سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

دفتر تألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری
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هفتم ،هشتم ،نهم
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بارم بندي درس قرآن هفتم ،هشتم و نهم

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندي درس آموزش قرآن پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
آزمون قرائت (شفاهي)
يك پرسش قرائت از

نوبت اول

دروس  1تا 3

 3/5نمره

دروس  4تا 6

 3/5نمره

صفحات  208تا  279قرآن كريم

 3نمره

نوبت دوم

دروس  1تا 6
دروس  7تا 9

 3نمره

دروس  10تا 12

 3نمره

صفحات  280تا  349قرآن كريم

 2نمره

جمع

يك پرسش قرائت

دروس  1تا 6
 2نمره

 10نمره

شهريور

 10نمره

دروس  7تا 12
صفحات  208تا  349قرآن كريم

امتياز

 3/5نمره

 3/5نمره
 3نمره

 10نمره

توضيحات
١
2

پرسش قرائت در هر گونه آزمون ،فقط شفاهي است.

هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  4سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل

در جدول فوق است.
3

براي هر كلمه غلط خواندهشده( 0/25 ،بیستوپنج صدم) نمره از امتياز آن پرسش كسر ميشود.

9

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

آزمون مفاهيم (كتبي)
شماره درس

نوبت اول

پرسش از:

 1تا 3

1نمره

 4تا 6

1نمره

 1تا 3

1/5نمره

 4تا 6

1/5نمره

ي جمالتو آيات
معنا 
( تمرينب اُنس با قرآن )

 1تا 3

 2نمره

 4تا 6

 2نمره

الگوهاي قواعد ساده قرآني

 1تا 6

 1نمره

معناي كلمات
معناي تركيبها

معناي كلمات

معناي تركيبها

معناي جمالت و آيات
( تمرين « ب » اُنس با قرآن در خانه)

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا 12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا 12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1/5نمره

 10تا 12

 1/5نمره

جمع

تذكر
نمره پاياني هر دانشآموز در هر نوبت ،جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.

10

نوبت دوم

 10نمره

شهريور

 10نمره

 2نمره

 3نمره

 4نمره
 10نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندي درس آموزش قرآن پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
آزمون قرائت (شفاهي)
يك پرسش قرائت از

نوبت اول

دروس  1تا 3

 3/5نمره

دروس  4تا 6

 3/5نمره

صفحات  342تا  404قرآن كريم

 3نمره

نوبت دوم

دروس  1تا 6
دروس  7تا 9

 3نمره

دروس  10تا12

 3نمره

صفحات  404تا  476قرآن كريم

 2نمره

جمع

يك پرسش قرائت

دروس  1تا 6
 2نمره

 10نمره

شهريور

 10نمره

امتياز

 3/5نمره

دروس  7تا 12

 3/5نمره

صفحات  342تا  476قرآن كريم

 3نمره

 10نمره

توضيحات
١
2

پرسش قرائت در هر گونه آزمون ،فقط شفاهي است.

هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  4سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل

در جدول فوق است.
3

براي هر كلمه غلط خواندهشده( 0/25 ،بیستوپنج صدم) نمره از امتياز آن پرسش كسر ميشود.

11

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

آزمون مفاهيم (كتبي)
پرسش از:

شماره درس

نوبت اول

معناي كلمات

1تا 3

 1نمره

 4تا 6

 1نمره

 1تا 3

 1/5نمره

 4تا 6

 1/5نمره

 1تا 3

 2نمره

 4تا 6

 2نمره

 1تا 6

 1نمره

معناي تركيبها
معنايجمالتو آيات
( تمرينب اُنس با قرآن )
الگوهاي قواعد ساده قرآني

معناي كلمات

معناي تركيبها

معناي جمالت و آيات
( تمرين « ب » اُنس با قرآن در خانه)

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا 12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1/5نمره

 10تا 12

 1/5نمره

جمع

تذكر
نمره پاياني هر دانشآموز در هر نوبت ،جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.
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نوبت دوم

 10نمره

شهريور

 10نمره

 2نمره

 3نمره

 4نمره
 10نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندي درس آموزش قرآن پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
آزمون قرائت (شفاهي)
يك پرسش قرائت از

نوبت اول

دروس  1تا 3

 3/5نمره

دروس  4تا 6

 3/5نمره

صفحات  483تا  537قرآن كريم

 3نمره

نوبت دوم

دروس  1تا 6
از دروس  7تا 9

 3نمره

دروس  10و 11

 3نمره

صفحات  538تا  592قرآن كريم

 2نمره

جمع

يك پرسش قرائت

از دروس  1تا 6
 2نمره

 10نمره

شهريور

 10نمره

از دروس  7تا 11
از صفحات  483تا  592قرآن كريم

امتياز

 3/5نمره

 3/5نمره

 3نمره

 10نمره

توضيحات
١
2

پرسش قرائت در هر گونه آزمون ،فقط شفاهي است.

هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  4سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل

در جدول فوق است.
3

براي هر كلمه غلط خواندهشده( 0/25 ،بیستوپنج صدم) نمره از امتياز آن پرسش كسر ميشود.

13

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

آزمون مفاهيم (كتبي)
پرسش از:

شماره درس

نوبت اول

معناي كلمات

 1تا 3

 1نمره

 4تا 6

 1نمره

 1تا 3

 1/5نمره

 4تا 6

 1/5نمره

 1تا 3

 2نمره

 4تا 6

 2نمره

 1تا 6

 1نمره

معناي تركيبها
معنايجمالتو آيات
(تمريب اُنس با قرآن)
الگوهاي قواعد ساده قرآني

معناي كلمات

معناي تركيبها

معناي جمالت و آيات
(تمرين «ب» اُنس با قرآن در خانه)

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا 12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1نمره

 10تا 12

 1نمره

 1تا 6

 1نمره

 7تا 9

 1/5نمره

 10تا 12

 1/5نمره

جمع

تذكر
نمره پاياني هر دانشآموز در هر نوبت ،جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.

14

نوبت دوم

 10نمره

شهريور

 10نمره

 2نمره

 3نمره

 4نمره
 10نمره

بارم بندي درس پیامهای آسمان هفتم ،هشتم و نهم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس پيامهاي آسمان پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم

نوبت اول
شماره درس

بارم

شماره درس

بارم

اول

2/5

اول تا چهارم

3

دوم

2

پنجم تا هشتم

4

سوم

1/5

دروس نوبت اول (درس اول تا هشتم)

 7نمره

چهارم

2/5

نهم

2

پنجم

2/5

دهم

2

ششم

3

يازدهم

2

هفتم

3

دوازدهم

2

هشتم

3

سيزدهم

1/5

جمع

 20نمره

چهاردهم

1/5

پانزدهم

2

هفت درس نوبت دوم

 13نمره

جمع نهايي

 20نمره

ادامه بارم بندی پیام های آسمان هفتم ١٤٠١ـ ١٤٠٠نوبت شهریور
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شماره درس

بارم

اول تا چهارم

3

پنجم تا هشتم

4

دروس نوبت اول (درس اول تا هشتم)

 7نمره

نهم

2

دهم

2

يازدهم

2

دوازدهم

2

سيزدهم

2

چهاردهم

2

پانزدهم

1

هفت درس نوبت دوم

 13نمره

جمع نهايي

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندي درس پيامهاي آسمان پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم

نوبت اول
شماره درس

بارم

شماره درس

بارم

اول

2

اول تا چهارم

٢

دوم

2

پنجم تا هشتم

٥

سوم

1/5

دروس نوبت اول (درس اول تا هشتم)

 7نمره

چهارم

2/5

نهم

2

پنجم

3

دهم

2

ششم

3

يازدهم

2

هفتم

3

دوازدهم

1/5

هشتم

3

سيزدهم

1/5

جمع

 20نمره

چهاردهم

٢

پانزدهم

2

هفت درس نوبت دوم

13نمره

جمع نهايي

 20نمره

ادامه بارم بندی پیام های آسمان هشتم ١٤٠١ـ ١٤٠٠نوبت شهریور

17

شماره درس

بارم

اول تا چهارم

2

پنجم تا هشتم

5

دروس نوبت اول (درس اول تا هشتم)

 7نمره

نهم

1/5

دهم

1/5

يازدهم

2/5

دوازدهم

1/5

سيزدهم

2

چهاردهم

2

پانزدهم

2

هفت درس نوبت دوم

 13نمره

جمع نهايي

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس پيامهاي آسمان پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم

نوبت اول
شماره درس

بارم

شماره درس

بارم

اول

3

اول و دوم

2

دوم

3

سوم و چهارم

2

سوم

3/5

پنجم و ششم

2

چهارم

3/5

دروس نوبت اول (دروس اول تا ششم)

 6نمره

پنجم

3

هفتم

2

ششم

4

هشتم

2/5

جمع

 20نمره

نهم

2/5

دهم

2/5

يازدهم

2/5

دوازدهم

2

شش درس نوبت دوم

 14نمره

جمع نهايي

 20نمره

ادامه بارم بندی پیام های آسمان نهم ١٤٠١ـ ١٤٠٠نوبت شهریور
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شماره درس

بارم

اول و دوم

1/5

سوم و چهارم

2

پنجم و ششم

2/5

دروس نوبت اول (دروس اول تا ششم)

 6نمره

هفتم

2/5

هشتم

2/5

نهم

2/5

دهم

2

يازدهم

2/5

دوازدهم

2

شش درس نوبت دوم

 14نمره

جمع نهايي

 20نمره

بارم بندي درس عربی ،زبان قرآن هفتم ،هشتم و نهم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندی امتحان کتبی نوبت ّاول درس عربی زبان قرآن پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت ا ّول (از درس ا ّول تا پایان درس سوم)
مهارت های زبانی شماره
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

مهارت
درک و فهم

جمع نمره
20

موضوع

نمره

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی

2

تكميل ترجمۀ ناقص در يک يا دو جملۀ کوتاه (دو كلمه)

0/5

3

برگزيدن ترجمۀ درست (پرسش چندگزینهای)
ِ

0/5

4

نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی (دو تصوير)

0/5

5

مترادف و متضاد (دو مورد)

0/5

6

نوشتن معنای کلمه در جمله (دو مورد)

0/5

7

تشخيص كلمۀ ناهماهنگ در ميان چهار كلمه

0/5

8

شناخت و تشخيص اسمهای مث ّنی ،جمع مذ ّکر سالم ،جمع مؤن ّث سالم و جمع
مکسر
ّ

١/5

9

شناخت و تشخيص اسم اشارۀ مفرد ،مث ّنی و جمع

1

10

شناخت و تشخيص ضمير منفصل و متصل

2

11

(بخش مکالمه)
پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جمله های دارای کلمۀ پرسشی.
ينَ ،م ْن ،ما ،ماذا و َک ْم»
أين يا مِن أَ َ
شامل چهار جملۀ پرسشی با « َه ْل يا أََ ،

2

12

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (پرسش چندگزینهای)

0/5

13

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «   وصل كردن واژه های ستون ا ّول به
ستون دوم»
يا ارائۀ سه واژه كه يكی اضافه است و دو جملۀ دارای جای خالی كه بايد جای
خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
يا تلفيقی از حالت های نامبردۀ باال

0/5

14

(درک مطلب)
طراحی دو پرسش
ارائۀ متن و ّ
ِ
نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله
يا ارائۀ دو جمله و تعيين درست و
يا تلفيقی از هر دو حالت باال

0/5

جمع

4
 5نمره

 2نمره

 ٦/5نمره

 ١/5نمره

15

15

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندی امتحان کتبی نوبت دوم درس عربی زبان قرآن پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم
مهارت های زبانی شماره
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

مهارت
درک و فهم

جمع نمره
21

موضوع

نمره

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی

2

تكميل ترجمۀ ناقص در يک يا دو جملۀ کوتاه (دو كلمه)

0/5

3

برگزيدن ترجمۀ درست (پرسش دوگزینهای)
ِ

0/5

4

نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی (دو تصوير)

0/5

5

مترادف و متضاد (دو مورد)

0/5

6

نوشتن معنای کلمه در جمله (دو مورد)

0/5

7

تشخيص كلمۀ ناهماهنگ در ميان چهار كلمه (دو مورد)

0/5

8

ترجمۀ فعل ماضی در جمله

١/5

9

تشخيص فعل ماضی مناسب در جمله (پرسش چهارگزینهای)

1/5

10

توجه به فعلی که ترجمه اش ارائهشده است.
ترجمۀ فعل ماضی در جمله يا با ّ

11

شناخت و كاربرد ضمير در جمله

0/5

12

شناخت و کاربرد اسم اشاره در جمله

0/5

13

شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مث ّنی و جمع

0/5

14

(بخش مکالمه) پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی شامل
ينَ ،م ْن ،ما ،ماذا و َک ْم
ين يا مِن أَ َ
چهار جملۀ پرسشی با َه ْل يا أَ ،أَ َ

1

15

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به   ستون
دوم» يا ارائۀ سه كلمه كه يكی اضافه است و دو جملۀ دارای جای خالی كه
بايد جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود .يا تلفيقی از حالت های نامبردۀ باال

0/5

16

احی دو پرسش
طر ِ
(درک مطلب) شامل :ارائۀ متن و ّ
ِ
نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ دو جمله و تعيين درست و
يا تلفيقی از هر دو حالت باال

0/5

17

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (سؤال چندگزینهای)

0/5

جمع

4
 5نمره

 2نمره

1

15

 ٦/5نمره

 ١/5نمره
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

تذکرات مهم
پايانی نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
(برای طرح سؤال در امتحان
ِ
١
طراح مجاز است تا يک نمره در بارمبندی مص ّوب در پايۀ هفتم تغييراتی انجام دهد.
ّ
 2در بسياری از موارد ،پرسشهای بخشهای گوناگون با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارتهای زبانی امکان
ندارد .مث ً
ال در بخش مهارتِ ترجمه ،الزم است دانشآموز قواعد را بداند.
طراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانشآموز خواست مترادف يا متضاد کلمهای را از
 3در ّ
حفظ بنويسد؛ بلکه همانند تـمرينات موجود در کتاب سؤال داده میشود.
 4اين فونتها برای تايپ سؤاالت امتحان مناسباند:
Adobe Arabic ، Traditional Arabic ، Simplified Arabic ، KFGQPC Uthman Taha Naskh

 5در بخش قواعد ،از «ساختن» و «تبديل کردن» خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی
ُ
طبيب ».را با «طبيبات» بازنويسی کنيد.
الرجل
کتاب نيست :جملۀ «هذا
ٌ
درس ُه،
درسه ».ارائه گردد؛ سپس زير «ذلك ُ
يا جملۀ «ذلك ُ
الولد كتب» نقطهچين داده شود و بهجای َ
الولد كتب َ
درسها ».برسد.
البنت
درسها داده شود تا دانشآموز جمله را بازنويسی كند و به پاسخ «تلك
ُ
ْ
َ
كتبت َ
 6در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمیشود.
 7بارمبندی امتحان پايان سال «خرداد ،شهريور »...مانند هم است.
مطالب نوبت ا ّول بيايد ،در درس عربی امکانپذير نيست؛
 8تعيين دقيق اينکه در امتحان پايان سال ،چند نمره از
ِ
زيرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنيده است؛ با اين وجود توصيه میشود ح ّتیاالمکان پنج
نمره به محتوای نوبت ا ّول (درس ا ّول ،دوم و سوم) و ده نمره به محتوای نوبت دوم (درس چهارم تا دهم) اختصاص
داده شود.
 9جمع نمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمرۀ شفاهی (روانخوانی و مكالمه) ّ
مشخص شود.
اگر تعداد سؤاالت امتحان  17مورد است؛ مورد هجدهم درج نمرۀ روانخوانی و مورد نوزدهم درج نمرۀ مكالمه است).
 10سؤال از مبحث رنگ مؤن ّث بر وزن َفعالء؛ مانند َصفراء.
معماگونه ،وجه اختالف ،شا ّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود ،مثال:
 11از طرح سؤال ّ
   ..
..
أحدوثه
مالئكه     ،أحاديث چيست؟پاسخ :عليم ،مألك يا ملك،
مفرد علماء،
بنات ،أَ َخواتّ ،نيات ،أ ّمهات ،سماوات و سبعين چه نوع جمعی هستند؟
مفرد «أُ َّمهات» چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما «أُ َّم َه    ..ه» باشد.
طرح سؤال از تطابق عدد و معدود.
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بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

اشاره به جمع غير عاقل با هذه و تلك؛ مانند اين سؤال :در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
ك /أُو ٰ َ
ْشجار في ال ْ َحدي َق    ..ه( .تِلْ َ
َرأَيْ ُت  ..........ال
هاتان)
لئك/
ِ
َ ..
دانشآموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ «أُ َ
ولئك» را برمیگزیند؛ زيرا قاعدهاش را نخوانده است و اين طرح
سؤال ،غلط فاحش است.
بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن هفتم 1401ـ1400
نوبت ا ّول و دوم
مهارت ها

شماره

موضوع

نمره

مهارت های
خواندن ،شنيدن و
سخن گفتن

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تل ّفظ درست)

4

2

مكالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی
أينَ ،ک ْمَ ،ه ْل ،أَ
أين ،م ِْن َ
دارای ما ،ماذاَ ،م ْن ،ل َِم ْنَ ،

1

جمع نمره

جمع
 5نمره

5

تذکر
 ١تل ّفظ کام ً
ِ
درست مخارج حروف ويژۀ زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) کاری دشوار است که از
ال
عهدۀ بسياری از دانشآموزان برنمیآید؛ لذا درخواست میشود سختگيری نشود و فقط از دانشآموزان خواسته
شود که تالش کنند ح ّتیالمقدور حروف خاص را درست بر زبان آورند.
 2در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهای بسنده شود؛ مث ً
سؤال «أَ أنت مِن إيران؟»
ال در پاسخ
ِ
پاسخ کامل «نعم؛ أنا مِن إيران ».ضروری نيست .در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از نمره
جوابِ «ن َ َعم»؛ درست است و
ِ
را دارد.
 3يکی از موارد امتحان شفاهی میتواند اين باشد که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه
معرفی کند .سؤاالت بخش مكالمه بايد بسيار ساده باشد .تنها جايی كه از دانشآموز مهارتِ «ساختن» خواستهشده
ّ
است همين بخش مكالمه است .پرسش های اين بخش بايد ساده باشند؛ زيرا فراگير در آغاز راه يادگيری است .نمونه
سؤاالتی كه میتوان پرسيد عبارتاند از:
   
..
اسمك؟ َمن أنت؟ /ل َِم ْن هذه الحقيب ُه؟ /كم قلماً هنا؟ كيف حالك؟
أَ أنت من مصر؟ /أ أنت كاظم؟ /ما ُ
23

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندی درس عربی زبان قرآن پایه هشتم نوبت ّاول سال تحصیلی 1401ـ 1400
مهارت های زبانی شماره
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

1

24

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی

موضوع

نمره
4

2

برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

3

مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

0/5

4

نوشتن معنای دو کلمه در جمله

0/5

5

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه (دو مورد)

0/25

6

نوشتن مفرد يا جمع اسم

0/25

7

توجه به ضمير يا قرينۀ
تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله با ّ
ديگری مانند اسم اشاره «سؤال چندگزینهای»

1/5

8

توجه به ضمير يا قرينۀ
تعيين فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله با ّ
ديگری مانند اسم اشاره «سؤال چندگزینهای» يا ترجمۀ آن در جمله

1

9

ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله

1/5

10

ترجمۀ فعل مستقبل ،ماضی منفی و مضارع منفی در جمله يا تشخيص آنها
توجه به قرائن
با ّ

0/75

11
12

مکسر ،جمع مذ ّکر سالم و جمع مؤن ّث سالم
تشخيص اسم مفرد ،مث ّنی ،جمع ّ
شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله

13

شناخت عددهای اصلی  1تا 12

14

قواعد کلمات پرسشی (مکالمه)
پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی مص ّور؛ شامل چند جملۀ
ينَ ،م ْن ،ل َِم ْن ،ما ،ماذاَ ،ک ْم»
أين ،م ِْن أَ َ
پرسشی با « َهل ،أَ ،

15

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای خالی كه بايد
با كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پر کردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال

16

طراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
درک مطلب  :ارائۀ متن و ّ
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن
يا تلفيقی از حالت های باال

مهارت
درک و فهم

جمع نمره

(از درس ا ّول تا پایان درس پنجم)  ١٥نمره

0/5

جمع
 4/5نمره

 1/5نمره

 7نمره

0/5
0/25
1

1
 2نمره
1
15

15

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم
مهارت های زبانی
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

مهارت
درک و فهم

جمع نمره
25

موضوع

شماره

نمره

1

ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

2

برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

3

مترادف و متضاد

0/5

4

نوشتن معنای دو کلمه در جمله (زيرشان کشيده و ترجمۀ آنها خواسته شود).

0/5

5

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه تشخيص کلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه 0/25

6

نوشتن مفرد يا جمع اسم

0/25

7

تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال چندگزینهای)

1/25

8

تعيين فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله (سؤال چندگزینهای)

0/5

9

ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله

1/5

10

ترجمۀ فعل ماضی از عربی به فارسی در جمله

0/5

11

توجه به قرائن
ترجمۀ فعل مستقبل در جمله و تشخيص فعل مناسب با ّ

0/5

12

تشخيص مفرد آمدن فعل وقتیکه فاعل يک اسم ظاهر مث ّنی يا جمع است .تشخيص
مفرد آمدن فعل وقتیکه فاعل يک اسم ظاهر مث ّنی يا جمع است.

0/25

13

شناخت عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم

0/5

14

مکسر ،جمع مذ ّکر سالم و جمع مؤن ّث سالم
تشخيص اسم مفرد ،مث ّنی ،جمع ّ

0/5

15

شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله

0/5

16

قواعد کلمات پرسشی (مکالمه) پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی
مص ّور؛ شامل چند جملۀ پرسشی با «ل ِماذاَ ،متیَٰ ،ک َ
ينَ ،م ْن ،ل َِم ْن،
أين ،م ِْن أَ َ
يفَ ،ه ْل ،أَ ،
ما ،ماذاَ ،ک ْم» ترجيحاً با «ل ِماذاَ ،متیٰ يا َک َ
طراحی شود.
يف» سؤال ّ

1

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به ستون دوم»
(چهار مورد)
يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد با كلمۀ
مناسب پر شود .يا پر کردن جای خالی جملۀ با گزينۀ مناسب يا تلفيقی از حالتهای باال

1

طراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
(درک مطلب) ارائۀ متن و ّ
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن
يا تلفيقی از حالتهای باال

4

جمع
 4/5نمره

 1/5نمره

 7نمره

 2نمره
1
15

15

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

تذکرات مهم
(برای طرح سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
١
طراح مجاز است تا يک نمره در بارمبندی مص ّوب در پايۀ هشتم تغييراتی انجام دهد.
ّ
 2در بسياری از موارد ،پرسشهای بخشهای گوناگون با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارتهای زبانی امکان
ندارد .مث ً
ال در بخش مهارتِ ترجمه ،الزم است دانشآموز قواعد را بداند.
طراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانشآموز خواست مترادف يا متضاد کلمهای را از
 3در ّ
حفظ بنويسد؛ بلکه همانند تمرينات موجود در کتاب سؤال داده میشود.
 4تعريب «ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی» از اهداف کتاب نيست.
مجرد صحيح و سالم در امتحان سؤال داده شود؛ ا ّما اگر در بخش ترجمه ،جملهای
 5در بخش قواعد ،از افعال ثالثی ّ
مجرد صحيح و سالم در آنها بهکار رفته است ،اشکالی ندارد.
از جمالت کتاب طرح شود که غيرثالثی ّ
 6اين فونتها برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh

 7در بخش قواعد ،از «ساختن» و هرگونه تبديل مانند «تبديل فعل جملهای از غايب به مخاطب يا متکلّم و
بازنويسی جمله» خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی کتاب نيست:
ُ
الرجل يَذ َه ُب إلیٰ بَي ِتهِ ».را با «النِّساء» بازنويسی کنيد.
جملۀ «هذا
در بخش قواعد ،شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب برای
جای خالی است؛ مثال :در جای خالی فعل مناسب بنويسيد.
ِ
في   الملعب بعد دقيقتين.
هؤال ِء الالعبون ...
(لعبت  ،سيلعبون )
..
 8در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمیشود.
 9بارمبندی امتحان پايان سال «خرداد ،شهريور  »...مانند هم است.
مطالب نوبت ا ّول بيايد ،در درس عربی امکانپذير نيست؛
 10تعيين دقيق اينکه در امتحان پايان سال ،چند نمره از
ِ
زيرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد در هم تنيده است؛ با اين وجود توصيه میشود ح ّتیاالمکان پنج
نمره به محتوای نوبت ا ّول (پنج درس نخست) و ده نمره به محتوای نوبت دوم (پنج درس بعدی) اختصاص داده شود.
 11جمع نمره امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمره شفاهی (روانخوانی و مكالمه) ّ
مشخص شود.
اگر تعداد سؤاالت امتحان  18مورد است؛ مورد نوزدهم درج نمرۀ روانخوانی و مورد بيستم درج نمرۀ مكالمه است.
معماگونه ،وجه اختالف ،شا ّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود ،مثال:
 12از طرح سؤال ّ
مفرد علماء ،مالئكة ،أحاديث چيست؟پاسخ :عليم ،مألك يا ملك ،أحدوثة
بنات ،أَ َخوات ،أ ّمهات ،سماوات و سبعين چه نوع جمعیاند؟
مفرد «أُ َّمهات» چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما «أُ َّم َه    ..ه» باشد.
طرح سؤال از تطابق عدد و معدود يا سؤال از ساعت بهصورت «پنج و چهلوپنج دقيقه».
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اشاره به جمع غير عاقل با هذه و تلك؛ مانند اين سؤال :در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
ك /أُو ٰ َ
ْشجار في  ال ْ َحدي َق    ..ه( .تِلْ َ
َرأَيْ ُت  ..........ال
هاتان)
لئك/
ِ
َ ..
دانشآموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ «أُ َ
ولئك» را برمیگزیند؛ زيرا قاعدهاش را نخوانده است و اين طرح
سؤال غلط فاحش است.
رنگهای مؤن ّث بر وزن َفعالء؛ مانندَ :زرقاء.
سؤال از حرکت عينالفعل در افعال مضارع.
بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن هشتم 140ـ1400
نوبت ا ّول و دوم
مهارت ها

شماره

موضوع

نمره

مهارت های
خواندن،شنيدن،
سخن گفتن و ترجمۀ
شفاهی  +تحقیق

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ درست)

4

2

مكالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی (سؤال
أينَ ،کمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،لماذا)
أين ،م ِْن َ
با جمالت دارای ما ،ماذاَ ،م ْن ،ل َِم ْنَ ،

1

جمع نمره

جمع
 5نمره

5

تذکرات مهم
تل ّفظ کام ً
ال درست مخارج حروف خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) کاری دشوار است و از عهدۀ
بيشتر دانشآموزان برنمیآید؛ لذا درخواست میشود از سختگيری در اين زمينه خودداری شود .ا ّما از دانشآموزان
خواسته شود که تالش کنند حتیاالمکان حروف خاص زبان عربی را درست بر زبان آورند.
در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهای بسنده شود؛ مث ً
سؤال
ال اگر دانشآموز در پاسخ به
ِ
«أ أنت مِن إيران؟» بگويد« :ن َ َعم ».درست است و نياز نيست پاسخ دهد« :نعم؛ أنا مِن إيران ».در بخش مكالمه فهم
سؤال نيمی از نمره را دارد.
يکی از موارد امتحان شفاهی میتواند اين باشد که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معرفی کند.
طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان مدرسه آزمون روخوانی و مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين
اليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمره شفاهیاش
هرچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و مجموعۀ ف ّع ّ
را تشکيل میدهد .مبنای نمرهدهی آخرين و بهترين وضعیت مهارت شفاهی اوست.
رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی و بالغی در مکالمه در حد دانشآموز پايۀ هشتم نيست .به ويژه اينکه او بايد در
پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از سوی ديگر آزمون شفاهی اضطراب
توجه به اينکه عربی فصيح يک زبان فنی است ،از دبير ارجمند درخواست میشود اين
توجه به اين موارد و ّ
دارد؛ با ّ
بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرۀ خوش از مکالمه داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن او
برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
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بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
مهارت های زبانی شماره
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

1
2

برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

3

مترادف و متضاد

0/5

4

نوشتن معنای دو کلمۀ مشخصشده در جمله

0/5

5

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چهار گزينه

0/25

6

نوشتن مفرد يا جمع اسم

0/25

7

تعيين سه حرف اصلی کلمه ،تعيين وزن کلمه ،نوشتن کلمه با سه حرف
اصلی ،ترجمۀ کلمه ای بر وزن فاعِل يا مفعول

8

تعيين فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله (سؤال چندگزینهای)

0/5

9

تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال چندگزینهای)

0/5

10

تشخيص فعل امر مناسب در جمله (سؤال چندگزینهای)

1/5

11

تشخيص فعل نهی مناسب در جمله (سؤال چندگزینهای)

١

12

ترجمۀ فعل های امر ،نهی ،ماضی ،مضارع ،نفی و مستقبل در جمله با فعل های
َب
ِب ،شَ َک َر و َکت َ
ساده ای مانند َف َع َل ،خَ َر َجَ ،دخَ َلَ ،ص َب َر ،ن ََظ َر ،لَع َ

٢

قواعد کلمات پرسشی (مکالمه)
پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جملۀ پرسشی مص ّور؛ با «ل ِماذاَ ،متیَٰ ،ک َ
يف،
ينَ ،م ْن ،ل َِم ْن ،ما ،ماذاَ ،ک ْم»
أين ،م ِْن أَ َ
َه ْل ،أَ ،

14

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد
با كلمۀ مناسب پر شود.
يا پر کردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال

15

طراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
(درک مطلب) ارائۀ متن و ّ
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس
متن يا تلفيقی از حالت های باال

مهارت
درک و فهم

28

موضوع

نمره

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی

13

جمع نمره

نوبت ا ّول (از درس ا ّول تا پايان درس پنجم)  15نمره

4

جمع
 4/5نمره

 1/5نمره

١

 7نمره

0/5

1
 2نمره
1
15

15
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بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نوبت دوم  15نمره

مهارت های زبانی شماره
مهارت ترجمه

مهارت
واژهشناسی

مهارت
کاربرد قواعد

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی

2

برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

3

مترادف و متضاد

0/5

4

نوشتن معنای دو کلمۀ مشخص شده در جمله

0/5

5

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چهار گزينه

0/25

6

نوشتن مفرد يا جمع اسم

0/25

7

تعيين سه حرف اصلی کلمه ،تعيين وزن کلمه ،نوشتن کلمه با سه حرف
اصلی ،ترجمۀ کلمه ای بر وزن فاعِل يا مفعول

8

تعيين فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال چندگزینهای)

0/5

9

تشخيص فعل امر مناسب در جمله (سؤال چندگزینهای)

١

10

تشخيص فعل نهی مناسب در جمله (سؤال چندگزینهای)

١

11

13
14

15
مهارت
درک و فهم
16

29

4

١

12

جمع نمره

موضوع

نمره

ترجمۀ فعل های امر ،نهی ،ماضی ،مضارع ،نفی و مستقبل در جمله با فعل های
َب
ِب ،شَ َک َر و َکت َ
ساده ای مانند َف َع َل ،خَ َر َجَ ،دخَ َلَ ،ص َب َر ،ن ََظ َر ،لَع َ
ٌ
مضاف اليه (نيم نمره)
تشخيص صفت و
و ترجمۀ ترکيب مخلوط وصفی ـ اضافی در جمله (نيم نمره)
ساعت خوانی
قواعد کلمات پرسشی (مکالمه) :پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهای به جملۀ پرسشی
مص ّور؛ با «ل ِماذاَ ،متیَٰ ،ک َ
ينَ ،م ْن ،ل َِم ْن ،ما ،ماذاَ ،ک ْم»
أين ،م ِْن أَ َ
يفَ ،ه ْل ،أَ ،
پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد
با كلمۀ مناسب پر شود.
يا پر کردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال
طراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
(درک مطلب) ارائۀ متن و ّ
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن
يا تلفيقی از حالت های باال

1/5

جمع
 4/5نمره

 1/5نمره

 7نمره

١
0/5
0/5

١
 2نمره
1
15

15
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تذ ّکرات مهم
(برای طرح سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
طراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول مجاز است تا يک نمره در بارمبندی تغييراتی اجرا نمايد؛ ولی در نوبت
طراح در ّ
ّ ١
دوم بايد بارمبندی دقيق رعايت شود.
 2در بسياری از موارد ،پرسشهای بخشهای گوناگون با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارتهای زبانی امکان
ندارد .مث ً
ال در بخش مهارتِ ترجمه ،الزم است دانشآموز قواعد را بداند.
 3در بخش قواعد ،از «ساختن» و هرگونه تبديل مانند «تبديل فعل جملهای از غايب به مخاطب يا متکلّم و
بازنويسی جمله» خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی کتاب نيست:
جملۀ «يا َر ُج ُل ا ِذ َه ْب إلیٰ بَيت َ
ِك ».را با «ن ِساء» بازنويسی کنيد.
در بخش قواعد ،شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی است؛
مثال :در جای خالی فعل مناسب بنويسيد.
سيلعبون
   لعبت
اِل َعبوا )
هؤال ِء الالعبون  ...في الملعب بعد دقائقَ ( .
مجرد صحيح و سالم در امتحان سؤال داده شود؛ ا ّما اگر در بخش ترجمه ،جملهای
 4در بخش قواعد ،از افعال ثالثی ّ
مجرد صحيح و سالـم در آنها بهکار رفته است ،اشکالی ندارد.
از جمالت کتاب طرح شود که غيرثالثی ّ
طراحی سؤال مترادف و متضاد مانند کتاب سؤال نوشته شود و چنين سؤالی طرح نشود« :متضاد ُق ْبح را
 5در ّ
بنويسيد ».بلکه سؤال داده شود «کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنيدَ :ک َت َمُ ،ق ْبحَ ،س َت َر ،سوءَ ،و َجع»
 6در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط بايد از کلمات صحيح و سالـم و آشنا استفاده کرد و چنين کلماتی
   ..
مالئکه ،تَلخيص و مأيوس .در امتحان نهايی کلماتی مانند استراق و استماع که دانشآموز به جای
نيز طرح نشود:
افتعال ،استفعال مینويسد و نيز انتظار و انتصار که به احتمال قوی به جای افتعال ،انفعال پاسخ میدهد ،خودداری
شود و کلماتی مانند انتقام نيز در امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی «نقم» برای دانشآموز نا  آشناست.
مطالب نوبت ا ّول بيايد ،در درس عربی امکان پذير نيست؛
 7تعيين دقيق اينکه در امتحان پايان سال ،چند نمره از
ِ
زيرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنيده است؛ با اين وجود توصيه می شود ح ّتی االمکان
پنج نمره به محتوای نوبت ا ّول (پنج درس نخست) و ده نمره به محتوای نوبت دوم (پنج درس بعدی) اختصاص
داده شود.
 8اين فونتها برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh

 9جمع نمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمرۀ شفاهی (روانخوانی و مكالمه) ّ
مشخص
شود .اگر تعداد سؤاالت امتحان  16مورد است؛ مورد هفدهم درج نمرۀ روانخوانی و مورد هجدهم درج نمرۀ مكالمه
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است( .در امتحان نهايی استانی يا كشوری مطابق قانون حوزه عمل میشود).
 10در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمیشود.
 11تعريب «ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی» از اهداف کتاب نيست.
 12بارمبندی امتحان پايان سال «خرداد ،شهريور  »...مانند هم است.
   ..
ِسه ،الْخام َِس    ..ه و ال ُّربع ،الْخام َِس    ..ه إ ِ ّل ُربعاً،
طراحی میشود :الْخام
 13در ساعتخوانی فقط چنين حالتهايی در امتحان ّ
   
..
   
..
الْخام َِسه َو الن ُ
ِشرون دقيقه يا الْخام َِسه ّإل ثُلثاً نبايد طرح شود.
وخمس َوع
ِّصف .بنابراين ساعتهايی مانند الْخام َِس    ..ه
َ
ٌ
 14طرح سؤال از ترکيب اضافی و وصفی که صفت بعد از مضاف و مضافاليه واقع میشود ،بايد فقط از تمرينات
کتاب باشد و هيچ تغييری در آن داده نشود و حتماً سؤال در جمله طرح شود؛ مثال:
ك َعلَی َع َمل َ
شک ُر َ
ترجمه کنيد :أَ ُ
الصال ِِح .نبايد ترجمه «عملك الصالح» بيرون از جمله داده شود.
ِك ّ
   ..
   ..
حقيبـه الت َ
ِّلميذ   ..ه ال َّنظي َف
نبايد مطلقاً چنين سؤالی در هيچ آزمونی طرح شود .ترجمه کنيد:
ـه.
   ..
زيرا مطابق با اهداف آموزشی کتاب نيست .دانشآموز نمیداند «حقيبـ ُ   ..ه الت َ
ِّلميذ   ..ه ال َّنظي َف
ـه ».را به چه صورت معنا
   ُ..
   ..
   ُ..
   ..
(حقيبـه ُ الت َ
(حقيبـه الت َ
ِ
ِ
ِّلميذ  ِ..ه    ال َّنظي َف
«کيف تمي ِز دانشآموز»:
ـه) يا
ِّلميذ ِ   ..ه ال َّنظي َف
«کيف دانشآمو ِز تميز»:
کند.
ـه)
ترجمۀ چنين ترکيبی در امتحان ح ّتی در جمله نيز نبايد طرح شود؛ ح ّتیٰ اگر اعرابگذاری شده باشد؛ زيرا دانشآموز
چيزی دربارۀ ا ِعراب نمیداند؛ مثال :ن ََظ ْر ُت إلیٰ َحقيبـ    ِ..ه الت َ
ِّلميذِ   ..ه ال َّنظي َفـ    ِ..ه.
معماگونه ،وجه اختالف ،شا ّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود ،مثال:
 15از طرح سؤال ّ
مفرد علماء ،مالئكة ،أحاديث ،ن ِساء چيست؟
پاسخ :عليم ،مألك يا ملك ،أحدوثة ،ن ِساء مفرد از جنس خودش ندارد.
بنات ،أَ َخوات ،أ ّمهات ،سماوات و سبعين چه نوع جمعیاند؟
مفرد «أُ َّمهات» چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما «أُ َّم َه    ..ه» باشد.
طرح سؤال از تطابق عدد و معدود يا سؤال از ساعت بهصورت «پنج و چهلوپنج دقيقه».
اشاره به جمع غيرعاقل با هذه و تلك؛ مانند اين سؤال :در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
ك /أُو ٰ َ
ْشجار في   ال ْ َحدي َق    ِ..ه( .تِلْ َ
َرأَيْ ُت  ..........ال
هاتان)
لئك/
ِ
َ ..
دانشآموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ «أُ َ
ولئك» را برمیگزیند؛ زيرا قاعدهاش را نخوانده است و اين طرح
سؤال غلط فاحش است.
رنگهای مؤن ّث بر وزن َفعالء؛ مانندَ :زرقاء.
سؤال از حرکت عينالفعل در فعلها.
قال ،آبار و کلماتی که مانند ّ
حروف اصلی کلماتی مانند أماکنَ ،
معتلت تغييراتی دارند که دانشآموز آموزش نديده است.
مکسر کلماتی که در کتاب درسی نيامده است.
جمع ّ
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بارم بندی امتحان شفاهی درس عربی زبان قرآن پایه نهم سال تحصیلی1401ـ  1400نوبت ّاول و دوم
پنج نمره
نوبت ا ّول و دوم
مهارت ها

شماره

مهارت های
خواندن،شنيدن،
سخن گفتن و
ترجمۀ شفاهی +
تحقیق
جمع نمره

موضوع

نمره

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تل ّفظ درست)

4

2

مكالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی
أينَ ،کمَ ،ه ْل ،أ ،متی،
أين ،م ِْن َ
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذاَ ،م ْن ،ل َِم ْنَ ،
کيف ،لماذا)

1

جمع

 5نمره

5

تذکرات مهم
 ١تل ّفظ کام ً
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) کاری دشوار است و
ال درست مخارج حروف
ّ
از عهدۀ بيشتر دانشآموزان برنمیآید؛ لذا درخواست میشود از سختگيری در اين زمينه خودداری شود .ا ّما از
خاص زبان عربی را درست بر زبان آورند.
دانشآموزان خواسته شود که تالش کنند ح ّتیاالمکان حروف
ّ
 2در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهای بسنده شود؛ مث ً
ال اگر دانشآموز در پاسخ به
   الص ِّ
ف ال ّتاسِ ِع؟»
سؤال «أَ   أَ َ
ِ
نت في َّ
..

الص ِّ
بگويد« :ن َ َعم ».درست است و نياز نيست پاسخ دهد« :نعم؛ أنا
ف ال ّتاسِ ِع ».در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی
في َّ
..
از نمره را دارد.
معرفی کند.
 3يکی از موارد آزمون شفاهی میتواند اين باشد که از دانشآموز بخواهيم خود را به زبان عربی در دو دقيقه ّ
 4طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان مدرسه آزمون روخوانی و مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين
اليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهیاش
هرچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و مجموعۀ ف ّع ّ
را تشکيل میدهد .مبنای نمرهدهی آخرين و بهترين وضعیت مهارت شفاهی اوست.
حد دانشآموز پايۀ نهم نيست .بهويژه اينکه او بايد
 5رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی و بالغی در مکالمه در ّ
در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از سوی ديگر آزمون شفاهی اضطراب
توجه به اينکه عربی فصيح یکزبان ف ّنی است ،از دبير ارجمند درخواست میشود اين
توجه به اين موارد و ّ
دارد؛ با ّ
بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرۀ خوش از مکالمه داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن او
برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
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بارم بندي درس فارسي ،امال و نگارش پایه هفتم ،هشتم و نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
ساعات
 4ساعت

مواد درسي
2ساعت
2ساعت

نوع آزمون و ارزشيابي
کتبي ـ شفاهي

1ـ فارسي
2ـ امال

كتبي

3ـ نگارش

کتبي

ارزشيابي آزمونهاي مستمر و پاياني درسهاي فارسي ،امال و نگارش به شرح زير است:

 ١بارمبندی فارسي (كتبي ـ شفاهي) 20 :نمره
الف) ارزشيابي مستمر 20 :نمره
ب) ارزشيابي پاياني 10 :نمره كتبي  10 +نمره شفاهي =  20نمره

ارزشيابي پاياني درس فارسي سال تحصیلی 1401ـ  1400كتبي ( 10نمره)
نوبت دوم (شهريور)

شهریور

موضوع

نوبت اول

معني و مفهوم شعر و نثر

2/5

1

معني واژه

1

0/5

0/5

درك مطلب

2/5

1

1/5

2/5

دانش هاي زباني

1/5

0/5

1

1/5

دانش هاي ادبي

1/5

0/5

1

1/5

تاريخ ادبيات

1

0/5

0/5

1

جمع

10

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب
1/5

2/5
1

10

10

يادآوري
ـ معني و مفهوم شعر و نثر شامل برگردان ساده و روان متون نظم و نثر ،مطابق با الگوي ساخت جمله در زبان
فارسي معيار است.
ـ معني واژهها در «بافت متن» پرسيده شود.
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ـ درك مطلب شامل درك و دريافت مفاهيم و پيام متون نظم و نثر ،كشف ارتباط معنايي متون و نقد ،تفسير و
تحليل آنها است.
ـ دانشهاي زباني شامل مجموعه آموزههاي زباني است كه در بخش «دانش زباني يا نکته زباني»كتاب فارسي هر
پایۀ تحصيلي آمده است؛ نظير شناخت ،تشخيص و بهکارگیری جمله و اجزاي آن ،فعل و زمان افعال ،گروه اسمي
و وابستههاي آن ،روابط همنشینی در زبان فارسي معيار و...
ـ دانشهاي ادبي شامل مجموعه آموزههاي ادبي است كه در بخش «دانش ادبي يا نکته ادبي»كتاب فارسي هر پایه
تحصيلي آمده است ،نظير تضاد ،تشبيه ،كنايه ،تلميح ،تخلص ،قالبهای شعري ،پرسش انكاري ،داستانهاي رمزي
و نمادين ،رديف ،ادبيات تعليمي و...
ـ تاريخ ادبيات مجموعهاي از آموزههايي است كه به معرفي آثار و صاحبان آن ميپردازد.
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ارزشيابي پاياني درس فارسي سال تحصیلی 1401ـ  1400شفاهي ( 10نمره)
نوبت دوم (شهريور)

شهریور

موضوع

نوبت اول

روخواني متن

4

1/5

خود ارزیابی

2

1

1

كارگروهي و گفتوگو

1/5

0/5

1

1/5

حفظ شعر

1/5

0/5

1

1/5

مطالعه و كتابخواني

1

0/5

0/5

1

جمع

10

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب
2/5

4
2

10

10

زمان تدريس اين كتاب دو ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي ـ شفاهي است.

يادآوري
در روخواني متون ،خواندن درست و روان متون نظم و نثر ،با رعايت لحن و ايستگاه هاي آوايي ،موردتوجه
قرار گيرد.
ـ در خود ارزیابیها سطوح سهگانه پرسشها (همگرا ،واگرا و بينابين) مدنظر قرار گيرد.
ـ در بخش كارگروهي و گفتوگو ،فعاليتهاي مندرج در بخش كارگروهي يا گفتوگو موردنظر است.
ـ در حفظ شعر ،حافظۀ ادبي دانش آموز با توجه به اشعار فارسي مندرج در كتاب فارسي ،مورد سنجش است.
ـ در بخش مطالعه و كتابخواني پيشنهاد ميشود موارد زير موردتوجه قرار گيرد:
خواندن نمونههاي مناسب از نظم و نثر فارسي (كتابهاي شعر و داستان)
گفتوگو دربارۀ خالصۀ اثر و معرفي آن
بررسي ،مقايسه و نقد اثر
ارائه گزارش حضور در كتابخانه و يا كتابفروشي و...
 2بارمبندي امال1401 ،ـ :1400کتبي ( 20نمره)
ارزشيابي فرايندي (مستمر)
 20نمره (امالي تقريري ،فعاليتهاي اماليي بخش نوشتن و پرسشهاي معلمساخته)
ارزشيابي پاياني
 20نمره (امالي تقريري)
* نمره نهايي :ميانگين ارزشيابي فرايندي و پاياني ()20+20=40 :2=20
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يادآوري
ـ امالي فرايندي(مستمر) هميشه از درس خواندهشده نيست .ميتوان از درسهاي پيشين و حتي ديگر کتابهاي
درسي همان پايه نيز امال گفت.
ـ تشديد اهميت اماليي ندارد.
ـ گسسته يا پيوستهنويسي واژههايي كه ساخت تركيبي دارند (كتابخانه يا كتابخانه)يكسان است و اهميت اماليي ندارد.
 3بارمبندی نگارش 1401ـ :1400كتبي ( 20نمره)
الف) ارزشيابي فرايندي (مستمر) 20 :نمره
ارزشيابي فرايندي ،ارزشيابي عملکردی است كه همزمان با پيشرفت فرايند «ياددهي ـ يادگيري» و دقيقاً مبتني بر
اليتهاي نگارشي
آموزههاي كتاب درسي صورت ميگيرد؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به ف ّع ّ
ارزشيابي را آغاز ميكند .ارزشيابي مستمر در دو بخش و مبتني بر موارد زير است:
 1مهارت نوشتن 18( :نمره)
ـ بازشناسي(تشخيصي)( :تمرين شماره  1هر درس) اين تمرينها در پي سنجش و تقويت توانايي بازشناسي
آموزههاي درس توسط دانشآموزان است.
ـ توليدي(آفرينش)( :تمرين شماره  2هر درس) اهداف آموزشي اين تمرينها ،تقويت توانايي مهارت نوشتن
براساس آموزههاي هر درس است.
ـ داوري (تحليلي)( :تمرين شماره  3هر درس) هدف اين تمرينها پرورش توانايي مهارت نقد و تحليل نوشتهها،
براساس سنجههاي كتاب است.
ـ تصويرنويسي(انشاي آزاد) :تصويرنويسي با هدف باال بردن د ّقت در نگاه و درك عناصر بصري و در نهايت،
تقويت مهارت نوشتن ،طراحیشده است.
ـ بازنويسي حكايت :در بازنویسی حكايت ،تأکید بر بازنويسي به زبان ساده و سادهنویسی است.
ـ گسترش َمثَل :در اين بخش ،بازآفريني ،گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل َمثل مورد تأکید است.
ـ درستنویسی :درستنویسیها با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست واژگان نوشتار
معيار در ساختار كتاب ،گنجاندهشدهاند.
يادآوري :هیچیک از اين عناصر و فعالیتها بهتنهایی موضو ِع آموزش و ارزشيابي نيستند ،بلكه همه در خدمت
تقويت توانايي نوشتن هستند .بنابراين پيشرفت دانشآموزان در مهارت نوشتن ،هدف اصلي است.
 2مهارت خواندن 2( :نمره)
خواندن متن توليدي از سوي دانشآموزان ارزشيابي
ـ در اين بخش ،بهدليل پيوستگي مهارتهاي زباني ،مهارت
ِ
صحيح نوشته خود را با رعايت مهارتهای خوانداري
خواهد شد؛ يعني الزم است هر دانشآموز ،توانايي خوانش
ِ
(تكيه ،لحن ،کنشهای آوايي و  )...داشته باشد.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ب) ارزشيابي پاياني درس نگارش سال تحصیلی 1401ـ  20( 1400نمره)
سنجههاي ارزشيابي

موضوع
بازشناسي توانايي بازشناسي آموزه هاي درس

تولید متن
(آفرينش)

ساختار

الف) ساختار بيروني ( بند آغازین ،بند مياني ،بندپایانی)
ب) ساختار زباني (سادگي ،رواني و كوتاهي جمله ها)

محتوا

الف) خوش آغازي (جذابیت و گيراي ،نشان دادن نمايي کلی از محتواي
نوشته)
* شيوه بيان نوشته (بيان ساده و صميمي ،بيان
احساس متناسب با موضوع)
ب) پرورش موضوع
* سير منطقي نوشته (پرداختن به جنبه هاي
مختلف موضوع ،انسجام نوشته)
* فکر و نگاه نو (نگاه به موضوع از زاویهای متفاوت)
پ) خوشفرجامی (جمعبندی مطالب ،تأثیرگذاری و ّ
تفکربرانگيز بودن)

الف) نشانههاي نگارشي (نشانهگذاری به تناسب آموخته ها و نيازهاي متن)
هنجارهاي نگارشي ب) امالي واژگان (نداشتن غلط اماليي)
سن سليقه)
پ) پاکيزه نويسي (حاشيه گذاري و ُح ِ
جمع

1
1/5
1/5
2
3
3
3
2
1
1
1
20

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

يادآوري
در آزمونهاي نوبت دوم و شهريور ماه ،سؤال از كل كتاب ،طبق بارمبندي جدول فوق طرح خواهد شد.
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نمره

بارم بندي درس مطالعات اجتماعی هفتم ،هشتم و نهم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس مطالعات اجتماعي پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم

نمره شماره فصل

كتبي
پاياني
نوبت اول

كتبي
پاياني
نوبت دوم

كتبي
پاياني
شهريور

4

فصل اول

3

7

فصل دوم

3

فصل سوم

3/5

1/5

3
1
1

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

3/5
3/5
3/5

1/5

جمع

20

جمع

20

3

8

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن ،بيان ایدهها و افکار،
همفکري کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست
کردن ،پيشنهاد کردن و..
ب) تحقيق (پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری،
گردآوري اطالعات و مراجعه به منابع ،تهيه گزارش بازدید علمي و ..
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار ،آوردن
نمونه ب ه کالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعاليتهاي
اجتماعي نظير درختکاری و ...
آزمونهاي شفاهي و عملکردی و کتبی
خود ارزیابی
ارزشيابي از طريق والدين

4

3

2

3

2

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن  ،بيان ايدهها و افکار،
همفکري کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست
کردن ،پيشنهاد کردن و..
ب) تحقيق (پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری،
گردآوري اطالعات و مراجعه به منابع  ،تهيه گزارش بازدید علمي)
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار ،آوردن
نمونه به کالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعالیتهای
اجتماعي نظير درختکاری
آزمونهاي کتبي
خود ارزیابی
ارزشيابي از طريق والدين

جمع

4

7
4

3
1
1

فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم

20

جمع

0/5

2/5

فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم

20

0/5

1
2
2
2

2

3
2/5
3

2
2
2

20

17

12

20

20

20

ارزشيابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:
ارزشيابي مستمر  ٢٠نمره و ارزشيابي پاياني  ٢٠نمره و نمره نهايي دانشآموزان در هر نوبت ميانگين اين دو نمره است .در
كارنامه دانشآموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج میشود.

40

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
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بارمبندي درس مطالعات اجتماعي پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم

نمره شماره فصل

كتبي
پاياني
نوبت اول

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن  ،بيان ايدهها و افکار،
همفکري کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست
کردن ،پيشنهاد کردن و..
ب) تحقيق (پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری،
گردآوري اطالعات و مراجعه به منابع  ،تهيه گزارش بازدید علمي)
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار ،آوردن
نمونه به کالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعالیتهای
اجتماعي نظير درختکاری
آزمونهاي کتبي
خود ارزیابی
ارزشيابي از طريق والدين

4

فصل اول

3

7

فصل دوم

3/5

4

فصل سوم

3/5

3
1
1

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

جمع

20

جمع

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن ،بيان ایدهها و افکار،
همفکري کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست
کردن ،پيشنهاد کردن و..
ب) تحقيق (پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری،
گردآوري اطالعات و مراجعه به منابع ،تهيه گزارش بازدید علمي و ..
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار ،آوردن
نمونه ب ه کالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعاليتهاي
اجتماعي نظير درختکاری و ...
آزمونهاي شفاهي و عملکردی و کتبی
خود ارزیابی
ارزشيابي از طريق والدين
جمع

كتبي
پاياني
نوبت دوم

كتبي
پاياني
شهريور
0/5

1/5

0/5
1

3
3/5
3/5

1/5

2
2
2

20

3

8

4

فصل هفتم

2

2

7

فصل هشتم

2

2

4

فصل نهم

3/5

2

3
1
1

فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم

3/5
3
3

2
2
2

20

17

12

20

20

20

20
20

جمع

ارزشيابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:
ارزشيابي مستمر  ٢٠نمره و ارزشيابي پاياني  ٢٠نمره و نمره نهايي دانشآموزان در هر نوبت ميانگين اين دو نمره است .در
كارنامه دانشآموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج میشود.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس مطالعات اجتماعي پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم

كتبي
نمره شماره فصل پاياني
نوبت اول

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن ،بيان ايدهها و افکار ،همفکري
کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست کردن ،پيشنهاد
4/5
کردن و..
ب) تحقيق (پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری ،گردآوري
4/5
اطالعات و مراجعه به منابع ،تهيه گزارش بازدید علمي)
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار ،ارائه مطالب
در كالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعالیتهای اجتماعي و 5 ...
1
آزمونهاي شفاهي و كتبي و عملكردي
1
خود ارزیابی
ارزشيابي از طريق والدين
4

جمع

20

فصل اول

3/5

فصل دوم

3/5

فصل سوم

3/5

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

3/5
3
3

انتخابي از دو
فصل توسط
دانش آموز هر
فصل  2/5نمره

جمع

20

5

الف) بحث و گفتوگو کردن ،اظهارنظر کردن ،بيان ایدهها و افکار ،همفکري
کردن ،استدالل ،طرح سؤال ،پاسخ به سؤاالت ،فهرست کردن ،پيشنهاد
کردن و..
 4/5فصل هشتم
ب) تحقيق(پرسوجو کردن ،مصاحبه کردن ،یادداشتبرداری ،گردآوري
4/5
اطالعات و مراجعه به منابع  ،تهيه گزارش بازدید علمي و..
فصل نهم
ج) درست کردن مدل و ماکت ،تکميل و ترسيم نقشه و نمودار و کار برگهها،
ارائه مطالب در كالس ،طراحي پوستر ،نوشتن متن ،شرکت در فعاليتهاي 4/5
اجتماعي و ...
فصل دهم
آزمونهاي شفاهي و عملکردی و کتبی
 1فصل يازدهم
خود ارزیابی
 1فصل دوازدهم
ارزشيابي از طريق والدين
4

جمع

20
20

كتبي پاياني
نوبت دوم

فصل هفتم

جمع

2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
20

15

20

20

ارزشيابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:
 1در آزمون كتبي پاياني نوبت دوم (خرداد) به شش فصل دوم كتاب (فصول 12ـ 15 )7نمره به ميزان هر فصل
به طور مساوي  2/5نمره تعلق ميگيرد .به  6فصل اول كتاب (فصول 6ـ 5 )1نمره تعلق ميگيرد .بهطوري كه در
42

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

برگه آزمون  6بسته  2/5نمرهاي از  6فصل اول كتاب سؤال طراحي ميشود و دانشآموز دو فصل يا دو بسته را
انتخاب ميكند و به آن پاسخ ميدهد.
 2در كارنامه دانشآموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج میشود :ارزشیابی مستمر  ٢٠نمره و
ارزشيابي پاياني  ٢٠نمره و نمره نهايي دانش آموزان در هر دو نوبت ،ميانگين اين دو نمره است .نمره ارزشيابي
مستمر نوبت دوم در ارزشيابي كتبي پاياني شهريور نيز منظور شود.
 3طراحي آزمون كتبي هماهنگ استاني در خرداد پايه نهم ،بر مبناي شیوهنامه و نمونه سؤاالتي كه از سوي دفتر تأليف
ارائه ميگردد ،خواهد بود.
ادامه بارمبندي درس مطالعات اجتماعي پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
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كتبي پاياني شهريور ،بزرگساالن و داوطلبان آزاد

نمره

فصل اول

1/5

فصل دوم

1/5

فصل سوم

2

فصل چهارم

1/5

فصل پنجم

1/5

فصل ششم

1/5

فصل هفتم

1/5

فصل هشتم

2

فصل نهم

1/5

فصل دهم

2

فصل يازدهم

1/5

فصل دوازدهم

2

جمع

20

بارم بندي درس ریاضی هفتم ،هشتم و نهم

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
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بارمبندي درس رياضي پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
فصل

نوبت اول

موضوع

فصل1

حل مسئله با راهبردهاي مختلف

فصل2

محاسبه جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم عددهاي صحيح
حل مسئلههاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطه

2/5
1/5

فصل3

نوشتن جمله  nام يك الگو
ساده كردن يك عبارت جبري
پيدا كردن مقدار يك عبارت جبري
حل مسئله با كمك معادله ،حل معادله

1
1
1
1/5

فصل4

روابط بين پارهخطها و زاویهها و پیدا کردن اجزاي موردنظر
تبديالت هندسي و همنهشتی شکلها

2/5
2

فصل5

پيدا كردن شمارندههاي يك عدد و تشخيص عددهاي اول و محاسبه ب م م و ك م م
مفاهيم حل مسئلههای مرتبط با ب.م.م و ك.م.م

3

2
2
20

جمع نمرات

بارمبندي درس رياضي پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
رياضي هفتم

فصل

نوبت دوم

شهريور

1

1
2

فصل1

حل مسئله با راهبردهاي مختلف

فصل2

محاسبه جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم عددهاي صحيح
حل مسئلههاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطه

1
0/5

فصل3

نوشتن جمله  nام يك الگو و ساده كردن عبارتهای جبري
پيدا كردن مقدار يك عبارت جبري
حل مسئله با كمك معادله ـ حل معادله

0/5
0/5
0/5

2

فصل4

روابط بين پارهخطها و زاویهها ـ پيدا كردن مقادير موردنظر
تبدیلهای هندسي و همنهشتي شکلها

0/5
1

2

فصل5

پيدا كردن شمارندههاي يك عدد و تشخيص عددهاي اول و محاسبه ب.م.م و ك.م.م
حل مسئلههاي مربوطه به شمارنده ها ـ ب.م.م و ك.م.م

1
0/5

2/5

فصل6

تجسم فضايي ـ انواع حجمها و ویژگیهای آنها ـ گسترده حجمها
محاسبه مساحت جانبي ،مساحت كل و حجم منشورها

1/5
2

2

فصل7

تعریف توان ـ ساده كردن يك عبارت توان دار ـ مفهوم جذر
پيدا كردن مقدار يك عبارت توان دار و جذر يك عدد

1/5
1/5

2/5

فصل8

رسم بردار و نوشتن مختصات آن
پيدا كردن مختصات بردار ـ بردارهاي مساوي و قرينه
انتقال برداري و بيان جمع متناظر با آن

1/5
1
1

3

فصل9

رسم نمودار و توصيف و تفسیر آنها و مفاهيم احتمال
پيداكردن ميانگين دادهها و محاسبه احتمال وقوع يك پيشامد

1/5
1/5

3

20

20

جمع نمرات
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس رياضي پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
شماره فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

فصل اول

4/5

1/5

1/5

فصل دوم

2/5

1

1/5

فصل سوم

4/5

1/5

2

فصل چهارم

5

1/5

3

فصل پنجم

3/5

1/5

2

فصل ششم

3/5

2

فصل هفتم

3/5

3

فصل هشتم

3

2/5

فصل نهم

3

2/5

20

20

جمع

20

بارمبندي درس رياضي پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

5

2

2

دوم

4

1/5

2

سوم

5/5

1/5

2

چهارم

5/5

2

3

پنجم

3

3

ششم

3/5

3

هفتم

3/5

3

هشتم

3

2

20

20

جمع
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندی درس علوم تجربی پایه هفتم ،هشتم و نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
نمره نهايي آزمونهای پاياني (نوبت اول و دوم) كتابهاي علوم تجربي براساس 15نمره كتبي و  5نمره عملي است.
در نظر گرفتن موارد زير در آزمون عملي ضروري است.
طراحي آزمايش براساس مفاهيم كتاب درسي
اجراي آزمايش
تفسير نتايج آزمايش
ساخت ابزار ،مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي
مشاهده دقيق پدیدهها
كاربرد ابزار و اندازهگيري
رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها
درباره اجرایی کردن موارد فوق ،پيشنهاد ميشود دفتر آموزش متوسطه اول ،زمينههاي اجرايي آن را براي تحقق اهداف
آموزش علوم در اين پايه فراهم آورد .از اين اقدامها میتوان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در مدارس شهري
و روستايي و ايجاد کالسهای مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد.
توجه داشته باشيد كه  5نمره عملي ،بخشي از نمره پاياني است و آزمون آن ميتواند قبل يا يك روز بعد از آزمون كتبي
برگزار شود و نمره آزمون عملي  ،نمره مستمر نيست.
ارزشيابي مستمر:
ارزشيابي است كه معلم آن را براساس فعالیتهای گروهي يا انفرادي دانشآموزان در كالس يا خارج از كالس و در
طول سال تحصيلي و در فرایند آموزش انجام ميدهد .اين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و
دانشآموز در هنگام انجام هر فعاليت يا بر اساس پرسشهاي كتبي و شفاهي انجام ميشود .نمره اين ارزشيابي براي
هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال)  20نمره است.
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بارمبندي درس علوم تجربي پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
بخش آزمون کتبي ( 15نمره)
شماره فصل

نوبت اول ـ دي

نوبت دوم ـ خرداد

شهريور

1

0/75

0/25

0/5

2

1/75

0/5

0/75

3

3

0/75

1/5

4

2/5

0/5

1

5

2/5

0/5

1

6

2/5

0/5

1

7

2

0/5

1

8

1/75

1/25

9

1/5

1

10

1/75

1/5

11

1/5

1

12

1/5

1

13

1/25

0/75

14

1/25

1

15

1

0/75

15

15

جمع

15

در امتحانات نوبت اول ،نمرات هر فصل میتواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير کند.
در امتحانات نوبت دوم و شهريور ،نمرات هر فصل میتواند بیستوپنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير کند.
در نوبت دوم از  5نمره عملي  1/5نمره به بخش اول كتاب و  3/5نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس علوم تجربي پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
بخش آزمون کتبي ( 15نمره)
شماره فصل

نوبت اول ـ دي

نوبت دوم ـ خرداد

شهريور

1

1/5

0/5

0/75

2

2/5

0/5

1/25

3

1/5

0/5

0/75

4

1/5

0/5

0/75

5

2/5

0/5

1/25

6

1/5

0/5

0/75

7

2

0/5

1

8

2

0/5

1

9

2/25

1/25

10

1/25

1

11

1

1

12

1/5

1

13

1/25

1

14

2/25

1/25

15

1/5

1

15

15

جمع

15

در امتحانات نوبت اول ،نمرات هر فصل میتواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير کند.
در امتحانات نوبت دوم و شهريور ،نمرات هر فصل میتواند بیستوپنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير کند.
در نوبت دوم از  5نمره عملي  1/5نمره به بخش اول كتاب و  3/5نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد.
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بارمبندي درس علوم تجربي پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
بخش آزمون کتبي ( 15نمره)
شماره فصل

نام فصل

نوبت اول ـ دي

نوبت دوم ـ خرداد

شهريور

1

مواد و نقش آنها در زندگي

2

0/5

1

2

رفتار اتمها با يکديگر

2/25

0/5

1

3

به دنبال محيطي بهتر براي زندگي

2/25

0/5

1

4

حرکت چيست؟

2/25

0/5

1

5

نيرو

2/25

0/5

1

6

زمين ساخت ورقهاي

2

0/5

1

7

آثاري از گذشته زمين

2

0/5

1

8

فشار و آثار آن

1/25

1

9

ماشین ها

1/5

1

10

نگاهي به فضا

1/5

1

11

گوناگوني جانداران

1/5

1

12

دنياي گياهان

1/25

1

13

جانوران بيمهره

1/5

1

14

جانوران مهرهدار

1/5

1

15

باهم زيستن

1/5

1

جمع

15

15

15

در امتحانات نوبت اول ،نمرات هر فصل میتواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير کند.
در امتحانات نوبت دوم و شهريور ،نمرات هر فصل میتواند بیستوپنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير کند.
چنانچه امتحان پايه نهم به صورت هماهنگ كشوري يا استاني برگزار شود ،بارمبندي شهريور مدنظر خواهد
بود و  5نمره در هر آزمون به ارزشیابی از بخشهای مربوط به فعالیتها ،آزمایشهای کتاب درسی و همچنین
طراحی آزمایش ،تجزیه و تحلیل دادهها ،نتیجهگیری از دادهها ،رسم نمودار اختصاص داده میشود و مجموع نمرۀ
کتبی به  20نمره میرسد.
51

بارم بندي درس تربیت بدنی و سالمت هفتم ،هشتم و نهم

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بارمبندی درس تربیت بدنی پایه هفتم ،هشتم و نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
با توجه به رويكرد فرآيند محور درس تربيت بدني و سالمت ،در ارزشيابي اين درس آزمون پاياني همچون ساير
دروس انجام نمیشود ،بلكه معلم بهصورت مستمر و در جريان آموزش به كمك ابزارها و شيوههاي رايج در تربیت
بدنی همچون آزمونهای مهارتي ،آزمونهای آمادگي جسماني ،چکلیست مشاهده رفتار ،كارنماي فعاليت خانه و
مدرسه ،دفتر گزارشهای سرگروه ،پروژه و  ...دانشآموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي میکند.
با توجه به اهميت تفاوتهای فردي دانش آموزان و ضرورت مشاركت فعال آنها در فعالیتهای جسماني نمره درس
تربيت بدني و سالمت در دوره اول متوسطه بر پايه بارمبندي زير محاسبه و بهعنوان نمره نهايي دانشآموز در پايان
هر نوبت اعالم و در كارنامه او ثبت خواهد شد.
محتواي آموزشي

روش سنجش و
ارزيابي (ارزياب)

مالکهای ارزيابي

رفتارهای فردي و اجتماعي (پوشش
رفتارهاي فردي و ورزشي ،حضور بهموقع ،اجراي تكاليف و
اجتماعي (2نمره) مسئولیتپذیری ،كنترل هيجانات و احترام به
ديگران ،رعايت بهداشت فردي و عمومي و)...

ارزيابي همساالن
خود ارزیابی
ارزيابي معلم

ابزار جمعآوری دادهها

بارم بندي
(نمره)

چکلیست مشاهده رفتار
دفتر گزارشهای سرگروه
چکلیست ارزيابي از خود يا ديگران

2

سطح مهارتهای ورزشي (مهارتهای
مدنظر در هر نيمسال)

ارزيابي همساالن
خود ارزیابی
ارزيابي معلم

چکلیست ثبت ركورد
چکلیست مشاهده رفتار

4

امتيازات کسبشده در انجام بازیها و
بخش مهارتهای رقابتهای كالسي
ورزشي (8نمره)
بهکارگیری قوانين و مقررات ،و استراتژیها
در بازیهای ورزشي

ارزيابي همساالن
ارزيابي معلم

چکلیست ثبت امتيازات

1

ارزيابي همساالن
ارزيابي معلم

چکلیست مشاهده رفتار

1

مشاركت فعال در تمرينات و بازیهای
ورزشي

ارزيابي همساالن
ارزيابي معلم

چکلیست مشاهده رفتار

2

ارزيابي معلم

چکلیست ارزيابي پروژه
آزمونهای كتبي آنالين

2

ارزيابي معلم
ارزيابي والدين
ارزيابي همساالن

كارنماي ثبت تكاليف حركتي در منزل
پوشه كار
چکلیست مشاهده رفتار

2

سطح آمادگي جسماني (فاکتورهای مدنظر
در هر نيمسال)

ارزيابي معلم
خود ارزیابی
ارزيابي والدين

چکلیست مشاهده رفتار
آزمونهای آمادگي جسماني

4

شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال

ارزيابي معلم

چکلیست ارزيابي پروژه
گزارش تكاليف منزل
آزمونهای كتبي آنالين

2

شناخت مفاهيم و اصول آمادگي جسماني
انجام تمرينات و تكاليف حركتي آمادگي
آمادگي جسماني
جسماني در خانه و مدرسه
(8نمره)

موضوعات دانشي
( 2نمره)

جمع نمرات
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

نکات موردتوجه
با توجه به ارائه انواع مهارتهای ورزشي در بخشهای اختصاصي (تجويزي) ،انتخابي (نيمه تجويزي) و اختياري
برنامه ،نمره بخش مهارتهای ورزشي با توجه به برنامه آموزشي مدرسه در هر نيمسال به يكي از سه روش زير
منظور میشود:
1
2
3

مهارتهای ورزشي اختصاصي(2نمره) ،مهارت ورزشي انتخابي ( 1نمره) ،مهارت ورزشي اختياري ( 1نمره)،
مهارت ورزشي اختصاصي ( 3نمره) ،مهارت ورزشي انتخابي ( 1نمره)،
مهارتهای ورزشي اختصاصي ( 4نمره)

در بخش آمادگي جسماني ،سنجش بايد بهگونهای باشد كه عالوه بر مقايسه نتایج آزمون با نورم كالسي ،ميزان
پيشرفت دانشآموز در طول نيمسال نيز مدنظر قرار گيرد.
اطالعات بيشتر درباره ابزارها و شیوههای رايج در سنجش درس تربيت بدني و نحوه ارزيابي از عملكرد دانشآموزان،
در کتاب راهنماي معلم تربيت بدني در دوره اول متوسطه ارائهشده است.
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بارم بندي درس تفکر و سبک زندگی هفتم ،هشتم و نهم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندی درس تفکر وسبک زندگی پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
برای دانشآموزان حضوری داخل کشور
ارزشيابي از آموختهها و فعالیتهای دانشآموزان در درس تفکر و سبک زندگی ،در چهار بخش انجام ميشود:
 1مشاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانشآموزان در گفتوگوها در گروههاي كوچك و بحثهاي كالسي 5 ،نمره.
 ٢بررسي نتايج كار دانشآموزان در كتاب درسی شامل تكميل برگههاي خود ارزيابيها و فعالیتهای نوشتني و
يا كار در منزل 5 ،نمره.
 ٣بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام ميدهند 5 ،نمره.
 ٤آزمون کتبی از مفاهیم (کادرهای سبز) دروس آداب و مهارتهای زندگی 5 ،نمره.
شایان ذکر است هدف ،شیوه ،ابزار و زمان ارزشیابی به تفصیل در کتاب راهنمای تدریس تفکر و سبک زندگی پایه
هفتم کد  81/3و کتاب راهنمای تدریس تفکر و سبک پایه هشتم کد  87/3ارائهشده است.
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بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
براي دانشآموزان مدارس آموزش از راه دور داخل کشور که امكان حضور فيزيكي در  6جلسه در
مدرسه را دارند
 5نمره مشاهده عملكرد دانش آموز و انجام تكاليف كتاب در جلسات حضوري (براساس انتظارات عملكردي مندرج
در كتاب راهنماي معلم)
 5نمره بررسي كار عملي پژوهشي دانشآموزان كه يك نمونه از آن را در طول نوبت تحصيلي انجام ميدهند.
10نمره آزمون كتبي شامل:
ـ          5نمره آزمون از مفاهيم كادرهاي تعیینشده درسهاي آداب و مهارتهاي زندگي
ـ  5نمره آزمون عملكردي از دروس تفكر و پژوهش و آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي
به آزموني گفته ميشود كه بهصورت مداد ـ كاغذي مهارتهاي ذهني دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي
كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قید شده در كتاب راهنماي
معلم كد  81/3و  ،)87/3گسترهاي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مؤسسه آموزش از راه دور با
نظارت گروه برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير است.
 1در پایه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانشآموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش
(مشاهده ،نظرسنجي ،يا هر دو روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات  20 ،19و
 100كتاب درسي باشد .در پایه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانشآموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ
هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش) بهدست ميآيد .سؤاالت
آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات  17كتاب درسي باشد.
 ٢داستاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.
موضوع يا پيام مستقيم داستان
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
ت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال و آینده فرد.
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعي 
 ٣ارائه متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط جزئيات،
ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 ٤ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 ٥و ...
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بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
براي دانشآموزان مدارس آموزش از راه دور ایرانی خارج از کشور و آموزش الکترونیکی که امکان
حضور فیزیکی در مدرسه را ندارند.
 10نمره از بخش تفكر و پژوهش شامل
ـ        5نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش
ـ                   5نمره بررسي كار عملي پژوهشي دانشآموزان كه يك نمونه از آن را در طول نوبت تحصيلي انجام ميدهند.
 10نمره از بخش آداب و مهارتهاي زندگي شامل:
ـ       5نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي
ـ       5نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي
به آزموني گفته ميشود كه بهصورت مداد ـ كاغذي مهارتهاي ذهني دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي
كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قید شده در كتاب راهنماي
معلم كد  81/3و  ،)87/3گسترهاي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش /مؤسسه آموزش از
راه دور با نظارت گروه برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام
خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير است.
 1در پایه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش
(مشاهده ،نظرسنجي ،يا هر دو روش) بهدست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات  20 ،19و
 100كتاب درسي باشد .در پایه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانشآموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ
هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش) بهدست ميآيد .سؤاالت
آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات  17كتاب درسي باشد.
 2داستاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.
موضوع يا پيام مستقيم داستان
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
ت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال و آینده فرد.
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعي 
 3ارائه متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط جزئيات،
ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 4ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 5و ...
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بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
براي داوطلبان آزاد (متفرقه) خارج از کشور
 10نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش
 5نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي
 5نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي :به آزموني گفته ميشود كه به صورت مداد ـ كاغذي مهارتهاي ذهني دانشآموز
را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قید شده در كتاب راهنماي
معلم كد  81/3و  ،)87/3گسترهاي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش با نظارت گروه
برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير است.
 1در پایه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش
(مشاهده ،نظرسنجي ،يا هر دو روش) بهدست ميآيد.
سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات  20 ،19و  100كتاب درسي باشد .در پایه هشتم تعدادي سؤال
در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه
به منابع مكتوب يا دو و سه روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات  17كتاب
درسي باشد.
 2داستاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.
موضوع يا پيام مستقيم داستان
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
ت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال و آینده فرد.
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعي 
 3ارائه متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط جزئيات،
ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 4ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 5و ...
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بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
براي دانشآموزان حضوری بزرگسال و الزمالتعلیم مدارس خارج از کشور
 1مشاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانشآموزان در گفتوگوها در گروههاي كوچك و بحثهاي كالسي 5 ،نمره.
 2بررسي نتايج كار دانشآموزان در كتاب درسی شامل تكميل برگههاي خود ارزيابيها و فعالیتهای نوشتني و
يا كار در منزل 5 ،نمره.
 3بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام ميدهند 5 ،نمره.
 4آزمون کتبی از مفاهیم (کادرهای سبز) دروس آداب و مهارتهای زندگی 5 ،نمره.
اگر كه مصوبه شوراي عالي  20نمره مستمر و  20نمره پاياني باشد .هر كدام از نمرات فوقالذكر دو برابر ميشود.
شایانذکر است هدف ،شیوه ،ابزار و زمان ارزشیابی به تفصیل در کتاب راهنمای تدریس تفکر و سبک زندگی پایه
هفتم کد  81/3و کتاب راهنمای تدریس تفکر و سبک پایه هشتم کد  87/3ارائهشده است.
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بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400
دانشآموزانی که متقاضی استفاده از ماده ( ٢٨جهش تحصیلی) آییننامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی
محسوب میشوند.
 10نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش شامل
ـ        5نمره از دروس تفكر فلسفي
ـ                     5نمره از درسهاي پروژه پژوهشي
10نمره از بخش آداب و مهارتهاي زندگي شامل:
ـ        5نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي
ـ        5نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي
به آزموني گفته ميشود كه بهصورت مداد ـ كاغذي مهارتهاي ذهني دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي
كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قید شده در كتاب راهنماي
معلم كد  81/3و  ،)87/3گسترهاي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط دفتر آموزش دوره اول متوسطه با
همكاري گروه برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير است.
 3در پایه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش
(مشاهده ،نظرسنجي ،يا هر دو روش) بهدست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات  20 ،19و
 100كتاب درسي باشد .در پایه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانشآموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ
هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش) بهدست ميآيد .سؤاالت
آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات  17كتاب درسي باشد.
 4نوشتن يك سؤال پژوهشي
 5نوشتن بخشها يا كل يك طرح پژوهش براي يك سؤال پژوهشي از پيش تعیینشده (هدف پژوهش ،سؤالهاي
پژوهش ،شيوه گردآوري اطالعات ،تعيين ابزار گردآوري اطالعات)
 6طراحي يك ابزار پژوهشي براي مشاهده يا نظرسنجي براي يك سؤال پژوهشي از پيش تعیینشده در پایه هفتم
 7منبع نويسي آخر گزارش از روي صفحه شناسنامه حداقل دو كتاب
 8داستاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.

61

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

موضوع يا پيام مستقيم داستان
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
ت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال و آینده فرد.
تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعي 
 9ارائه متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط جزئيات،
ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 10ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 11و ...
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بارمبندي درس زبان انگليسی پایه هفتم ،هشتم و نهم سال تحصیلی 1401ـ1400
امتحان نوبت اول و دوم
آزمون مستمر
ـ ارزشیابی مستمر ( 20نمره) شامل بخش های مختلف كتاب درسي و كتاب كار
آزمون پاياني
ـ ارزشیابی پایانی (در مجموع  20نمره) شامل بخش های زیر:
الف) صحبت كردن ( 5( )Speakingنمره) به صورت شفاهي شامل:

 Interviewـ
 Monologueـ
 Role playـ
* اكيدا ً توصيه مي گردد كه بخش صحبت كردن توسط دبير محترم ضبط گردد و جهت حفظ مستندات ،لوح فشرده آن به مدير
مربوطه تحويل شود.
ب) گوش كردن( 5( )Listeningنمره) در اين بخش از آزمون ،فايل صوتي پخش مي گردد و دانش آموزان به صورت مكتوب به
سؤاالت طراحی شده از فايل صوتي پاسخ مي دهند .اين بخش از آزمون يك تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات كتبي نوبت اول و
دوم توسط دبير محترم به صورت كالسي برگزار مي گردد .الصاق برگه اين امتحان به برگه امتحان كتبي نوبت اول و دوم الزامي
است .همچنين دبيران گرامي بايد لوح فشرده امتحان گوش دادن را به مدير واحد آموزشي تحويل نمايند.
ـ آزمون بخش ( )Listeningدر امتحان نهايي پايه نهم (نوبت دوم) ،در همان روز امتحان پايان سال و در ابتداي آزمون درس
زبان ،به صورت متمركز استاني برگزار خواهد شد.
ج) درك مطلب از طريق خواندن و نوشتن (10( )Writing and Reading Comprehensionنمره)
ـ براي تسهيل در طراحي سؤاالت بخش مهارت های نوشتاري و خوانداري ،اين قسمت از آزمون از بيست نمره طراحي و درنهایت
تقسيم بر دو مي گردد.
نمره آزمون در هر دو نوبت ،مجموع ارزش یابی مستمر و ارزش یابی پاياني تقسيم بر دو خواهد بود.
نمره نهايي:
( 20آزمون مستمر) ( 20 +آزمون پایانی)

________________________________

2

توجه:

ارزشیابی پایانی نوبت اول از نيمه اول كتاب صورت میگیرد.
در نیم سال دوم ،یک سوم نمره از دروس نيمه اول كتاب و دوسوم از نيمه دوم كتاب طراحي ميگردد.
برگه امتحان كتبي نوبت دوم پايه نهم (آزمون نهايي) از  30نمره طراحي و در نهايت تقسيم بر دو ميگردد10( .
نمره از بند ب و  20نمره از بند ج آزمون پاياني جدول باال)
امتحان شهريور:
نمره مستمر ،همان نمره آزمون مستمر كالسي محسوب میگردد و آزمون پاياني نيز همانند امتحان خرداد برگزار میشود.
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بارمبندي درس هنر پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ 1400

طراحی و نقاشی

عناوين كارنامه
آفرينش هنري
خالق

درك هنري

نشانههای تحقق

اهداف كلي

بارم بندي

ايده يابي و پرورش ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت).
ايده

 6نمره

ـ توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیباییشناسی؛
اجراي ايده و بيان
ـ توانايي بيان افكار و احساسات؛
هنري
ـ اجراي ایدهها با امكانات و وسايل در دسترس.

 7نمره

زیباییشناسی

ـ درك زیبایی های طبيعت و خالق آن؛
ـ درك زیبایی ها در آثار هنري.

 3نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي

ـ آگاهي از تاريخ و ميراث فرهنگي ـ هنري ايران؛
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی آثار هنري ايران؛
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

نقد هنري

 20نمره

جمع

عكاسی
عناوين كارنامه

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

نشانههای تحقق

اهداف كلي

ـ توانايي مشاهده طبيعت ،و آثار هنري؛
ايده يابي و پرورش ـ خالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوتهاي عکاسي در نور طبيعي
و نور مصنوعي (انتخاب موضوعاتي که نمايانگر بافت در تصوير نهايي خواهند بود در
ايده
اولویت قرار دارند):

 3نمره

ـ تنوع در انتخاب کادر براي عکاسي (استفاده از هر دو کادر عمودي و افقي) 4 :نمره
اجراي ايده و بيان ـ مشخص بودن موضوع عکاسي با ايجاد نقطۀ تأکید در عکس 5 :نمره
ـ تشخيص نور مناسب براي عکاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام عکاسي در
هنري
نور کم 5 :نمره

14نمره

زیباییشناسی

ـ انتخاب عکس هاي مناسب براي ارائه در کالس از ميان انبوه عکس هاي گرفته شده
با توجه به تمرين ارائه شده (دانش آموزان بايد قادر به انتخاب عکس مناسب تر از ميان
عکس هاي خود باشند):

 1نمره

نقد هنري

ـ توانايي دانش آموز در بيان صحيح نظرات و ايده هاي خود و مشارکت در بحث هاي
گروهي ،هنگام نمايش تصاوير در کالس:

 2نمره

جمع
66

بارمبندي

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

خوشنويسي
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

درك هنري

نشانههای تحقق

ـ توانايي مشاهده آثار هنري؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد در تركيب (خالقيت).

 1نمره

ـ ترکيب :نحوه چيدمان حروف و كلمات و انتخاب کشیده درست 3( :نمره )
ـ صحيح نويسي نستعليق :اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات2( :
نمره)
ـ مرکب برداري :به اندازه موردنیاز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه
هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد 2( .نمره)
 13نمره
ـ قدرت قلم :جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در نگارش
احساس نشود 2( .نمره)
ـ پاکيزه نويسي :تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه 1( .نمره)
ـ ميزان تالش و پيشرفت :پشتكار و جديت دانش آموز در طول سال براي
فراگيري خوشنويسي كه از اهميت بااليي برخوردار است 3( .نمره).

زیباییشناسی ـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط .

 2نمره

ـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنويسي 2( :نمره)

 2نمره

ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر خوشنويسي

 2نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي
نقد هنري

جمع
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بارمبندي

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

طراحي سنتي
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت) مانند چرخش ،بزرگ و
کوچک کردن و ...نقش هندسي و رنگ آمیزی آنها 2( :نمره)

 2نمره

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

درك هنري

طراحي مناسب (صحيح) نقش های هندسي (ساده و گره ها)  4نمره
تکرار نقش های هندسي در کادر ( 3نمره )
رنگ آمیزی مناسب (رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه
 13نمره
به رنگ های سنتي ايران در معماري و کاشی کاری باشد صحيح رنگ زدن و تميزي
رنگ آمیزی در همه موارد رعايت شود) 4( .نمره)
تميزي و اجراي کار ()2

زیباییشناسی ـ درك قواعد هندسي و اصول زیبایی شناسی (طراحي هندسي) در آثار هنري.

 1نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت طرح های هندسي در ميراث فرهنگي ـ هنري مختلف ايران
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

جمع

68

 2نمره

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

گلیمبافی
عناوين كارنامه

نشانه های تحقق

اهداف كلي

ايده يابي و پرورش ـ توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد در طراحي نقشها (خالقيت).
ايده
چله پيچي مناسب (فاصله بين نخ های چله يکسان باشد) ( 4نمره)
آفرينش هنري
بافت صحيح و مناسب (نخ های پود از البه الی چله ها با يک کشش باشد و شل و
خالق
اجراي ايده و بيان سفت نشود تا در زمينه و نقش و نگارها حفره و سوراخ ايجاد نشود) (4نمره)
اجراي صحيح نقش در بافته (نقشي که جهت بافت انتخاب شده و مناسب اجرا شده
هنري
باشد گلیم دچار سره نشود نباشد) ( 3نمره)
استفاده مناسب از دفتين (دفه ـ شانه) براي کوبيدن ( 1نمره)

درك هنري

بارم بندي
 2نمره

 12نمره

زیباییشناسی

درك قواعد و اصول زیبایی شناسی در آثار هنري مختلف

 2نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي

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

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

نقد هنري

 20نمره

جمع

سفالگري
عناوين كارنامه

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

نشانه های تحقق
ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد؛ (خالقيت).

 2نمره

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ آماده سازي گل مناسب( :رطوبت و چسبندگي مناسب ،ورز دادن) ( 2نمره)
ايستايي حجم گلي (ته حجم کام ً
ال صاف باشد و تعادل داشته باشد و موقع ايستادن
تکان نخورد) (2نمره).
ضخامت يکنواخت ديواره حجم و اتصال مناسب ( 4نمره).
خشک کردن مناسب ظرف پس از خشک شدن ترک ترک نباشد ( 2نمره)
رنگ آمیزی مناسب ( 2نمره).

 12نمره

زیبایی شناسی

ـ درك قواعد زیبایی شناسی سفال در آثار هنري .

 2نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي

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

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

نقد هنري

جمع
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بارم بندي

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

هنرهای آوایی
عناوين
كارنامه

آفرينش
هنري خالق

درك هنري

نشانه های تحقق

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار فرهنگي ـ هنري؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد؛ (خالقيت).

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ ساختن يک ملودي 1
ـ ساختن يک ملودي با بافت چند صدايي 2

ريتم:
ـ تشخيص صداي ضرب دار (ريتميک) از غير ريتميک ( 1نمره)؛
ـ تشخيص الگوهاي تکرارشونده در يک اصوات موسيقايي ( 1نمره)
ملودي:
ـ تشخيص اصوات موسيقايي از غير موسيقايي ( 1نمره)؛
ـ تشخيص اصوات باال و پايين ( 1نمره)؛
ـ تشخيص سکوت های ميان ملودی ها ( 1نمره)؛
زیبایی شناسی
رنگ صوتي:
ـ تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ( 1نمره)؛
فرم:
ـ تشخيص تکرارها در طول شنيدن اثر ( 1نمره)؛
بافت:
ـ تشخيص بافت تک صدایی از چند صدايي ( 2نمره)؛
ـ تشخيص تعداد صداهايي که در بافت چند صدايي شنيده می شود ( 2نمره).

 2نمره

 3نمره

 11نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

جمع

70

بارم بندي

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

هنرهاي نمايشي
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده محيط اجتماعی ـ فرهنگي پيرامون ،تاريخ و ميراث فرهنگي ـ
هنري ايران و آثار هنري و الهام از آنها ( 2نمره)؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد براي آفرينش موقعيت (خالقيت).
( 3نمره)

 5نمره

گفت وگو نويسي ( 2نمره)
شخصیت پردازی ( 2نمره )
ماجرا نويسي ( 2نمره)
صحنه نويسي و خوانش هر اثر (نمايشنامه خواني) که به شرح ذيل است:
الف) درک شخصيت ( 2نمره)
ب) بيان مناسب ( 2نمره)
ج) احساس مناسب ( 2نمره)
د) خوانش درست عبارات و کلمات ( 1نمره)

 11نمره

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

زیبایی شناسی ـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنه
درك هنري
نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي اثر
ـ تحليل عناصر زيباشناسي صحنه
جمع

توجه:

 2نمره

 2نمره
 20نمره

میانگین نمرهای که دانشآموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیتهای هنری کسب مي کنند بهعنوان نمره نهایی
در کارنامه ثبت خواهد شد.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بازمبندی درس هنر پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400

طراحی و تصویرسازی

عناوين كارنامه
آفرينش هنري
خالق

درك هنري

نشانه های تحقق

اهداف كلي

بارم بندي

ايده يابي و پرورش ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت).
ايده

 6نمره

ـ توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیباییشناسی؛
اجراي ايده و بيان
ـ توانايي بيان افكار و احساسات؛
هنري
ـ اجراي ایدهها با امكانات و وسايل در دسترس.

 7نمره

زیباییشناسی

ـ درك زیبایی های طبيعت و خالق آن؛
ـ درك زیبایی ها در آثار هنري.

 3نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي

ـ آگاهي از تاريخ و ميراث فرهنگي ـ هنري ايران؛
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی در آثار هنري ايران؛
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري

 2نمره

نقد هنري

 20نمره

جمع

عكاسي
عناوين كارنامه

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده طبيعت ،آثار هنري؛
ـ خالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوت هاي عکاسي در نور طبيعي
و نور مصنوعي (انتخاب موضوعاتي که نمايانگر بافت در تصوير نهايي خواهند بود در
اولویت قرار دارند):

 3نمره

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ تنوع در انتخاب کادر براي عکاسي (استفاده از هر دو کادر عمودي و افقي) 4 :نمره
ـ مشخص بودن موضوع عکاسي با استفاده از زاویه دید در عکس 5 :نمره
توانايي تشخيص نور مناسب براي عکاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام
عکاسي در نور کم 5 :نمره

 14نمره

زیبایی شناسی

انتخاب عکس هاي مناسب براي ارائه در کالس از ميان انبوه عکس هاي گرفته شده با
توجه به تمرين ارائه شده (دانش آموزان بايد قادر به انتخاب عکس مناسب تر از ميان
عکس هاي خود باشند):

 1نمره

نقد هنري

ـ توانايي دانش آموز در بيان صحيح نظرات و ايده هاي خود و مشارکت در بحث هاي
گروهي ،هنگام نمايش تصاوير در کالس

 2نمره

جمع
72

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

خوشنويسی
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

درك هنري

نشانه های تحقق

ـ توانايي مشاهده آثار هنري؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد در تركيب (خالقيت).

 1نمره

ـ ترکيب :نحوه چيدمان حروف و كلمات و انتخاب کشیده درست 3( :نمره )
ـ صحيح نويسي نستعليق :اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات2( :
نمره)
ـ مرکب برداري :به اندازه موردنیاز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه
هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد 2( .نمره)
 13نمره
ـ قدرت قلم :جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در
نگارش احساس نشود 2( .نمره)
ـ پاکيزه نويسي :تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه 1( .نمره)
ـ ميزان تالش و پيشرفت :پشتكار و جديت دانش آموز در طول سال براي
فراگيري خوشنويسي كه از اهميت بااليي برخوردار است 3( .نمره).

زیبایی شناسی ـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط .

 2نمره

ـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنويسي 2( :نمره)

 2نمره

ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر خوشنويسي

 2نمره

تاريخ و ميراث
فرهنگي

نقد هنري

جمع

73

بارم بندي

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

طراحی سنتی نقوش
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت) مانند چرخش ،بزرگ و
کوچک کردن و ...نقش هندسي و رنگ آمیزی آنها 2( :نمره)

 2نمره

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

درك هنري

طراحي مناسب (صحيح) نقش های هندسي (ساده و گره ها)  4نمره
تکرار نقش های هندسي در کادر ( 3نمره)
رنگ آمیزی مناسب (رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه
 13نمره
به رنگ های سنتي ايران در معماري و کاشی کاری باشد صحيح رنگ زدن و تميزي
رنگ آمیزی در همه موارد رعايت شود) 4( .نمره )
تميزي و اجراي کار ()2

زیبایی شناسی ـ درك قواعد هندسي و اصول زیبایی شناسی (طراحي هندسي) در آثار هنري .

 1نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت طرح های هندسي در ميراث فرهنگي ـ هنري مختلف ايران
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع

74

 2نمره

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

بافت سنتی پارچه
عناوين كارنامه

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

اجراي ايده و
بيان هنري

نشانه های تحقق
ـ توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد در طراحي نقش ها (خالقيت).

بارم بندي
 2نمره

چله کشی مناسب (فاصله بين نخ های چله يکسان باشد) ( 2نمره)
بافت صحيح و مناسب (نخ های پود از البه الی چله ها با يک کشش باشد و شل و
سفت نشود تا در زمينه و نقش و نگارها حفره و سوراخ ايجاد نشود) (4نمره)
 12نمره
اجراي صحيح نقش در بافته (نقشي که جهت بافت انتخاب شده و مناسب اجراشده
باشد) ( 5نمره)
استفاده مناسب از ابزار و وسایل ( 1نمره)

زیبایی شناسی درك قواعد و اصول زیبایی شناسی در آثار هنري مختلف

 2نمره

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

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع

 2نمره
 20نمره

چاپ دستی
عناوين كارنامه

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

اجراي ايده و
بيان هنري

نشانه های تحقق
ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد؛ (خالقيت).

 2نمره

1ـ تهیه شیء اثرگذار مناسب (نمره)1
2ـ انتخاب نوع گره ،بستن خوب گره ( 1نمره)
3ـ تهیه الگوی مناسب ،طریقه درست بریدن رنگبندی شابلون ( 1نمره)
 12نمره
4ـ چاپ صحيح و مناسب :نقش اندازی صحیح ،ایجاد صحیح رنگ بعد از باز شدن
گره ،منطبق بودن شابلون ها بر هم ( 4نمره)
5ـ اجرای صحیح نقش :نقشي که جهت چاپ انتخابشده مناسب اجراشده باشد( 5نمره)

زیبایی شناسی ـ درك قواعد زیبایی شناسی سفال در آثار هنري .

 2نمره

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

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع

75

بارم بندي

 2نمره
 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

هنرهای آوایی
عناوين
كارنامه

آفرينش
هنري خالق

درك هنري

نشانه های تحقق

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار فرهنگي ـ هنري؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد؛ (خالقيت).

 2نمره

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ ساختن يک ملودي 1
ـ ساختن يک ملودي با بافت چند صدايي 2

 3نمره

ريتم:
ـ تشخيص صداي ضرب دار (ريتميک) از غير ريتميک ( 1نمره)؛
ـ تشخيص الگوهاي تکرارشونده در يک اصوات موسيقايي (1نمره)
ملودي:
ـ تشخيص اصوات موسيقايي از غير موسيقايي ( 1نمره)؛
ـ تشخيص اصوات باال و پايين ( 1نمره)؛
ـ تشخيص سکوت های ميان ملودی ها ( 1نمره)؛
زیبایی شناسی ـ تشخيص نوع کمان يا نمودار ملودي ( 1نمره)؛
رنگ صوتي:
ـ تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ( 1نمره)؛
فرم:
ـ تشخيص تکرارها در طول شنيدن اثر ( 1نمره)؛
بافت:
ـ تشخيص بافت تک صدایی از چند صدايي ( 1نمره)؛
ـ تشخيص تعداد صداهايي که در بافت چند صدايي شنيده می شود ( 2نمره).
ـ شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي
تاريخ و ميراث
ـ درك تفاوت بعضي از انواع آواها در ميراث فرهنگي و هنري ايران
فرهنگي
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن
نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع

76

بارم بندي

 11نمره

 2نمره

 2نمره
 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

هنرهاي نمايشی
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده محيط اجتماعی ـ فرهنگي پيرامون ،تاريخ و ميراث فرهنگي ـ
هنري ايران و آثار هنري و الهام از آنها ( 2نمره)؛
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد براي آفرينش موقعيت (خالقيت).
( 3نمره)

 5نمره

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

1ـ اجرای بازی های نمایشی ( 2نمره)
2ـ اجرای نقش های متفاوت با استفاده از فنون بازیگری (شخصیت پردازی):
درک شخصيت ( 2نمره)
استفاده صحیح از بدن و انجام صحیح حرکات برای ایفای نقشهای متفاوت ( 2نمره)  11نمره
بيان مناسب ( 2نمره)
احساس مناسب ( 2نمره)
خوانش درست عبارات و کلمات ( 1نمره)

ـ درک مفهوم بازی و بازیگری
زیبایی شناسی
ـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنه.
درك هنري
نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي اثر
ـ تحليل عناصر زيباشناسي صحنه
جمع

توجه:

 2نمره

 2نمره
 20نمره

میانگین نمرهای که دانشآموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیتهای هنری کسب مي کنند بهعنوان نمره نهایی
در کارنامه ثبت خواهد شد.

77

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس هنر پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
طراحی

عناوين
كارنامه

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش
هنري خالق

درك هنري

اجراي ايده و
بيان هنري

نشانه های تحقق
ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت).
ـ توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیباییشناسی؛
ـ توانايي بيان افكار و احساسات؛
ـ اجراي ایدهها با امكانات و وسايل در دسترس.

 6نمره

 7نمره

ـ درك زیبایی های طبيعت و خالق آن؛
ـ درك زیبایی ها در آثار هنري شامل:
زیباییشناسی
ترکیب بندی در محيط اطراف؛
ترکیب بندی در تصاوير؛
توجه به اصول زیبایی شناسی :تناسب ،نظم ،ريتم ،تضاد و...

 3نمره

ـ آگاهي از انواع مختلف طراحي در تاريخ و ميراث فرهنگي ـ هنري ايران و جهان؛
تاريخ و ميراث
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی آثار هنري ايران؛
فرهنگي
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
ـ توانایی بیان نظرات و ایده های خود در مورد آثار طراحي و مشارکت در بحث های
گروهی (محتوایی)

 2نمره

نقد هنري

جمع

78

بارم بندي

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

گرافيك
عناوین
کارنامه

اهداف کلی

ایده یابی و
پرورش ایده

مشاهده آثار گرافیکی
ارائه ایده های نو (خالقیت) در طراحي و اجرا
شناخت کاربرد صحیح رسانه های ديداري در امر تبلیغات

اجرای ایده و
بیان هنری

استفاده از عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی آثار گرافیک
توانایی بیان ايده و انتقال پیام توسط آثار گرافیکي
اجرای ایده ها با امکانات و وسایل قابل دسترس

آفرینش
هنری

درک هنری

نشانه های تحقق

 6نمره

 6نمره

درک زیبایی در آثار گرافیکي شامل:
ترکیب بندی مناسب :رنگ و طرح؛
زیبایی شناسی هماهنگي عناصر تصويري و نوشتاري؛
اصول زیبایی شناسی :ريتم ،تضاد؛
تناسب مواد با نحوه اجرا و محيط

 3نمره

ـ توجه به نقش مایه ها ،ابنيه و بناهاي سنتي ،محلي و ملي و کاربرد آن در
تاریخ و میراث
خلق آثار گرافیکی
فرهنگی
ـ احترام گذاشتن به تاریخ و میراث فرهنگی ایران

 2نمره

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
ـ توانایی دانش آموز در بیان نظرات و ایده های خود در مورد آثار گرافیکی و
مشارکت در بحث های گروهی (محتوایی)

 3نمره

نقد هنری

جمع
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بارم بندی

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

عكاسی
عناوين كارنامه
آفرينش هنري
خالق

درك هنري

نشانه های تحقق

اهداف كلي

ـ توانايي مشاهده در دو حوزه طبيعت ،آثار هنري؛
ايده يابي و پرورش ايده
ـ خالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان هنري

بارم بندي
 4نمره

اجراي ايده و بيان
هنري

ـ توانايي تركيب چندين عكس مختلف را براي بيان ايده خود با استفاده از
روش های مختلف 4 :نمره
ـ توانايي بيان ايده و نظر و داستان خود با كمترين تعداد عكس 4 :نمره

 9نمره

زیبایی شناسی

ـ درك چيدمان موفق در ارائه عكس ها (به چيدماني اطالق ميشود كه باعث
گردش نگاه بيننده در كل اثر گردد).
ـ توانايي انتخاب عنوان براي عكس ها به گونه ای كه ارائه اثر نهايي به شكلي
منسجم ،ممكن گردد.
ـ آشنایی با گرایش های مختلف عكاسي

 5نمره

نقد هنري

ـ توانايي دانش آموز در بيان صحيح نظرات و ايده هاي خود و مشارکت در
بحث هاي گروهي ،هنگام نمايش تصاوير در کالس

 2نمره
 20نمره

جمع

خوشنويسی
عناوين كارنامه

نشانه های تحقق

اهداف كلي

ـ توانايي مشاهده آثار هنري؛
ايده يابي و پرورش ايده
ـ توانايي ارائه ایده های متنوع ،متعدد و جديد در تركيب (خالقيت).

آفرينش هنري
خالق

 13نمره

ـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط.

 2نمره

تاريخ و ميراث فرهنگي ـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنويسي 2( :نمره)

 2نمره

اجراي ايده و بيان
هنري

نقد هنري

ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر خوشنويسي
جمع
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 1نمره

ـ ترکيب :نحوه چيدمان حروف و كلمات و انتخاب کشیده درست 3( :نمره )
ـ صحيحنويسي نستعليق :اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات:
( 2نمره)
ـ مرکب برداري :به اندازه موردنیاز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري
كه هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد 2( .نمره)
ـ قدرت قلم :جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در
نگارش احساس نشود 2( .نمره)
ـ پاکيزه نويسي :تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه 1( .نمره)
ـ ميزان تالش و پيشرفت :پشتكار و جديت دانش آموز در طول سال براي
فراگيري خوشنويسي كه از اهميت بااليي برخوردار است 3( .نمره).

زیبایی شناسی
درك هنري

بارم بندي

 2نمره
 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

طراحی سنتی
عناوين كارنامه

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت) مانند چرخش ،بزرگ و کوچک
کردن و ...نقش هندسی و رنگ آمیزی آنها:

 2نمره

طراحی مناسب (صحیح) نقش های هندسی (ساده و گره ها) 5نمره
تکرار نقش های هندسی در کادر 4
رنگ آمیزی مناسب (رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه
به رنگ های سنتی ایران در معماری و کاشی کاری باشد صحیح رنگ زدن و تمیزی
رنگ آمیزی در همه موارد رعایت شود6 ).
تمیزی و اجرای کار 3

13نمره

اجراي ايده و
بيان هنري

زیبایی شناسی ـ درك قواعد هندسي و اصول زیباییشناسی (طراحي نقوش هندسي) در آثار هنري.

 1نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت طرح های هندسي مختلف در ميراث فرهنگي و هنري ايران
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع

 2نمره
 20نمره

زير الكی
عناوين كارنامه

آفرينش هنري
خالق

درك هنري

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد براي طراحی نقشهای زير الكي (خالقيت).

 3نمره

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ استفاده صحيح از ابزار و وسايل و مواد
ـ تمييزي و استحكام اثر
ـ اصالت طرح و نقش
ـ توانايي بيان افكار و احساسات و ايده؛

 10نمره

ـ درك اصول زیبایی شناسی در آثار هنري و انواع مختلف زير الكي همچون تمييزي
زیبایی شناسی و استحكام اثر
اصالت طرح و نقش ،چگونگي اجرا و...

 3نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت انواع زير الكي در ميراث فرهنگي و هنري ايران
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع
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 2نمره
 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

سوزندوزی
عناوين
كارنامه

اهداف كلي

نشانه های تحقق

بارم بندي

ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در سه حوزه طبيعت ،آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد براي طراحی نقش های انواع سوزن دوزی
(خالقيت).

 3نمره

آفرينش
هنري خالق
اجراي ايده و
بيان هنري

درك هنري

ـ شناخت ابزار و وسايل مناسب
ـ دوخت صحیح و مناسب
ـ اجرای صحیح نقش در دوخت (نقشی که جهت دوخت انتخاب شده و مناسب  10نمره
اجراشده باشد)
ـ تمييزي

ـ درك اصول زیبایی شناسی در آثار هنري و انواع مختلف سوزن دوزی همچون
زیباییشناسی
تمييزي اصالت طرح و نقش ،چگونگي اجرا و...

 3نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت انواع سوزن دوزی در ميراث فرهنگي و هنري ايران
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون يك اثر هنري
جمع
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 2نمره

 20نمره

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

هنرهای آوايی
عناوين
كارنامه

آفرينش
هنري خالق

درك هنري

نشانههای تحقق

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

ـ توانايي مشاهده در دو حوزه طبيعت ،آثار هنري؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد (خالقيت).

اجراي ايده و
بيان هنري

ـ ساخت يك ملودي
ـ ساخت يك ملودي با بافت چند صدايي

ـ تشخيص صداي ضرب دار (ريتميک) از غير ريتميک ( 1نمره)؛
ـ تشخيص الگوهاي تکرارشونده در اصوات آوايي (1نمره)
ـ تشخیص اصوات آوايي از غيرآوايي ( 1نمره)؛
ـ تشخيص اصوات باال و پايين ( 1نمره)؛
زیباییشناسی ـ تشخيص سکوت های ميان ملودی ها ( 1نمره)؛
ـ تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ( 1نمره)؛
ـ تشخيص تکرارها در طول شنيدن اثر ( 1نمره)؛
ـ تشخيص بافت تک صدایی از چند صدايي ( 2نمره)؛
ـ تشخيص تعداد صداهايي که در بافت چند صدايي شنيده می شود ( 2نمره).

ـ شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي
تاريخ و ميراث
ـ درك تفاوت بعضي از انواع آواها در ميراث فرهنگي و هنري ايران
فرهنگي
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف قواعد و عناصر زیباییشناسی درون يك اثر هنري
جمع
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بارمبندي

 2نمره

 3نمره

 11نمره

 2نمره

 2نمره

 20نمره

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

هنرهاي نمايشی
عناوين
كارنامه

اهداف كلي
ايده يابي و
پرورش ايده

آفرينش
هنري خالق

درك هنري

اجراي ايده و
بيان هنري

نشانه های تحقق
ـ توانايي مشاهده محيط فرهنگي ـ اجتماعي و آثار هنري؛
ـ توانايي ارائه ایدههای متنوع ،متعدد و جديد براي آفرينش موقعيت (خالقيت).

 4نمره

ـ انتخاب و تهيه يك متن نمايشي مناسب
ـ شخصیتپردازی
ـ انتخاب صحيح بازيگر
ـ صحنه آرایی و چيدمان صحيح صحنه
ـ حركات مناسب
ـ درك شخصيت
ـ بيان مناسب
ـ احساس مناسب
ـ خوانش درست كلمات و عبارات

 10نمره

زیبایی شناسی ـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنه

 2نمره

تاريخ و ميراث ـ شناخت انواع نمايش در ميراث فرهنگي و هنري
ـ احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن
فرهنگي

 2نمره

نقد هنري

ـ توصيف احساسي ـ عاطفي
ـ توصيف عناصر زیبایی شناسی صحنه
جمع

توجه:

بارم بندي

 2نمره
 20نمره

میانگین نمرهای که دانشآموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیتهای هنری کسب مي کنند بهعنوان نمره نهایی
در کارنامه ثبت خواهد شد.
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بارم بندي درس آمادگی دفاعی

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندي درس آمادگی دفاعی پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400
شماره و نام درس
درس ا ّول :امنیت

نوبت اول
تئوري

نوبت دوم

عملي

عملي

تئوري

شهريور
تئوري

2

0/5

1

درس دوم :دفاع و تهاجم

2

0/5

1/5

درس سوم :انقالب اسالمی

2

0/5

1

درس چهارم :بسیج ،مدرسۀ عشق

2

0/5

1/5

درس پنجم :آشنايي با حماسه دفاع مقدس

2

0/5

2

درس ششم :مردان مبارز و زنان قهرمان

2

0/5

2

درس هفتم :سرباز اسالمـ سردار دل ها

1

1

درس هشتم :نظام جمع و شیوه های رزم انفرادي

3

4

درس نهم :شناخت و مقابله با جنگ نرم

2

2

درس دهم :پدافند غیرعامل

1/5

2

درس یازدهم :آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه

1/5

2

جمع

8

12
20

تذکرات:

8

12
20

عملي

20
20

الف) نمره عملی دانشآموزان براساس دستورالعمل ابالغی از سوی کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانشآموزی
تعیین و توسط مربی بخش عملی محاسبه و اعالم میگردد.
ب) فعالیتها و پرسشهای طراحیشده در متن کتاب برای مشاركت جدي دانشآموزان در کالس درس بوده و از
این پرسشها در آزمون کتبی استفاده نشود.
ج) انتظار می رود دبیران محترم از افتخارات بومی دوران دفاع مقدس هر استان ،شهر ،منطقه و روستا (شهدا ـ
ایثارگران و  )...در تحقیق و پژوهشهای دانشآموزان استفاده نمايند.
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بارم بندي درس کار و فناوری هفتم ،هشتم و نهم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

بارمبندی درس کار و فناوری پایه هفتم ،هشتم و نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400

 ١بارم بندی و بودجهبندی حاضر بر اساس شرایط عادی در مدارس طراحیشده است .همکاران عزیز میتوانند
تعداد جلسه های اختصاص به هر پودمان را به صالحدید خود کم یا زیاد نمایند .فیلم آموزشی تمامی پودمان ها در
سایت بارگذاری شده است بهگونهای برنامهریزی نمایید که خللی در آموزشهای سایر دروس ایجاد نشود.

 2اين درس آزمون پاياني کتبی ندارد ،با توجه به این مورد نمره اختصاصي هر پودمان و پروژه طبق جدولها از
 20نمره و در هر نوبت بر اساس تعداد پودمان های تدریس شده توسط دبیر محاسبه میشود .در شرایط کنونی،
از  20نمره 16 ،نمره برای سنجش فعالیت پودمان ها و پروژه فردی بر اساس ابزارهای سنجش در راستای جدول
موارد مهم ارزشیابی پودمان و پروژه مندرج در صفحات آغازی کتابهای درسی در نظر گرفتهشده است مانند
بهرهگیری درست از فناوری ها ،نوآوری و خالقیت ،مدیریت صحیح منابع در دسترس ،اجرای درست فرایندهای
ساخت و تولید ،قابلیت ارائه در بازارچه ،مستندسازی ،انجام تحقيق ،حل جدولها ،آزمايش و هر نوع سنجشی که بر
اساس آزمونهای عملکردی تنظیمشده باشد به جزء آزمون کتبی .همچنین  4نمره از  20نمره به رفتار ،همکاری
و ارزشگذاری اخالقی دانش آموز در محیط کالس در راستای جدول ارزشیابی کتاب درسی اختصاص داده میشود.
ابزار سنجش این قسمت به تشخیص دبیر میتواند شامل :روند پیگیری ،مشاهده و بهرهمندی وی از فیلمهای
آموزشی ،شركت در گفتوگوهای تعاملی با همکالسیها و معلم پیرامون درس ،همچنین پرسشگری و داشتن
تفکر انتقادی ،همکاری و رفتار وی با همکالسیها برای بهبود یادگیری ،انجام فعالیتها و گزارشدهی به دبیر در
زمان تعیینشده ،رعایت نکات ایمنی و ارگونومی کار هنگام انجام فعالیت.

 3در توليد محصول (تحویل فعالیت یا پروژه) در کنار كاربرد صحیح ابزارها ،كاربست درست آموختهها ،انتقال
مفاهيم کاربردی بودن ،قابلیت معرفی و ارائه آن در بازارچه مورد تأكيد است.
 4فعالیتهای عملی را به سمت کاربردی کردن و خالقانه بودن آنها سوق دهید .در برخی موارد میتوانید از یک
فعالیت عملی در یک پودمان برای پودمان دیگر بهره ببرید مانند استفاده از مدار الکترونیکی (پودمان الکترونیک) در
ساخت ماکت (پودمان معماری و سازه) پایه هشتم به شکل چراغ خواب به جای ماکتی که فقط جنبه نمایشی دارد.

 5از همکاران ارجمند خواهشمندیم در شرایط تدریس به آسیبهای ناشی از فعالیتهای کارگاهی واقف و ارگونومی
متناسب با نکات ایمنی انجام فعالیتهای عملی را مدیریت نمایند و برای جدی گرفتن توسط دانشآموز معیاری
از نمره بندی به این موضوع تعلق گیرد.

 6برای جلوگیری از آسیب و تشنج در بین دانشآموزان ،پیشنهاد کار و فعالیت عملی بر اساس شرایط موجود
تنظیم شود ،همچنین معرفی ابزار و وسایل کار را بر اساس کمترین امکانات طراحی و آنچه در دسترس دانشآموز
است را مدیریت فرمایید مانند :استفاده از مواد بازیافتی برای دانشآموزان کم برخوردار.

 7همکاران ارجمند از همان روزهای نخستین کار میتوانند با تشکیل کانال ،وبسایت ،وبالگ و ...فعالیتهای
دانش آموزان را در پوشه کار خود با شناسنامه توضیحات طرح ذخیره و در پایان هر نیم سال بازارچه دایر نمایند تا
دانشآموزان از فعالیتهای سایر همکالسیها یا هم مدرسهای خود بازدید نمایند.
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بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

 8قبل از ارائه جدول بارم بندی و بودجهبندی هفتم ،هشتم و نهم ،جدول پیشنهادی با عنوان بوم نمای مستندسازی
فعالیت و پروژه توسط دانشآموز ارائهشده است .این بوم نما فقط جنبه پیشنهادی دارد و میتوانید برای نظم بخشیدن
ثبت مستندات توسط دانشآموز این فرم را در اختیار دانشآموز قرار دهید.

بوم نمای مستندسازی فعالیت پودمان (پروژه فردی)
نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان فعالیت( پروژه):

کالس:

دبیرستان:

دبیر:

سال تحصیلی:

پودمان:

نحوه مدیریت منابع شما (چگونگی صرفه جویی هزینه ها و مواد اولیه،
استفاده بهینه از مواد و ابزار موجود و یا نحوه جایگزین مناسب پیدا
نکات ایمنی و ارگونومی الزم
کردن برای آنها و:)..
شرح مختصر نحوه انجام
برای انجام فعالیت (پروژه)
فعالیت (پروژه) شما:
که شما رعایت کردید:

تصویر حین فرایند انجام کار فعالیت (پروژه) شما:
تصویر نهایی فعالیت (پروژه)
شما:

89

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

هوالعلیم
کار نمای ثبت فعالیت عملی گروهی (بخش رایانه و کارگاهی) درس کار و فناوری
نام پودمان:
عنوان فعالیت:
مکان برگزاری:

پایه:
فعالیت شماره:
تاریخ:

گروه............................................. :
نام و نام خانوادگی دانش آموز(سرگروه)........................................ :
اعضای گروه..............................................،............................................. :

ابزار و وسایل موردنیاز:
شرح مختصر روش اجرا:
خالقیت ها و نوآوری ها:
رعایت نکات ایمنی ،بهداشت و ارگونومی حین فعالیت:
ایده های حفاظتی زیست محیطی:
روش مستندسازی و اشتراک گذاری فعالیت(تهیه کلیپ ،ارائه در نمایشگاه:)... ،
امضای دبیر:

90

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

تدریس

نمره پیشنهادی

صفحه های

فعالیت مربوط به
پودمان یا پروژه

ـ بیان قوانین و چارچوب کتاب و
نحوه ارزیابی
ـ اختراع و نوآوری روش های مخترع
و نوآور شدن (ایده گرفتن از آفرینش
ـ بررسی کارکرد وسایل پیرامون خود
ـ بررسی زندگی مخترعین)

4ـ2

حل جداول صفحه
 3تا 4

4

ـراه های پرورش خالقیت (ارتباط
اجباری ،بارش فکری ،حل معما و )...
ـ طراحی و ساخت

8ـ4

حل جدول5ـ1ـ
کار کالسی و بارش
فکری و پرسش صفحه
6ـ کار کالسی صفحه
 6و 7ـ
کار کالسی صفحه 8

4

مهرماه

پودمان نوآوری و فناوری

مهرماه

دوم

ماه

برنامه و موضوع کار پودمان

اول

نام پودمان

جلسه تدریس پودمان

برنامه کاری درس کار و فناوری پایه هفتم سال تحصیلی 1401ـ  1400متناسب با شرایط حضوری
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روش تدریس پیشنهادی
(انتخاب بر اساس شرایط
حضوری یا غیرحضوری
تدریس)

تعاملی به شیوه انگیزشی
متناسب با دنیای واقعی ـ
اکتشافی
ـ مسئله محوری ـ پرسش
و پاسخ تنظیم محتوای
الکترونیکی (پاورپوینت ،فیلم
آموزشی و )...ـ درس نامه

پیشنهاد نحوه کار در
وضعیت حضوری
جهت دست یابی به اهداف
تعالی تدریس پودمان

ـ معطوف نمودن ذهن
دانش آموز به اختراعات و
نوآوری های پیرامون خود در
کالس و بیرون از محیط کالس
ـ تقلید و الگوگیری از طبیعت
اطرافش جهت ایده پردازی و
ترسیم ایده و طرح سر کالس
درسی با نظارت و راهنمایی
دبیر
ـ باز کردن چند وسیله ساده
پیرامون خود مانند وسایل
موجود در لوازم تحریر یا موارد
ذهنی ،بحث و گفتگو پیرامون
کارکرد آن با هم کالسی ها

ـ فرصت جستجو کردن در
محیط مدرسه (در صورت
وجود امکانات رایانه ای در
جستجوگری (در بخش
مدرسه) ،در غیر این صورت،
زندگی نامه دانشمندان) ـ
هر کدام از دانش آموزانی که
مسئله محوری و بازی های
می توانند یک دانشمند ایرانی
نمایشی (بخش پرورش
را معرفی و روش کار وی را
خالقیت)
بیان کنند سپس اطالعات را
تنظیم محتوای الکترونیکی
برای همدیگر زیر نظر دبیر به
(پاورپوینت ،فیلم آموزشی و )...ـ
اشتراک گذاشته شود.
درس نامه خالقیت
ـ اجرای خالقانه روش های
پرورش خالقیت با بازی های
مهارتی در کالس

8

ارزیابی پودمان
اول

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان نوآوری و فناوری

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

کار کالسی و بارش
فکری صفحه 16ـ
کار کالسی و پرسش
صفحه 18ـ کار کالسی
صفحه 19ـ
ترسیم هرم غذایی

9

کار کالسی صفحه
 20و 21ـ و کارهای
غیرکالسی صفحه 21

7

ارزیابی پودمان دوم

13ـ8

تعریف فناوری و اطالعات ـ
بانکداری الکترونیکی ـ سیر تحول و
تکامل فناوری اطالعات و ارتباطات
ـ تأثیرات فناوری اطالعات و
ارتباطات ـ
نقاشی الکترونیکی

19ـ15

دوم

آبان ماه

92

ـ تدریس فناوری و سیستم
اجرای مرحله اول ساخت پروژه
خالقیت و
هم اندیشی در یک روز جذاب
(ایده پردازی و ساخت وسیله
ابتکاری)

اول

مهرماه

مهرماه

کار کالسی های صفحه
 9الی 11ـ کار کالسی
و پرسش صفحه 12ـ
کار کالسی های صفحه
13

ـ بررسی فناوری های روز دنیا
ـ ارتقاء تفکر سیستمی به
یادگیری معکوس ـ پرسش
خصوص در زمینه تولید
و پاسخ ـ شیوه های تدریس
کسب و کار و کارآفرینی
تقویت مهارت هم اندیشی،
ـ استفاده از سیستم های
تقویت اندیشه ورزی مانند طوفان
محیطی در تدریس
فکری ،افزایش مهارت های
بازبینی طرح های ابتکاری
فراشناختی تنظیم محتوای
دانش آموزان در روز آزاد
الکترونیکی (پاورپوینت ،فیلم
و اجرا کردن طرح پس از
آموزشی و)...
تأیید دبیر در مدت تعیین شده
توسط دبیر

پودمان کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

سوم

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

نکات ارگونومی کار با رایانه و تلفن
همراه ـ نوشتن متن روی تصویر در
 Wordو آموزش قابلیت های دیگر
این برنامه جستجو در وب گاه شبکه
ملی مدارس

21ـ20

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات

16

یاد گبری معکوس ـ پرسش
و پاسخ
ایفای نقش نمایشی ـ
آموزش مهارتی ـ ترسیمی ـ
تنظیم محتوای الکترونیکی
(فیلم آموزشی و)...

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی ـ تنظیم محتوای
الکترونیکی (فیلم آموزشی و)...

در شرایط عادی بازدید از یک
مرکز امور بانکی نزدیک مدرسه
 :بررسی کاربرد اطالعات و
ارتباطات در فضای کاری و
آموزشی مدرسه خود
آموزش عملی کاربرد برنامه
رایانه ای  Paintو ترسیم

خالقانه هرم غذایی

آموزش قابلیت های نرم افزار
Word

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

28ـ24

دوم

موتورهای جست وجو و مرورگرها
و ویژگی های آنها نکات ایمنی
جست وجوـ کاربرد عالمت ها و
کلیدواژه ها در جستجوها

34ـ28

پرسش و کار کالسی
صفحه23ـ کار
کالسی های صفحه 26
الی 28

8

کار کالسی ها و
بررسی صفحه 29ـ
کار کالسي ها و جدول
صفحه 31ـ کار
کالسی های صفحه32
الی 34

8

39ـ38

آذرماه

ادامه مستندسازی و تهیه
گزارش(ایجاد صفحه جلد و عنوان،
تنظیم متن ها) با کمک نرم افزار
واژه پرداز

41ـ40

ارزیابی
پودمان چهارم

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان مستندسازی

مستندسازی

آبان ماه

تعریف مستندسازی و مزایای
مستندسازی و تهیه گزارش (شناخت
موضوع ،انتخاب منابع و جمع آوری
اطالعات) ـ با کمک نرم افزار
واژه پرداز نحوه ذخیره اطالعات و
ایجاد فایل متنی

دوم

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان جستجو و جمع آوری
اطالعات

اول

ارزیابی پودمان
سوم

آبان ماه

شناخت موضوع و محدودیت های
آنـانتخاب و تعیین منابع و
جمع آوری اطالعات دربارۀ موضوعـ
تعیین منابع جمع آوری اطالعاتـ
بررسی شبکه ها و دالیل نیاز به آنها

جستجو و جمع آوری اطالعات

اول

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

93

بارش فکری و پرسش
صفحه 38ـ بارش
فکری صفحه در
39

جستجو معمولی اینترنت
بارش فکری ـ تعاملی ـ اکتشافی
بدون پیش زمینه و جستجو
ـ پرس وجو یادگیری معکوس ـ
استاندارد پس از آموزش دبیر
تنظیم محتوای الکترونیکی
در شبکه اینترنت و مقایسه
(پرده نگار ،فیلم آموزشی و )...
این دو روش

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

8
بارش فکری ـ یادگیری معکوس
ـ اکتشافی ـ تعاملی تنظیم
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

کار کالسی های صفحه
40ـ کار کالسی و
غیرکالسی صفحه41

آموزش مستندسازی در
نرم افزار Word

8

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

فروش کاال و ارائه خدمات ـ بازاریابی
و تبلیغات ـ فرصت کار در منزل ـ
راه اندازی کسب وکارـ انواع بیمه

  56ـ50

دی ماه

ارزیابی
پودمان ششم

آذرماه

سوم

نقشه کشی

پرسش و کار
غیرکالسی صفحه 44ـ
بررسی صفحه 45ـ
کار کالسی های صفحه
 46و 47
ـ کار کالسی های
صفحه 48ـ کار کالسی
و هم اندیشی صفحه
49ـ کار کالسی و
غیرکالسی صفحه 50

4

کار کالسی و غیرکالسی
صفحه  51و   54ـ
کار کالسی صفحه 56

12

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان کسب وکار

دوم

نقشه کشی

ارزیابی نوبت اول

دوم

آذرماه

47ـ44

کسب وکار

ـ تعریف کارآفرین،کارآفرینی
و ویژگی ها معرفی برخی از
کسب وکارهاـ نحوه درآمد و
پس اندازـ معرفی مکان مبادله کاال(
بازار)ـ خرید صحیح کاالـ خرید
اینترنتی و نکات ایمنی آن

اول

ارزیابی
پودمان پنجم

94

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

16

مفهوم نقشه و کاربرد آن ـ ابزارهای
نقشه کشی ـ ترسیم شکل های ساده
با دست

 66ـ  58

کار کالسی صفحه
 58ـ پرسش و کار
کالسی صفحه  59و
 61ـ کار کالسی های و
تمرین های صفحه62
و 64

8

انواع خط در نقشه و کاربرد آنها و
چگونگی ترسیمـ ترسیم سه نما
ـ اندازه گیری و مقیاس

72ـ67

کار کالسی صفحه 66ـ
کار کالسی صفحه 68ـ
کار کالسی صفحه
 71و70

8

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان نقشه کشی

نمره پایانی و مستمر هر دو یکسان داده منظور شود

16

یادگیری معکوس ـ حل مسئله
ـ تعامل با دنیای واقعی ـ
تنظیم محتوای الکترونیکی
(پرده نگار ،فیلم آموزشی و )...

پرسش و پاسخ ـ ایفای نقش
ـ اکتشافی ـ حل مسئله و
روش های فراشناختی

دعوت از یک کارآفرین یا
بازدید از کارگاه کارآفرینی
استفاده از گزارش اولیاء
کارآفرین به کمک دانش آموز
تهیه بروشور

تهیه گزارش از مراکز خرید و
برندهای معتبر شهر راه اندازی
کسب وکار مدرسه ای یا خانگی
تهیه بروشورهای آموزشی
مشاوره با افراد موفق جهت
راه اندازی کسب وکارهای
خانگی

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

تدریس نمایشی و ترسیمی ـ
تنظیم محتوای الکترونیکی
(پرده نگار ،فیلم آموزشی و )...ـ
درس نامه آموزشی

تمرین عملی و مهارتی ترسیم
دستی نقشه ها

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل
روش محاسبه ریاضی میانگین
نمره پایانیS÷X =M :
 =Sجمع نمرات پودمان ها
 =Xتعداد پودمان ها
 =Mنمایش میانگین نمرات

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

پروژه کار با چوب خانگی( جلسه
دوم)

  88ـ80

93ـ91

اشتراک گذاری اطالعات با استفاده از
نرم افزار )2( power point
درج دکمه های تعاملی ـ جلوۀ
نمایشی اسالید و محتوا ـ درج
پس زمینه در اسالید

96ـ94

ارزیابی
پودمان هشتم

اشتراک گذاری اطالعات

اشتراک گذاری اطالعات با استفاده از
نرم افزار )1( power point
طراحی صفحات برای تهیۀ
اسالیدهای نمایشی ـ تهیۀ
اسالیدهای نمایشی ـ درج تصویر و
محتوا در اسالیدـ

دوم

ارزیابی
پودمان هفتم

95

کار کالسی های صفحه
77ـ
پرسش صفحه 80

8

پرسش و پاسخ ـ اکتشافی
ـ یادگیری معکوس

ـ

8

آموزش مهارتی به صورت
نمایشی و یا محتوای الکترونیکی
فعالیت عملی کار با چوب
چون نمایش فیلم آموزش
مهارت

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان کار با چوب

اول
بهمن ماه

  88ـ  75

دوم

بهمن ماه

کاربرد چوب ـ انواع چوب ـ
مشخصات برخی از چوب ـ معرفی
ابزار کار با چوب ـ ابزار مونتاژ و
اتصال پروژه کار با چوب خانگی
(جلسه اول)

کار با چوب

اول

بازه زمانی امتحانات نوبت اول در دی ماه ـ فرصت بازدید بازارچه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال اول

کار کالسی صفحه
 91و 93

6

فعالیت عملی کار با چوب

آموزش پرده نگار
( power pointقسمت )1

کار کالسی های صفحه
94
و 95

10

آموزش پرده نگار
( power pointقسمت )2

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی به تشخیص دبیر در پودمان اشتراک گذاری اطالعات

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

پرسش 112ـ
بررسی 114

10

یادگیری معکوس ـ پژوهشی ـ
نمایش فیلم ،پاورپوینت و...

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان پرورش و نگهداری
حیوانات

16

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

کار کالسی صفحه 121
الی123

6

دوخت و آشنایی با ابزارهای دوخت
ـ نمونه دوخت های دستی و انواع آن
ـ نکات ایمنی

116ـ123

اتو کردن و نکات ایمنیـ دوخت با
ماشین دوخت و نکات ایمنی آنـ
دوخت رو بالشتی یا موارد مشابه

123ـ130

سوم

اسفندماه

کشت گیاه یا سبزی فصلی به انتخاب

116ـ112

کشت و کار در مدرسه یا منزل

6

دوم

ارزیابی پودمان نهم

111ـ98

یادگیری معکوسـروش استقرایی
ـ بحث گروهی ـ جستجوگری
و پژوهشی ـ نمایش فیلم،
پاورپوینت و...

بازدید از مرکز پرورش گیاهان
کشت و کار در مدرسه یا منزل

بررسی و کار غیرکالسی
99ـ هم اندیشی صفحه
102ـ بررسی 104ـ

اول

اسفندماه

هدف از پرورش گیاه ـ بررسی امکان
کشت گیاه دریک منطقه ـ آماده
کردن بستر کشت ـ کاشت ـ داشت
ـ برداشت

دوم

پرورش و نگهداری گیاهان

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

شناسایی الیاف ـ نگه داری پوشاک ـ
شستشو و لکه بری لباس ـ اهمیت
انتخاب رنگ لباس ـ پوشاک اقوام
ایرانی
پروژه دوخت

126ـ121

یادگیری معکوس ـ تدریس
مهارتی ـ نمایش فیلم های
آموزشی

تمرین و آموزش انواع
دوخت های کاربردی در کالس

ارزیابی پودمان دهم

96

کار کالسی 124ـ کار
کالسی  126و 127ـ
کار کالسی 128

8

کار غیرکالسی های
133ـ
کار کالسی صفحه 134

2

یادگیری معکوس ـ تدریس
تعاملی ـ مهارتی ـ نمایش
فیلم های آموزشی

پوشاک

هفته سوم و چهارم فروردین

تعطیالت نوروزی

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان پوشاک

16

اکتشافی ـ یادگیری معکوس
ـ نمایش محتوای الکترونیکی
(فیلم ،پاورپوینت و )...

آموزش دوخت کاربردی
خالقانه و انجام آن در مدرسه
مانند کیف چندکاره،
رو بالشتی چند مدلی،
عروسک های ابتکاری با
امکانات موجود
بازدید از مرکز تولیدی
آزمایش شناسایی الیاف در
مدرسه ،لکه شویی لباس و..

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

ارزیابی نوبت دوم

ارزیابی
پودمان یازدهم

142ـ128

تهیه لبنیات خانگیـ میکروب زدایی
مواد غذاییـ نکات بهداشتی تهیه مواد
خوراکی
پخت یک وعده غذایی و نکات ایمنی
آنـمهمان نوازی

147ـ142

سوم

اردیبهشت ماه

اهمیت صنایع خوراکـ ناشتا ـ
شناسایی مواد خوراکی ـ شناسایی
مواد سالم و ناسالم ـ کار با اجاق گاز
و گرم کردن مواد غذایی و نکات
ایمنی ـ سفره آرایی

دوم

خوراک

اول

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

کار کالسی صفحه
138ـ کار کالسی
صفحه  139و
140ـ کار غیرکالسی
صفحه 141و 142

4

کار غیرکالسی
صفحه143ـ
هم اندیشی صفحه 147

6

کار غیرکالسی
148ـکار کالسی 149
و صفحه 150
ـ هم اندیشی 152ـ
بررسی صفحه 155

نگهداری مواد خوراکی در یخچال
و سردخانه ـ خشک کردن سبزی ـ
تدارک میان وعده ـ مواد نگه دارنده
ـ بسته بندی حبوبات ـ در صورت
تمایل تهیه نان پنجره ای

6

147ـ  155

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس آزمون های
عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان خوراک

16

نمره پایانی و مستمر هر دو یکسان منظور شود

بازدید از مراکز تهیه خوراک و
صنایع غذایی
انجام آزمایش های کالسی ـ
مهارت تزیین و سفره آرایی
تهیه لبنیات یا پخت یک
حل مسئله ـ روش تدریس چند وعده غذایی سفره سالمت با
حسی ـ یادگیری معکوس ـ
رعایت پروتکل های بهداشتی ـ
تخصصی گروه و تیمیـنمایش
آموزش عملی چیدمان وسایل
محتوای الکترونیکی (فیلم،
و لوازم سفره جهت مهمانداری
پاورپوینت و)...
و مهمان نوازی با رعایت
پروتکل های بهداشتی

تهیه یک شیرینی ساده
محلی در مدرسه با رعایت
پروتکل های بهداشتی

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

روش محاسبه ریاضی میانگین
نمره پایانیS÷X =M :
 =Sجمع نمرات پودمان ها
 =Xتعداد پودمان ها
 =Mنمایش میانگین نمرات

بازه زمانی امتحانات نوبت دوم در خردادماه ـفرصت بازدید بازارچه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال دوم

97

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

آبان ماه

98

فعالیت مربوط به
پودمان یا پروژه

تحقیق کنید
صفحه 5

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان کار
با فلز
آشنایی با مصارف
الکتریسیتهـمفاهیم اساسی در
الکتریسیته
(پتانسیل ،جریان و مقاومت
الکتریکی)ـآشنایی با دیود

24ـ27

مدار الکتریکی و اجزای آن
قانون اهم و نحوه اندازه گیری
کمیت هاـ کارکرد ترانزیستور و مدار
مجتمع

28ـ31

روش تدریس پیشنهادی
(انتخاب بر اساس شرایط
حضوری یا غیرحضوری
تدریس)

پیشنهاد نحوه کار در وضعیت
حضوری
جهت دست یابی به اهداف
تعالی تدریس پودمان

بارش فکری ـ پرسش و پاسخ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

انجام تمرین عملی جابجایی
برخی وسایل و نصب نکات ایمنی
و قوانین کار در کارگاه به شکل
ابتکاری و به دور از جمالت امری
ـ تهیه پوستر با کمک نرم افزارها
مانند پاورپوینت

6

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

جلسه اول ساخت مصنوع فلزی

8

آموزش مهارتی و نمایشی
ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

جلسه دوم ساخت مصنوع فلزی

نمره پیشنهادی

ابزار نحوه اتصال و مونتاژکاری
ساخته های فلزی

14ـ20

کار کالسی صفحه
16ـ پرسش صفحه
17

الکترونیک

مهرماه

3ـ14

کار کالسی صفحه
 12،6و 13ـ

دوم

ارزیابی نهایی
پودمان اول

اهمیت مواد فلزی و معرفی برخی از
آنها و نیم ساخته های فوالدی ـ ابزار
خط کشی و برش کاری و نکات ایمنی
آنهاـسوهان کاری و نکات ایمنی کار
با سوهان ـ معرفی ابزار سوراخ کاری
و خم کاری

اول

مهرماه

ـ

سوم

ماه

بیان قوانین و چارچوب کاری ـ
گروه بندی دانش آموزان ـ بیان
رنگ ها ـ نکات ایمنی پایه در هنگام
کار با ابزارهای دستی ـ جابجایی و
ارگونومی کار

دوم

کار با فلز

برنامه و موضوع کار پودمان

صفحه های
تدریس

اول

نام پودمان

جلسه تدریس پودمان

برنامه کاری درس کار و فناوری پایه هشتم سال تحصیلی 1401ـ 1400متناسب با شرایط حضوری

2

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

انجام کار کالسی
توسط دبیر صفحه
27و بارش فکری
صفحه 27

4

انجام کار کالسی
صفحه  29توسط
دبیرـ کار کالسی
صفحه 30ـ

4

حل مسئله ـ استقرایی ـ
یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

استفاده از ابزار و وسایل و قطعات
الکتریکی و الکترونیکی موجود
در مدرسه و تهیه شده توسط
مدرسه یا اولیاء

حل مسئله ـ استقرایی ـ یادگیری
معکوس ـ
آموزش کارکرد عملی مالتی متر
آموزش مهارتی و نمایشی ارائه کار با
و تست ترانزیستور
محتوایالکترونیکی(پردهنگار،فیلم
آموزشی

آبان ماه

ساخت پست الکترونیکی در رشد
و نکات امنیتی ساخت پست
الکترونیکی ـ تفاوت آدرس بندی
وبگاه ها ـ مزایا و معایب رمزهای
عبورـ اخالق و امنیت اینترنتی ـ
ارسال گروهی رایانامه

42ـ48

ارزیابی نهایی
پودمان چهارم

6

بارش فکری
صفحه  42و 43ـ
کار کالسی های و
غیرکالسی صفحه
44الی47ـ پژوهش
صفحه 46ـ

10

یادگیری معکوس پرسش و
پاسخـ محتوای الکترونیکی
(پرده نگار ،فیلم آموزشی و )...

پرسش و پاسخ ـ طوفان فکری ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

جستجو و اشتراک گذاری
اطالعات در صورت وجود امکانات

ساخت پست الکترونیکی ایرانی
(رشد ـ چاپارو )...

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

اهمیت بافت و تأمین اقتصادـ مرحله
اول پروژه بافت(پود گذاری)

 52ـ56

کار کالسی و
غیرکالسی صفحه
 53و 56

7

مرحله دوم پروژه بافت (تارگذاری)
بافت شیرازه و بند و تزئین

  57ـ  65

بارش فکری صفحه
 60ـ
کار کالسی صفحه
  64ـ کار غیرکالسی
  65ـ

9

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
صنایع دستی (بافت)

یادگیری معکوسـآموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با محتوای
بستن پروژه مدار الکترونیکی
الکترونیکی (پرده نگار ،فیلم
آموزشی و )...

 16ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
مطرح شده در بند  3این فایل

بارش فکری و
پژوهش صفحه 41ـ
جدول 3ـ3ـ

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
شهروند الکترونیکی 1ـ اتصال به شبکه و پست الکترونیکی

دوم

صنایع دستی(بافت)

آذرماه

39ـ42

اول

آذرماه

ارزیابی نهایی
پودمان سوم

شهروند الکترونیکی 1ـ اتصال به شبکه و پست الکترونیکی

اهمیت اینترنت و داشتن پست
الکترونیک ـ اتصال به شبکه ـ
سرویس دهنده های اینترنت ـ معرفی
مودم ها و تفاوت آنها

دوم

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
الکترونیک

سوم

99

لحیم کاری و نکات ایمنی لحیم کاری
پروژه الکترونیک

8

31ـ38

اول

ارزیابی نهایی
پودمان دوم

سوم

آبان ماه

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

مرحله اول پروژه بافت سر کالس

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

مرحله دوم پروژه بافت

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

بهمن ماه

تبدیل فایل ها به قالب دیگر و نصب
و تهیه آلبوم تصاویرـ ویرایش صدا

73ـ  75

2

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

تهیه آلبوم تصاویرـ

73ـ74

بارش فکری صفحه
74ـ کار کالسی و
غیرکالسی 74ـ

2

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

پنجم

دی ماه

4

چهارم

دی ماه
ارزیابی نهایی
پودمان پنجم

ساخت فیلم کوتاهـ نکاتی در مورد
کپی رایت یا حق تکثیر

70ـ72

کار کالسی های
صفحه 70ـ کارهای
کالسی و غیرکالسی
صفحه  71و72

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

سوم

شهروند الکترونیکی ()2

آشنایی با ابزارهای چندرسانه ایـ
ویرایش تصویر و قالب های رایج
ذخیره تصویرـ

  67ـ69

بارش فکری صفحه
  68ـ کار کالسی ها و
پژوهش صفحه   69ـ

4

دوم

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

اول

آذرماه

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

پویانماییـ پشتیبان گیری

75ـ77

کار کالسی صفحه
76ـ کار کالسی و
غیرکالسی 77

4

آموزش مهارتی انگیزشی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

کار کالسی صفحه
73
کار کالسی صفحه
75

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل و به تشخیص دبیر در پودمان)
شهروند الکترونیکی 2

نرم افزارهای تحت ویندوز:
ـ نرم افزار/ Video Scribe
نرم افزار Photoshop
ـ نرم افزارIllustrator

ـ نرم افزار CorelVideoStudio
ـ نرم افزار Adobe_Animate
ـ نرم افزار Cool Edit Pro

ـ نرم افزار Camtasia
نرم افزارهای تحت اندروید
(موبایل):
 Kinemster / Background
eraser

 Pixaloop / Pinterest / Vid
compact

 Xrecorder / Dolby on /
Apower miror

 Inshot / Picsart / SnapSeed /Matnnegar
 Alight Motion

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

پروژه پرورش و نگهداری از حیوانات

اهمیت پرورش و نگهداری حیوانات ـ
مشاغل مرتبط با پرورش و نگه داری
حیوانات اهلی ـ استانداردها و قوانین
ـ ابزار و وسایل موردنیاز برای پرورش
حیوانات اهلی

  82ـ86

دوم

بهمن ماه

100

اول

محاسبه نمره مستمر و پایانی بر اساس فرمول مندرج در جدول پایه هشتم
بازه زمانی امتحانات نوبت اول در دی ماه ـ فرصت بازدید نمایشگاه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال اول

پروژه پرورش و نگهداری حیوانات

  86ـ93

کار کالسی صفحه
 82و  83ـ بارش
فکری صفحه   84ـ
کار کالسی و
غیرکالسی صفحه
  85ـ کار کالسی 86

4

پژوهش صفحه 89و
90ـ کار غیرکالسی
صفحه 91ـ

4

بارش فکری ـ پرسش و پاسخ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

بازدید از مراکز پرورش حیوانات
تهیه بروشور و پوستر

یادگیری معکوس ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

پرورش بلدرچین یا سایر حیوانات
پرورشی در فضای مناسب

کار غیرکالسی
صفحه 95

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
پرورش و نگهداری از حیوانات

اصول نگارش یک نامه اداری ـ
حسابداری ـ رویدادهای مالی
کسب وکار با ماشین حساب
.

106ـ112

امور اداری و مالی

تعریف سازمان ـ نمونه نمودارهای
سازمانی ـ بخشی از کارهای اداری ـ
سیاست های کلی نظام اداری کشورـ

100ـ106

دوم

اسفندماه

تعریف آبزی پروریـ هدف های
آبزی پروریـ پرورش و نگه داری
ماهیان آکواریومی (انتخابی (

93ـ  98

اول

ارزیابی نهایی پودمان
ششم

سوم

اسفندماه

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

کار کالسی و
غیرکالسی و
بارش های فکری
صفحه101ـکار
کالسی صفحه 103
و صفحه 104

کار کالسی های
صفحه 107ـ کار
کالسی 110ـ

8

پرسش و پاسخ ـ استقرایی ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

پرورش آبزی در فضای مناسب

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

3

5

یادگیری معکوس ـ جستجو
گری ـ محتوای الکترونیکی
(پرده نگار ،فیلم آموزشی و )...

ترسیم نمودارهای سازمانی در
نرم افزارهای مانند Word

سخنرانی ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

آموزش کالسی نگارش نامه
دستی و شیوه استاندارد تایپ
آن در نرم افزار  Wordـ کار با
ماشین حساب مهندسی

هفته سوم و چهارم فروردین

ارزیابی نهایی پودمان
هفتم

101

کاربرد برخی از ابزارها و نرم افزارها
در زمینۀ مالی ـ نرم افزار اکسل
چهارم

امور اداری و مالی

سوم

هفته باقی مانده اسفندماه (جبرانی پودمان ها)ـ تعطیالت نوروزی

112ـ116

کار کالسی112ـ
 113و 114ـ کار
کالسی و غیرکالسی
115ـ کارهای
کالسی 116

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان امور
اداری و مالی

8

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (فیلم
آموزشی و )...

آموزش قابلیت هایی از نرم افزار
اکسل

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

ماکت و اندازه ماکت ـ تقسیم بندی
ماکت هاـ
مصالح ساختمانی ماکت ـ ابزار و
تجهیزات ماکت سازی ـ نکات ایمنی
و بهداشتی در ساخت ماکت

125ـ127

سوم

ساخت ماکت
(جلسه اول :طراحی و ایده پردازی ـ
ترسیم نقشه و اندازه بندی صحیح)

چهارم

اردیبهشت ماه

نقشه خوانی (عالئم کاربردی
نقشه های معماری) ـ نماهای
معماری ،پالن و برش عمودی

122ـ124

دوم

معماری و سازه

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ساخت ماکت جلسه دوم
(ساخت و مونتاژ)

ارزیابی نهایی
پودمان هشتم

127ـ141

ـ

4

حل جدول یک
صفحه 125ـ کار
کالسی صفحه 127

4

پرسش صفحه
130ـ کار
غیرکالسی صفحه
131ـ کار کالسی
صفحه 138ـ کار
کالسی و غیرکالسی
صفحه 140

8

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل و به تشخیص دبیر در پودمان
امور اداری و مالی

جستجوگری ـ تعامل با محیط
واقعی ـ مهارتی ـ محتوای
الکترونیکی (پرده نگار ،فیلم
آموزشی و )...

استفاده از نقشه های واقعی ـ
ترسیم پالن مدرسه یا خانه خود

جستجوگری ـ یادگیری
معکوس ـ پرسش و پاسخ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ـ بازدید از هنرستان(معماری و
سازه) دعوت از کارشناس رشته
عمران
ـ نمایش ماکت و ابزار ماکت
سازی نمایش نمونه ها

ترسیمی مهارتی ـ اکتشافی ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

اجرای پروژه ماکت سازی

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

محاسبه نمره مستمر و پایانی بر اساس فرمول مندرج در جدول پایه هشتم
بازه زمانی امتحانات نوبت دوم در خردادماه ـ فرصت بازدید نمایشگاه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال دوم

102

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

مهرماه

ترسیم الگوریتم حلقوی

12ـ9

کارهای کالسی صفحه
 11و صفحه 12

6

فعالیت مربوط به
پودمان یا پروژه

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان الگوریتم

کاربرد ترسیم با رایانه در برخی
مشاغل ـ مزایای استفاده از فناوری
ترسیم با رایانه ـ محیط نرم افزارهای
ترسیم با رایانه ـ چگونگی ترسیم
شکل های ساده ـ کار با نرم افزار
ترسیم با رایانه

13ـ17

کار کالسی و تحقیق
کنید صفحه 14ـ کار
کالسی صفحه 15ـ کار
کالسی 17

روش تدریس پیشنهادی
(انتخاب بر اساس شرایط
حضوری یا غیرحضوری
تدریس)

پیشنهاد نحوه کار در
وضعیت حضوری
جهت دست یابی به اهداف
تعالی تدریس پودمان

4

استقرایی ـ تعاملی ـ نمایشی ـ
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

حل مسئله و کسب توانایی
در حل مسئله در کالس ـ
نوشتن الگوریتم شبه دستوری
فارسی نویس و ریاضی نویس

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ترسیم روند نمای دستی و
نرم افزاری با استفاده از نرم افزار
رایانه ای  Edrawدر مدرسه

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ترسیم روند نمای دستی و
نرم افزاری حلقوی

نمره پیشنهادی

مهرماه

ترسیم الگوریتم روندنما دستی و
نرم افزاری

9ـ8

ـ

6

سوم

ماه

ترسیم با رایانه(تجویزی)

4ـ7

تحقیق کنید صفحه   6ـ
کار کالسی صفحه 7

اول

ارزیابی نهایی پودمان اول

بیان قوانین و چارچوب کاری
کتاب ـ گروه بندی دانش آموزان
ـ تعریف حل مسئله و مهارت حل
مسئله الگوریتم و روش های نوشتن
الگوریتم

دوم

الگوریتم(اجباریـتجویزی)

برنامه و موضوع کار
پودمان

صفحه های
تدریس

اول

نام پودمان

103

جلسه تدریس پودمان

برنامه کاری درس کار و فناوری پایه نهم سال تحصیلی 1401ـ 1400متناسب با شرایط حضوری

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

4

یادگیری معکوس ـ اکتشافی ـ
آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

کار با نرمافزار بریس کد (Brics

 )Cadدر کالس درس
(جلسه اول)

4

4

26ـ29

2

30ـ  35

کار کالسی صفحه
 30و 31

4

پروژه ساخت سازوکار حرکتی ()1

35ـ37

پرسش صفحه 34
و 35

4

پروژه ساخت سازوکار حرکتی ()2

ـ

ـ

6

کارکرد جرثقیل ابن سیناـ آشنایی با
نرم افزار سازوکار حرکتی
Interactive physics

آذرماه
ارزیابی نهایی
پودمان سوم

104

)Cad
(جلسه دوم)

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان ساز و کار
حرکتی

آموزش مهارتی
و نمایشی ارائه کار با
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

کار با نرمافزار بریس کد (Brics

)Cad
(جلسه سوم)

کار با نرمافزار بریس کد (Brics

)Cad
(جلسه چهارم)

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

کار کالسی صفحه 27ـ
کارهای کالسی و کار
غیرکالسی و پرسش
صفحه 28ـ کار کالسی
و کار غیرکالسی
صفحه 29

تعریف سازوکار حرکتی ـ انواع
سازوکار حرکتی ـ انواع سازکار
چرخ دنده ای ـ نکات ایمنی

کار با نرمافزار بریس کد (Brics

یادگیری معکوس ـ اکتشافی ـ

چهارم

سازوکار حرکتی (اجباری ـ تجویزی)

4

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان ترسیم
با رایانه

دوم

آذرماه

ترسیم قالب ـ ترسیم پرچم ایران
ـ ترسیم و طراحی سازوکار حرکتی
با نرم افزار

22ـ24

کار غیرکالسی صفحه
 22و23ـ کار کالسی
تجویزی ـ انتخاب
یک کار نیمه تجویزی
صفحه 24

اول

آبان ماه

نحوۀ اندازه گذاری نقشه ها و ترسیم ها
ـ ترسیم ماکت مسجدـ ترسیم دانه
برفی و کاشی کاری

21ـ22

کار کالسی صفحه 21ـ
کارهای غیرکالسی
صفحه 22

سوم

آبان ماه

18ـ20

کار کالسی صفحه 18ـ
کار کالسی صفحه
19ـ کار کالسی و
غیرکالسی صفحه 20

سوم

ارزیابی نهایی
پودمان دوم

چگونگی ترسیم طرح های زیبا با
ابزارهای ویرایش ( )Modifyـ
کاربرد ابزارهای َد َوران ،برش ،امتداد
و مقیاس ـ کاربرد ابزارهای کمک
رسم ()Snap

دوم

ترسیم با رایانه (اجباری ـ تجویزی)

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

حل مسئله ـ استقرایی ـ
یادگیری معکوس ـ نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

یادگیری معکوس ـ اکتشافی ـ
حل مسئله ـ آموزش مهارتی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

نمایش نمونه هایی از ساز و کار
حرکتی

آموزش نرم افزار
Interactive physics

بازبینی طرح ـ ساخت ساز و کار
حرکتی در کالس یا کارگاه
(جلسه اول)
ساخت و مونتاژ نهایی سازوکار
حرکتی در کالس یا کارگاه
(جلسه دوم)

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

دی ماه

دی ماه

آذرماه

ارزیابی نهایی پودمان
چهارم انتخابی)

42ـ46

دوم

بازی رایانه ای( نیمه تجویزی یا انتخابی)

تعریف بازی های رایانه ای ـ مزایا و
معایب بازی های رایانه ای ـ نکات
ایمنی کارـ آشنایی با محیط نرم افزار
ساخت بازی
ساخت بازی (جلسه دوم)ـ ایجاد
شکلک و تغییر حالت(لباس)ـ

46ـ47

کار کالسی های 46
و 47

48ـ52

کار کالسی ها و
تحقیق کنید 49ـ کار
کالسی های صفحه 50

سوم

اول

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

ساخت بازی جلسه سوم (توپ و
راکت و امتیاز بندی)

کار کالسی صفحه 43ـ
پرسش صفحه44ـ کار
کالسی صفحه 45

4

6

6

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان بازی
رایانه ای

اکتشافی ـ حل مسئله ـ
یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

آموزش بازی رایانه ای Scratch

در کالس

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

  54ـ56

نقشه ـ عالئم اختصاری برخی
وسایل الکتریکی ،ابزار کار با برق
ـ سیم کشی مدار کلید تک پل یا
سیم کشی مدار کلید دو پل

  57ـ61

سوم

بازه زمانی دی تا اردیبهشت

ارزیابی نهایی پودمان
پنجم (انتخابی)

اهمیت انرژی الکتریسیته و مشاغل
مرتبط با آن ـ نکات ایمنی در کاربرد
برق ـ برق گرفتگی مقررات ملی
ساختمان و معرفی وب گاه آن

دوم

برق (نیمه تجویزی یا انتخابی)

105

اول

محاسبه نمره مستمر و پایانی بر اساس فرمول مندرج در جدول پایه نهم
بازه زمانی امتحانات نوبت اول در دی ماهـ فرصت بازدید نمایشگاه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال اول

بهینه سازی مصرف برق ـ معرفی
وب گاه های مرتبط ـ مدار کلید
تبدیل ـ «اتصاالت ،سیم و کلید»
مقررات ملی ساختمان

  62ـ66

پرسش صفحه  54ـ
کار کالسی صفحه
 55ـ کار غیرکالسی
صفحه 56

2

کار کالسی صفحه
 58ـ پرسش صفحه
  60ـ کار غیرکالسی
صفحه 61

6

کار غیرکالسی و
پرسش   62ـ تحقیق
کنید صفحه  63و 65

8

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
برق

استقرایی ـ جستجوگری ـ
نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

بازدید اداره برق منطقه ـ
دعوت از مهندسین گرایش برق
ـ تهیه مستندسازی و
اشتراک گذاری در کالس درس

جستجوگری آموزش مهارتی
و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

 :نمایش نقشه های الکتریکی ـ
دعوت از مهندسین گرایش برق
ـ بررسی ساختار برق کشی
مدرسه یا بستن مدار تک پل

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

بستن مدار کلید تبدیل در
مدرسه

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

تأسیسات تهویه مطبوع ـ سرویس
کولر و نکات ایمنی یا تأسیسات
گرمایشی تأسیسات گازرسانی و
نکات ایمنی آن

76ـ80

کار کالسی و تحقیق
کنید صفحه 72ـ کار
کالسی  73و 74ـ
پرسش صفحه 75

6

کار کالسی صفحه 76ـ
تحقیق کنید صفحه 77ـ
کار غیرکالسی صفحه
79

6

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
تأسیسات مکانیکی

زمینه های حوزۀ عمران ـ آجر
چینی ـ انواع اجزای آجر ـ پیوند در
دیوارهای آجری ـ انواع دیوار از نظر
ضخامت ـ انواع پیوند ـ ابزار و مواد
آجرچینی

  82ـ86

ترسیم روندنما و نقشه ساخت دیوار
نیم آجری با نوع پیوند راسته نما،
کله نما ،کله و راسته ـ آجرچینی
(بدون مالت) ـ گچ کاری ابزار گچ
کاری و نکات ایمنی

  87ـ90

کار کالسی  87تا 89

چهارم

بازه زمانی دی تا اردیبهشت

سوم

بازه زمانی دی تا اردیبهشت

ارزیابی نهایی پودمان
هفتم (انتخابی)

تعمیر چکه شیر آب اهرمی ـ برطرف
نمودن گرفتگی لولۀ آبراهۀ کاسۀ
ظرف شویی یا آب بندی فالش تانک

72ـ75

4

سوم

عمران( نیمه تجویزی یا انتخابی)

  68ـ72

دوم

تأسیسات مکانیکی( نیمه تجویزی یا انتخابی)

تعریف تأسیسات مکانیکی و اهمیت
آن ـ ابزار و تجهیزات و نکات ایمنی
ـ تأسیسات بهداشتی (تعمیر چکه
شیر آب معمولی)

کار غیرکالسی صفحه
  68ـ
کار کالسی و پرسش
صفحه  70و 71

اول

ارزیابی نهایی پودمان
ششم (انتخابی)

106

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

پروژه کار با گچ

91ـ94

کار کالسی  91یا کار
غیرکالسی 93

پرسش صفحه 75

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان عمران

سخنرانی ـ آموزش مهارتی و
نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

نمایش نقشه های تأسیساتی
ساده ـ دعوت از مهندسین
گرایش تأسیسات

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

بررسی سیستم های تأسیساتی
مدرسه

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ـبررسی سیستم های گازرسانی
مدرسه
ـدعوت از متخصصین

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

درس پژوهی آموزش مهارتی
و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ـ نمایش نقشه های آجربندی ـ
دعوت از یک معمار
ـ ارائه گزارش در این زمینه

6

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

انجام عملی آجربندی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در مدرسه
ـ تعمیر و رنگ قسمتهای
آسیبدیده مدرسه یا منزل

8

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ساخت یک وسیله کاربردی
مانند گلدان سفالی یا تزیینی
گچی ،سطل زباله گچی و...

2

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

بازه زمانی دی ماه تا اردیبهشت ماه
بازه زمانی دی ماه تا اردیبهشت ماه

ارزیابی نهایی پودمان نهم
(انتخابی)

بازدیدهای دوره ای خودرو (بررسی
سطح مایع باتری ـ سطح مایع مخزن
شیشه شوی ـ تعویض فیوز خودرو ـ
فشار باد تایرها ـ تعویض چرخ پنچر
خودرو ـ بستن زنجیر چرخ

101ـ  108

کار کالسی و تحقیق
کنید صفحه  98و 99

8

کار کالسی های
صفحه های  101الی
106

8

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل و به تشخیص دبیر در پودمان خودرو

بیان اهمیت شناخت رشد و تکامل
طبیعی کودکـتعریف رشد ـ عوامل
مؤثر بر رشد ـ پایش رشد کودک ـ
روش ها و ابزارهای پایش (ارزیابی)
رشد کودک شامل (اندازه گیری قد
(ایستاده و خوابیده) و اندازه گیری
محیط های بدن

110ـ114

دوم

پایش رشد و تکامل کودک (نیمه تجویزی یا انتخابی)

96ـ100

اول

ارزیابی نهایی پودمان
هشتم (انتخابی)

خودرو و نقش خودرو در زندگی
امروزی ـ معرفی قسمت های مختلف
خودروـ دفترچۀ راهنمای استفاده
و نگهداری از خودروـ بازدیدهای
دوره ای خودرو (بررسی سطح مایع
خنک کنندۀ موتور ـ بررسی سطح
مایع ترمز و روغن)

دوم

خودرو( نیمه تجویزی یا انتخابی)

107

اول

بارمبندی دروس دوره متوسطه اول
 ١٤٠١ـ ١٤٠٠

نمایه ها و شاخص های ارزیابی
وضعیت رشد (وزن و قد نسبت به
سن و محاسبه نمایه و نمودارهای
مربوط توده های بدن بر اساس سن)
ـ چگونگی مراقبت از رشد کودک با
تفسیر منحنی رشد کودک ـ روند
تکامل کودک و عوامل مؤثر بر آن و
شاخص های تکامل کودک

114ـ120

یادگیری معکوس ـ آموزش
مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

فعالیت عملی بازدید خودرو
با رعایت پروتکل های بهداشتی

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده دربند  3این فایل

کار کالسی صفحه
 110الی 114

4

کار کالسی های صفحه
 115ـ کار کالسی های
صفحه  117ـ کار
کالسی و غیرکالسی
 118ـ کار کالسی
119

12

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان پایش و
رشد کودک

استقرایی ـ اکتشافی ـ
آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ـ دعوت از یک مهندس
مکانیک خودرو
ـ بازدید از هنرستان های رشته
مکانیک
ـ فعالیت عملی بازدید خودرو

سخنرانی ـ پرسش و پاسخ ـ
آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

سخنرانی ـ پرسش و پاسخ ـ
آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

ـ دعوت از یک کارشناسان
بهداشت کودک
ـ بازدید از مراکز بهداشتی
ـ انجام عملی اندازه گیری قد
و محیط بدن با ابزار پایش
رشد کودک در کالس درس با
آدمک یا عروسک
دعوت از یک کارشناسان
بهداشت کودک
بازدید از مراکز بهداشتی
انجام عملی اندازه گیری
شاخص های وضعیت رشد و
توده بدن هر فرد به صورت
مجزا

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

بازه زمانی دی تا اردیبهشت ماه
زمان اختیاری

ارزیابی نهایی پودمان
یازدهم (انتخابی)

جلسه دوم ساخت پالک فلزی
(پتینه پالک مسی و نکات ایمنی
آن ـ

127ـ130

کار غیرکالسی صفحه
122ـ کار کالسی
صفحه 123ـ کار
غیرکالسی 126

8

پرسش و تحقیق کنید
صفحه 129

8

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان
صنایع دستی

یادآوری ـ مقدمه هدایت تحصیلی و
تعریف کلیدواژه های مرتبط با آن ـ
ابعاد هدایت تحصیلی و حرفه ای

134ـ139

دوم

هدایت تحصیلیـ حرفه ای(تجویزیـاجباری)

122ـ126

اول

ارزیابی نهایی پودمان
دهم (انتخابی)

اهمیت صنایع دستی و طرح و
نقوش آن ـ جلسه اول ساخت پالک
فلزی (آشنایی با ابزار معمولی کار و
جایگزین ـ انتخاب و انتقال طرح ـ
نحوه برجسته کاری و ایجاد بافت)

دوم

صنایع دستی( نیمه تجویزی)

اول

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری
دفترتألیف کتابهای درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

مراحل انتخاب رشته صحیح (گام
اول شناخت خود ـ گام دوم شناخت
نیازهای جامعه ـ گام سوم شناخت
محیط) ـ پروژه انتخاب رشته
تحصیلی حرفه ای

140ـ146

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

آموزش عملی برجسته کاری
کار فلزی (جلسه اول) در
کالس درس

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

کار کالسی های صفحه
 138و 139

4

کار کالسی های
صفحه 140ـ پرسش
و کار کالسی های
141ـ تحقیق کنید و
پرسش ها ،کار کالسی
و غیرکالسی 142
الی 146

12

جمع نمره های فعالیت کالسی و مهارتی فردی یا گروهی دانش آموز بر اساس
آزمون های عملکردی و توضیحات بند  3این فایل به تشخیص دبیر در پودمان هدایت
تحصیلی ـ حرفه ای

آموزش مهارتی و نمایشی
محتوای الکترونیکی (پرده نگار،
فیلم آموزشی و )...

یادگیری معکوس ـ با درس
پژوهی (شیوه مناسب این
پودمان طراحی شود) ـ حل
مسئله

یادگیری معکوس ـ آموزش
دانش آموز به دانش آموز ـ حل
مسئله

دعوت از یک کارشناسان
مشاوره هدایت تحصیلی ـ
دعوت از مشاور مدرسه
دعوت از یک کارشناسان
مشاوره هدایت تحصیلی ـ
بازدید از چند حرف و مشاغل
ناشناخته ـ استفاده از پتانسیل
مشاغل کاری اولیاء
جهت بازدید این مشاغل یا
معرفی آنها

ارزیابی ارزش های اخالقی و فردی دانش آموز بر اساس پیشنهادی
16
مطرح شده در بند  3این فایل

محاسبه نمره مستمر و پایانی بر اساس فرمول مندرج در جدول پایه نهم
نمره نوبت دوم بر اساس نمره سه پودمان از هفت پودمان نیمه تجویزی (انتخابی) +پودمان تجویزی هدایت تحصیلی است
بازه زمانی امتحانات نوبت دوم در دی ماه ـ فرصت بازدید بازارچه فعالیت مهارتی دانش آموزان در نیم سال دوم

108

