاريخي 6

هايي را طرح نامه ارائه و ذيل آن پرسشمدارك تاريخي را در پرسشهايي، يك يا چند مورد از شواهد و : در طراحي چنين سؤالتوجه

 نماييد.

تواند از خارجِ كتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه كامالً مرتبط با محتواي الزم به توضيح است كه شواهد و مدارك تاريخي مي

 آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارك كتاب درسي باشد.

 2حداكثر 

 نهادي()پيش

 ؛اظهارنظر و قضاوت 2

هاي بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي، آثار و بناهاي باستاني موجود در تواند در بارة شخصيت: اظهارنظر و قضاوت ميتوجه

د،  انوهشي كردههايي كه راجع به آن جست و جو و پژآموزان قرار گرفته و يا موضوعها كه مورد بازديد دانشهاي تاريخي و موزهسايت

 انجام شود.

نمره به  گذاري و تخصيصآموزان به پاسخي يكسان نيست و لذا ارزشها، دستيابي دانشالزم به يادآوري است كه هدف از اين گونه پرسش

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

 2حداكثر 

  توجه:
جدول فوق بيان شد،  6ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوي كه در رديف ها، نمودارها، جدولاز متن يك توضيح، نقشه

 سنجش به عمل آيد و مطلقاً به شكل ديگري هيچ پرسشي طرح نشود.

هاي كتاب درسها بايد بر اساس جدول  اهداف و انتظارات عملكردي توجه داشته باشند كه  تمامي پرسشطراحان محترم 

 طراحي شوند.
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و  شهريورماه، دي نوبت دوم نوبت اول درس

 بزرگساالن

  نمره 4 اول

 

 نمره 4

4/1 

 4/1 نمره 4 دوم

 4/1 نمره 4 سوم

 4/1 نمره 4 چهارم

 4/1 نمره 4 پنجم

 4/2 3  ششم

 4/2 3  هفتم

 4/2 3  هشتم

 4/2 3  نهم

 4/2 3  دهم

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع
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و  شهريورماه، دي نوبت دوم نوبت اول درس

 بزرگساالن

  نمره 4 اول

 

 نمره 4

4/1 

 4/1 نمره 4 دوم

 4/1 نمره 4 سوم

 4/1 نمره 4 چهارم

 4/1 نمره 4 پنجم

 4/2 3  ششم

 4/2 3  هفتم

 4/2 3  هشتم

 4/2 3  نهم

 4/2 3  دهم

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع
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مي پاياني همچون ساير دروس انجام ن آزمون اين درس  ارزشيابي با توجه به رويكرد فرايندمحور درس تربيت بدني در

ن ،چك همچوبدني هاي رايج در تربيتشود  بلكه معلم به صورت مستمر و در جريان آموزش به كمك ابزارها و شيوه

 ، پروژه و آزمون هاي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي ليست مشاهده رفتار،كارنماي فعاليت خارج از مدرسه

 دانش آموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي مي كند.و...

زير  بر پايه بارم بنديبا توجه به انتظارات عملكردي از دانش آموزان در اين درس  ارزشيابي در درس تربيت بدني 

 وبت  تحصيلي اعالم و در كارنامه دانش آموز ثبت خواهد شد.و به عنوان نمره دانش آموز در پايان هر ن محاسبه
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 مالک هاي ارزيابي
روش سنجش و 

 ارزيابي
 ابزار جمع آوري داده ها

بارم بندي 

 )نمره( 

رفتار هاي فردي و اجتماعي )پوشش ورزشي،حضور به 

موقع، اجراي تكاليف و مسئوليت پذيري ، كنترل هيجانات 

 ديگران و  ...(و احترام به 

 

 شاهده رفتارم

 

 چك ليست مشاهده رفتار

2 

 شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال

 پروژه 

 پوشه كار 

  چك ليست ارزيابي پروژه 

  كارنماي ثبت تكاليف كالسي و

 منزل

2 

 چك ليست ثبت امتيازات پوشه كار امتيازات كسب شده در انجام بازي ها و رقابت هاي ورزشي
2 

 بكارگيري مفاهيم و اصول آمادگي جسماني 

 مشاهده رفتار 

 پوشه كار 

 چك ليست مشاهده رفتار 

  كارنماي  ثبت تكاليف كالسي و

 منزل

 

بكارگيري قوانين و مقررات  و استراتژي ها ي بازي هاي 

 ورزشي

 مشاهده رفتار 

 پوشه كار 

 چك ليست مشاهده رفتار 

  كارنماي  ثبت تكاليف كالسي و

 منزل

1 

و  مشاركت فعال در تمرينات آمادگي جسماني و حركتي

 بازي هاي ورزشي
 چك ليست مشاهده رفتار مشاهده رفتار

4 

 سطح آمادگي جسماني
آزمون آمادگي 

 جسماني
 چك ليست ثبت ركورد

4 

 سطح مهارت هاي ورزشي
آزمون مهارت 

 ورزشي،
 چك  ليست ثبت ركورد

4 

 مجموع نمرات
02 
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 نكته

ينات مشاركت فعال در تمر"بخش اختياري برنامه ) تفريحات سالم در طبيعت( بارم بندي بخش در صورت اجراي 

 به شرح زير تغيير مي كند: "و بازي هاي ورزشي آمادگي جسماني و حركتي

 نمره( 2و بازي هاي ورزشي )  مشاركت فعال در تمرينات آمادگي جسماني و حركتي 

  ( 2تفريحات سالم در طبيعت )نمره 
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كد 110011 پسران مديريت خانواده و سبك زندگي

 نوبت دوم نوبت اول شماره صفحه عنوان درس شماره درس شماره فصل

 1 1 19-12 روابط انساني 1 اول

 2 22-25 من در رابطه با خودم 2

 1 32-21 رابطه با ديگرانمن در  3

 4/2 4/1 42-31 ها و انتظارها در خانوادهمسئوليت 4

 3 49-41 انتخاب و پيامدهاي آن در روابط 4 دوم

 4/2 69-65 دلبستگي و شيفتگي 6

 2 29-25 دلبستگي و روابط پايدار 2

 4/1 4/1 12-15 1ضرورت ازدواج ـ 1 سوم

 4/1 94-11 2ضرورت ازدواج ـ 9

 2 153-96 1شرايط مناسب براي ازدواج ـ 15

 2 113-154  2شرايط مناسب براي ازدواج ـ 11

مالك ها و اولويت ها در انتخاب  12 چهارم

 همسر

114-124  2 

 2  134-126 اقدام براي ازدواج 13

 2  143-136 اصول حاكم بر فرايند ازدواج 14

 2  121-144 آداب و رسوم ازدواج 14 پنجم

 2  112-122 ازدواج و تفاوت هاي همسران 16

 4/1  199-111 همسويي و سازگاري پس از ازدواج 12

 4/1  213-255 مديريت خانواده  11 ششم

 1  223-214 تربيت فرزند 19

 1  234-224 عشق، ايمان و زندگي سعادتمندانه 25

 02 02 جمع نمرات
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 بارم نوبت دوم بارم نوبت اول شماره صفحه عنوان نما شماره نما صحنه

 4/5 1 23-12 ... حس دختري 1 اول

 4/1 32-24 ... دختر يعني اين 2

 5 5 46-34 (وجوي هويت )اختياريدر جست 3 دوم

 4/5 2 44-42 من و مامان و بابا 4

 2 4/2 69-46 1     ازدواج در بين چالش ها 4 سوم

 4/2 29-25 2    ازدواج در بين چالش ها 6

 2 16-15 ازدواج كنم چه فايده؟ 2

 4/1 99-12 ايه؟ ه عجلهچ 1

 2 4/1 111-155 كدبانو باش 9 چهارم

 2 125-112 ختگي عقليپ 15

 2 129-121 اجتماعيختگي پ 11

 4/1 131-135 ختگي عاطفيپ 12

 4/1 5 145-139 مجبورم؛ نميتوانم با او ازدواج نكنم 13 پنجم

 2 5 142-141 از ماست كه بر ماست 14

 4/1 5 166-141 عبور از چالشهاي عاطفي 14

 1 5 129-162 از ازدواج چي ميخوام؟ 16 ششم

 4/1 5 111-115 1    ت را بشناسرد زندگيم 12

 1 5 191-119 2    ت را بشناسرد زندگيم 11

 1 5 213-199 همتاي خودت را بشناس 19 هفتم

 4/1 5 223-214 چطور آشنا شويم؟ 25

 1 5 231-224 خواستگاري حواس جمع ميخواهد 21

 4/1 5 241-232 بزرگترها ۀبا اجاز 22

 5 5 241-242 با هم دعوا نكنيد)!اختياري( 23 هشتم

 5 5 226-249 (برويد با هم بسازيد! )اختياري 24 نهم

 4/1 5 294-222 ميخوام برم سر كار 24 دهم

 02 02 جمع
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 است: پاياني ارزشيابي و مستمر ارزشيابي دو نوع  بر مشتمل درس اين در اموزان دانش ارزشيابي

 

 (نمره 02مستمر ) ارزشيابي( الف
 شود:مي ارزيابي بخش سه در بهداشت، و سالمت درس در آموزاندانش هايفعّاليت و هاآموخته مستمر، ارزشيابي در

 نمره( شامل: 15 گروهي وكالسي) هاي فعاليت در آموزان دانش مشاركت ميزان از معلّم مشاهدات -1

  ابراز عالقه نسبت به انجام فعاليت و مشاركت فعال در ان از طريق ارايه نظرات خود 

 اظهار نظر درباره نظرات ديگران با ارايه داليل 

 بهره گيري از اطالعات و تجربيات خود در ارتباط با فعاليت 

  تانه و و برخورد دوسهمكاري متقابل و برقراي ارتباط سازنده با اعضاء گروه )رعايت نظم و ترتيب، احترام

 منطقي( 

 نمره( شامل:   4درسي)  كتاب در آموزان دانش كار نتايج بررسي -2

 هاارزيابي خود هاي برگه تكميل ،  

 ، پركردن جداول 

 ،پاسخ به سئواالت 

 محاسبه و اندازه گيري 

 نمره( شامل: 4) شود انجام مي تحصيلي سال طول در دانش آموزان كه پژوهشي كار بررسي -3

  تعيين هدف پژوهش 

 طراحي و اجراي صحيح مراحل انجام كار با مراجعه به معلم و دريافت بازخورد هاي الزم 

 تهيه خالصه گزارش پژوهش و نتايج آن 

 آمادگي  الزم براي ارايه شفاهي گزارش و پاسخ به سئواالت مرتبط با آن 

 نمره( 02پاياني) ارزشيابي(  ب
 آيد.عمل ميبه آموزان دانش از  تحصيلي نوبت هر پايان  در كهكتبي است   آزمون اساس نتايج  بر
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 جدول بارم بندي آزمون نوبت اول و دوم درس سالمت و بهداشت

 

شماره 

 فصل

شماره  عنوان فصل

 درس

شماره  عنوان درس

 صفحه

بارم نوبت 

 اول

 بارم نوبت دوم

 1 4/1 11-3 سالمت چيست؟ 1 سالمت 1
 1 11-12 سبك زندگي 2

تغذيه سالم و بهداشت مواد  2

 غذايي

 3/5 3 32-19 برنامه غذايي سالم 3
 2 39-33 كنترل وزن و تناسب اندام 4

بهداشت و ايمني مواد  4

 غذايي

45-41 4/1 

 3/5 4 66 -49 بيماري هاي غير واگير 6 پيشگيري از بيماري ها 3
 3 21-62 بيماري هاي واگير 2

 2 4/2 155-29 بهداشت فردي 1 نوجوانيبهداشت در دوران  4
 4/1 115-151 بهداشت ازدواج و باروري 9

 2 - 121-111 بهداشت روان 15
پيشگيري از رفتار هاي  4

 پرخطر

 2 - 132 -129 مصرف دخانيات و الكل 11

اعتياد به مواد مخدر و  12

 عوارض آن

131-146 - 2          

محيط كار و زندگي  6

 سالم

پيشگيري از اختالالت  13

 عضالني -اسكلتي

 ) كمر درد(

144-169 - 2 

 2 - 112-125 پيشگيري از حوادث خانگي 14

 جمع نمرات

 

02 02 
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 و دي ماه شهريورنحوه نمره گزاري درس سالمت و بهداشت در آزمون ادامه 

 

بندي خرداد نمره آزمون پاياني با بارم 25براساس و دي ماه  شـهريور التعليم روزانه در آزمون آموزان الزمنمره دانش

 ماه انجام خواهد شد.

 

 ارزشيابي داوطلبان آزاد، بزرگساالن و آموزش از راه دور  در درس سالمت و بهداشت

 

ــيابي دانش ــامل  ارزش ــال و آموزش از راه دور ش ــتمر و   25آموزان بزرگس ــيابي مس نمره آزمون پاياني  25نمره ارزش

 خواهد بود. 

    ــاالن و دانش ــامـل بزرگسـ ــور  داوطلبـان آزاد شـ آموزان مـدارس آموزش از راه دور ايراني خــارج از كشـ

آنها براساس پاسخ   نمره ارزشيابي مستمر  25)الكترونيكي( كه امكان حضور فيزيكي در مدرسه را ندارند، 

ــخ خواهد داد  و گويي بـه فعـاليـت    هاي كتاب  اعم از فردي و گروهي كه قاعدتاً فرد به تنهايي به آنها پاسـ

نمره آزمون پاياني  25و   منظور خواهد شد انجام  تحقيق و پژوهش در موضـوعات مشخص شده در كتاب  

 شود.ميبندي پيشنهادي  خرداد ماه انجام براساس آزموني با بارم

 آموزان آموزش از راه دور داخل كشـور كه امكان حضـور فيزيكي در  چند جلسه در مدرسه را   نمره دانش

گويي به نمره ارزشــيابي مســتمر براســاس مشــاهده رفتار در جلســات حضــوري و پاســخ    25دارند، شــامل 

ــاس آزموني با  نمره آزمون پاياني 25هاي كتاب  و انجام تحقيق و پژوهش  خواهد بود و فعـاليـت   نيز  براسـ

 بندي پيشنهادي خرداد ماه انجام خواهد شد.بارم
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 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 3 2 2 كل 1

 3 2 4 كل 2

 2 2 4 كل 3

4 
 1 3 26تا صفحه 

4 
 4  به بعد 22صفحه 

 3 4/3 كل 4

 4/2 4/3 كل 6

 4/1 2 كل 2

 02 02 02 جمع
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 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 6 4 15 كل 1

2 
 3 15 46تا صفحه 

1 
 4  به بعد 46صفحه 

 6 1 كل 3

 02 02 02 جمع

 

 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 1 4 14 كل 1

2 
 2 4 65تا صفحه 

4/4 
 4/3  به بعد 65صفحه 

 4/6 4/9 كل 3

 02 02 02  جمع



61 

 

 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 2 4 14 كل 1

2 
 2 4 42تا صفحه 

6 
 4  به بعد 42صفحه 

 2 1 كل 3

 02 02 02  جمع

 

 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 4/3 4/2 2 كل 1

 3 2 6 كل 2

 3 4/2 2 كل 3

 6 2  كل 4

 4/4 6 كل 4

 02 02 02  جمع
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رشته رياضي و فيزيك

 
 نوبت پاياني نوبت اول شماره فصل

 و دي( شهريورهاي نهايي؛خرداد، )آزمون

 24/3 24/2 اول

 4 24/1 دوم

)سرموج طولي( 22تا ص  سوم

هاي مربوط از آخر و تمرين

 فصل

4/4  

 
24/3 

)سرموج طولي(تا 22سوم از ص

 آخر فصل
 

 24/3  چهارم

 24/2 پنجم

 4/2 ششم

 02 02 جمع 

 

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

از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و  -2

 ننبايد پرسش يا مسئله اي در آزمو، هاو از پيوست مواردي كه در پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است

 شود.ها طراحي 

 هاي فيزيكي مورد نياز داده شود.در هر آزمون ثابت-3

 ها الزامي است.نوشتن يكاها در پاسخ-4

هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرستي از اين انتظارات و در ارزيابي -4

 دهد.ها را نشان ميسهم آن
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 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

 

 1-2 1-3 طراحي آزمايش 1

  2-4 اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 2

 2-4 2-4 تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و ... 3

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

 تحليل، ارائه گزارش(

3-2  

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

مشاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي 

 مفهومي(

6-4  

 4-2 1-4 پاسخ به پرسش هاي مفهومي ) دانش،كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6

 9-11 2-4 محاسباتيتوانايي حل پرسش هاي  2

 1-3  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 1
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رشته علوم تجربي

 

 

 نوبت پاياني نوبت اول شماره فصل

 و دي( شهريورنهايي؛خرداد، هاي آزمون)

 4 1 اول

 24/4 4/1 دوم

 6-3)ابتداي 62تا ص سوم

هاي هاي موج(و تمرينمشخصه

 مربوط از آخر فصل(

4/3  

 
24/6 

هاي مشخصه 6-3سوم)ابتداي 

 موج(تا آخر فصل

 

 4  چهارم

 02 02 جمع 

 

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

زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و از مطالب مربوط به خوب است بدانيد،  -2

ن نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمو، هاو از پيوست مواردي كه در پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است

 ها طراحي شود.

 هاي فيزيكي مورد نياز داده شود.در هر آزمون ثابت-3

 ها الزامي است.پاسخنوشتن يكاها در -4

هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرستي از اين انتظارات و در ارزيابي -4

 دهد.ها را نشان ميسهم آن
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 انتظارات عملكردي رديف

 

 پاياني مستمر

 1-2 1-3 طراحي آزمايش 1

  2-4 گيري و ارائه گزارشاجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه  2

 2-4 2-4 تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و ... 3

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

 تحليل، ارائه گزارش(

3-2  

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

مشاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي 

 مفهومي(

6-4  

 4-2 1-4 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )دانش،كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6

 9-11 2-4 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 2

 1-3  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 1
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رشته علوم تجربي 

 نوبت پاياني نوبت اول فصل

 ، دي( شهريورخرداد،  -)آزمون هاي نهايي

  4/11 اول)مولكول ها در خدمت تندرستي(

4/6 

 4 4/1 دوم )آسايش و رفاه در سايه الكتروشيمي(

 4  زيبايي و ماندگاري(سوم)شيمي جلوه اي از هنر، 

 4/4 چهارم)شيمي راهي به سوي آينده روشن تر(

 02 02 مجموع

 كند تغيير فوق بارم پيشنهادي به نسبت نمره نيم تواند مي فصل هر نمرات. 

 

 توصيه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون 

  آزمون را شامل مي شود.درصد از نمره كل  34تا  35سهم محاسبات كمي و عددي در هر آزمون بين 

 .آيا مي دانيد، تفكر نقاد و در ميان تارنما ها جزو ارزشيابي نيست 

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

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

 يم ده هايي درباره مفاهپيشنهاد مؤكد مي شود پرسش هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و اطالعات و دا

درسي موجود در كتاب ارائه و بر اساس داده هاي صورت مسئله پرسش هاي مفهومي و با سطوح باالي ارزشيابي 

 طرح كنيد.

 .معادله شيميايي موازنه شده در محاسبات كمي و عددي داده شود 

  جدول تناوبي مجاز است. 36رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره 
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  تركيب هاي آلي جزو اهداف كتاب درسي است و فقط نام تركيب هاي آلي موجود در كتاب مي تواند نامگذاري

 مورد ارزشيابي قرار گيرد.

ارات و ظهاي مستمر و نهايي، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد . جدول زير فهرستي از اين انتارزيابي در

 سهم آنها را نشان مي دهد:

 پاياني مستمر رديانتظارات عملك رديف

 2 2-4 طراحي آزمايش 1

 - 2-4 اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 2

تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و نمودار  3

 خواني و .....

4-2 2 

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

 تحليل، ارائه گزارش(

3-2 - 

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

 مشاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي(

6-4 - 

 1 1-3 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6

 6 2-3 هاي محاسباتيتوانايي حل پرسش  2

 2 - حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 1
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 پايه دوازدهم  3شناسي ارزشيابي زيست

 1398-99سال تحصيلي 

 

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

آموزان در كالس يا خارج از كالس و در طول سال براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانش ارزشيابي مستمر 

آموز در هنگام انجام هر يابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششتحصيلي انجام مي شود. اين ارز

گزارش ، مشاركت در بحث هاي گروهي ، فعاليت و براساس عملكرد دانش آموزان در انجام فعاليت ها ، مانند ارائه 

شود. نمرة اين ارزشيابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( هاي كتبي و شفاهي  انجام ميپاسخ به پرسش

 نمره است.  25

نمره از چهار فصل اول كتاب ) تا پايان  25به صورت آزمون كتبي انجام مي شود . در نوبت اول  ارزشيابي پاياني

 نمره از همه كتاب مطابق با جدول زير پيشنهاد مي شود.  25و دي ماه  شهريور( ، و در نوبت خرداد ، 62صفحه 

 نكات قابل توجه :

طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد ، واژه شناسي ، پاورقي ها و پيوست هاي آخركتاب در همه آزمون  -1

 ها ممنوع است .

منظور نشده است، اما بديهي است كه بخشي    3گرچه نمره جداگانه اي  براي فعاليت هاي كتاب زيست شناسي  -2

از نمره هر فصل به فعاليت هاي آن فصل اختصاص دارد . طراحان محترم در طراحي پرسش  براي هر فصل، فعاليت 

 ها و نتايج آن ها را مد نظر قرار دهند. 
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 نوبت اول نوانشماره فصل و ع

 نمره ( 02)

 نوبت پاياني 

 و دي ماه ( شهريور) آزمون هاي نهايي خرداد 

 نمره ( 02) 

 4/2 6 هاي اطالعاتي. مولكول1

 4/2 4 . جريان اطالعات در ياخته2

 4/2 4 ها. انتقال اطالعات در نسل3

 4/2 4 . تغيير در اطالعات وراثتي4

 4/2  . از ماده به انرژي4

 4/2 انرژي به ماده . از6

 4/2 هاي نوين زيستي. فناوري2

 4/2 . رفتارهاي جانوران1

   02 02 جمع
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  010175 كد كاردانشـ  ايحرفه و فني دوازدهم پايه دفاعي آمادگي درس بنديبارم

 1398ـ  99سال تحصيلي 

 بزرگساالن شهريور دوم نوبت اول نوبت درس نام و شماره
 تئوري

 

 تئوري عملي

 

 تئوري عملي

 

 عملي

 2  1  1  2 پايدار امنيت: اوّل درس
 4/1  1  4/5  4/1 دفاعي اقتدار: دوم درس
 4/1  1  4/5  4/1 بسيج و اسالمي انقالب: سوم درس
 2  1  1  4/2 مقدس دفاع معارف و علوم: چهارم درس
 2  1  4/5  2 ماندگار هايحماسه: پنجم درس
         آزاد درس: ششم درس
 4/2  4/1  1  4/2 نرم جنگ برابر در دفاع و شناخت: هفتم درس
 4/2  4/1  2   غيرعامل پدافند: هشتم درس
 2  1  1   آورمرزم يك من: نهم درس
 4/1  1  4/1   پيشگيري و ايمني: دهم درس
 1  1  1   سربازي مقدس خدمت باي آشناي: يازدهم درس
 4/1  1  2   نجات و امداد: دوازدهم درس
 25 1 12 1 12 1 12 جمع

25 25 25 25 

 :تذكرات

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

 گردد.و توسط مربي بخش عملي محاسبه و اعالم مي




