




بارم بنـــــــــدی دروس 
دوره دوم متـــــــوسطه

رشته علوم و معارف اسالمی
ـ ١٤٠٠ سال تحصیلی ١٤٠١ 



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری 



»سند تحّول یک ریل گذاری است؛ سند تحول می تواند آموزش و پرورش را به سرمنزل مورد نظر 
برساند...ابالغ قدم اول است، باید کاری کنیم که این سند محقق شود... برای تحّول آموزش و 
پرورش روحیۀ انقالبی الزم است. روحیۀ انقالبی یعنی ترس نداشته باشید، مالحظه کاری نداشته 
باشید، محافظه کاری نداشته باشید، وقتی تشخیص دادید عمل کنید، اقدام کنید، پیش بروید، 

به توقف راضی نشوید، کارها را تزیینی انجام ندهید.«
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بارم  بندي درس عربی، زبان قرآن



ـ    1400  .بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )1( علوم و معارف اسالمی پایه  دهم سال تحصیلی  1401  
نوبت اول ) از درس اول تا پایان درس ششم ( 

نمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت 
واژه شناسي

نوشتن.معناي.کلمه.از.عربي.به.فارسي.در.جمله،.)زير.کلمات.خط.کشيده.مي.شود.(

2
مترادف.و.متضاد.)همانند.تمرينات.کتاب(.

تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(
نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.هاي.موجود.در.کتاب.هاي.هفتم.تا.دهم(

مهارت
 ترجمه به فارسي 

5/5ترجمۀ.جمله.هاي.عربي.به.فارسي
انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربي.به.فارسي.)دو.جمله(

تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد قواعد

ترجمۀ.فعل.هاي.ماضي.ساده،.ماضي.استمراري،.ماضي.منفي،.مضارع.منفي،.امر،.نهي،.و.مستقبل.
و.نيز.مصدر.در.جمله.

10

تشخيص.نوع.کلمه.)اسم،.فعل،.حرف(
تشخيص.نوع.اسم.مذّکر.و.مؤنّث
تشخيص.اسم.فعل.و.ترجمۀ.آن

تشخيص.فعل.الزم.و.متعّدي.يا.فعل.دو.مفعولي
در. براي.جاي.خالي. مناسب. و.مصدر. نفي،.مستقبل. نهي،. و. امر. ماضي،.مضارع،. فعل. »تشخيص.
جمله«،.يا.»تشخيص.نوع.فعل«،.يا.»تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.نوع.در.ميان.چند.کلمه«.و.

»ذکر.صيغۀ.فعل.در.حّد.0/25.نمره«
کاربرد.عددهاي.اصلي.و.ترتيبي

ساعت.خواني
المحّل.اإلعرابي.و.عالمه.اإلعراب:.

تشخيص.مبتدا،.خبر،.فاعل،.مفعولٌ.به،.مضاٌف.اليه.و.صفت.و.ذکر.اِعراب.آنها
تشخيص.معرب.و.مبني.و.نوع.بناء

تشخيص.ضمير.و.اسم.اشارۀ.مناسب.براي.جاي.خالي.در.جمله.با.توّجه.به.قرائن.و.در.قالب.سؤال.
چند.گزينه.اي.يا.شناخت.آنها

مهارت درک و فهم

سؤال.جورکردني.از.مفهوم.واژگان.»وصل.کردن.کلمات.ستون.اّول.به.توضيحات.ستون.دوم«.)دو.

مورد(.يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکي.اضافه.است.و.دو.جملۀ.داراي.جاي.خالي.که.بايد.جاي.خالي.با.
کلمۀ.مناسب.کامل.شود.

يا.پرکردن.جاهاي.خالي.با.گزينه.هاي.مناسب.)سؤال.دو.گزينه.اي(
1/5

درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحي.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشي.خوانده.شده(.
يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرست.آنها.براساس.مفهوم.هر.جمله.يا.براساس.متن.ارائه.

شده.در.برگۀ.امتحاني(

مهارت مکالمه
1پاسخ.کوتاه.به.جمله.هاي.پرسشي

طرح.سؤال.از.الحوارات.)مانند.جمله.سازي.با.کلمه.هاي.پراکنده.حداکثر.شش.تّکه.از.عبارت.هاي.
کتاب(،.پر.کردن.جاي.خالي.با.کلمات.ارائه.شده،.دو.گزينه.اي،.پاسخ.دادن.با.توّجه.به.تصوير.و....(

بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه 
1401 ـ 1400
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

نوبت دوم )از درس اول تا پایان درس دوازدهم(

نمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت 
واژه شناسي

نوشتن.معناي.کلمه.از.عربي.به.فارسي.در.جمله،.)زير.کلمات.خط.کشيده.مي.شود.(

2
مترادف.و.متضاد.)همانند.تمرينات.کتاب(.

تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(

نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.هاي.موجود.در.کتاب.هاي.هفتم.تا.دهم(

مهارت
 ترجمه به فارسي 

ترجمۀ.جمله.هاي.عربي.به.فارسي

5/5 انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربي.به.فارسي.)دو.جمله(

تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد قواعد

ترجمۀ.فعل.هاي.ماضي.ساده،.ماضي.استمراري،.ماضی.مثبت.يا.منفی،.مضارع.مثبت.يا.منفی،.ماضی.

يا.مضارع.مجهول،.امر،.نهی،.مستقبل.و.مصدر.در.جمله.»يکی.از.فعل.ها.نون.وقايه.داشته.باشد.«.
)هشت.مورد(

10

تشخيص.نوع.کلمه.)اسم،.فعل،.حرف(

تشخيص.نوع.اسم.مذّکر.و.مؤنّث

تشخيص.اسم.فعل.و.ترجمۀ.آن

تشخيص.فعل.الزم.و.متعّدي.يا.فعل.دو.مفعولي

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

جمله«،.يا.»تشخيص.نوع.فعل«،.يا.»تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.نوع.در.ميان.چند.کلمه«.و.
»ذکر.صيغۀ.فعل.در.حّد.0/25.نمره«.)يک.مورد.از.فعل.های.ماضی.يا.مضارع.حتماً.مجهول.باشد.(

کاربرد.عددهاي.اصلي.و.ترتيبي

کاربرد.عددهاي.اصلي.و.ترتيبي

المحّل.اإلعرابي.و.عالمه....اإلعراب:.تشخيص.مبتدا،.خبر،.فاعل،.مفعوٌل.به،.مضاٌف.اليه،.صفت،.جار.و.
مجرور،.نايب.فاعل.و.نوع.آن،.اسم.و.خبر.حروف.مشّبهه.بالفعل.و.الي.نفي.جنس،.و.ذکر.اِعراب.آنها
)طرح.سؤال.از.اين.موارد.که.در.نيمۀ.دوم.کتاب.است،.حّداقل.دو.نمره.دارد:.نايب.فاعل.و.نوع.آن،.

جار.و.مجرور،.اسم.و.خبر.حروف.مشّبهه.بالفعل.و.الي.نفي.جنس(

تشخيص.مبني.و.نوع.بناء

تشخيص.اسم.فاعل،.اسم.مفعول،.اسم.مبالغه،.صفت.مشّبهه،.اسم.تفضيل،.اسم.مکان.و.زمان.و.اسم.
آلت.)چهار.مورد.در.جمله(

تشخيص.نوع.اسم.معرفه..)دو.مورد.در.جمله(
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

مهارت درک و فهم

سؤال.جورکردني.از.مفهوم.واژگان.»وصل.کردن.کلمات.ستون.اّول.به.توضيحات.ستون.دوم«.
)دو.مورد(.

يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکي.اضافه.است.و.دو.جملۀ.داراي.جاي.خالي.که.بايد.جاي.خالي.با.
کلمۀ.مناسب.کامل.شود.

1/5يا.پر.کردن.جاهاي.خالي.با.گزينه.هاي.مناسب.)سؤال.دو.گزينه.اي(

درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحي.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشي.خوانده.شده(
يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرست.آنها.بر.اساس.مفهوم.هر.جمله.يا.براساس.متن.

ارائه.شده.در.برگۀ.امتحاني(

مهارت مکالمه

پاسخ.کوتاه.به.جمله.هاي.پرسشي

1

طرح.سؤال.از.الحوارات.
مانند.جمله.سازي.با.کلمه.هاي.پراکنده.حداکثر.شش.تّکه.از.عبارت.هاي.کتاب،.

پر.کردن.جاي.خالي.با.کلمات.ارائه.شده،.
دو.گزينه.اي،.

پاسخ.دادن.با.توّجه.به.تصوير.و....

ـ    1400  .ادامه بارم بندي امتحان شفاهی عربی ، زبان قرآن )1( علوم و معارف اسالمی پایه  دهم سال تحصیلی  1401  

میان نوبت اّول و دوم

نمرهموضوعمهارت ها

مهارت هاي خواندن،
شنیدن و سخن گفتن

روان.خواني.)بدون.درنگ.و.خطا،.و.با.تلّفظ.نسبتاً.درست.مخارج.حروف(
و.فّعاليت.هايي.مانند.حفظ.سرود.درس.اّول.و.اجراي.گروهي.آن

اجراي.نمايش.از.متن.برخي.درس.ها
7

مهارت.شنيدن.و.سخن.گفتن
مکالمۀ.ساده.در.حّد.کتاب.درسي.به.صورت.پاسخ.کوتاه.به.جمله.هاي.پرسشي.

ن،.َکم،.َهْل،.أ،. )سؤال.با.جمالت.داراي.ما،.ماذا،.ما.هَو،.ماهَي،.بَِم،.َمْن،.لَِمْن،.أيَن،.ِمْن.أيَن،.ِممَّ
،.أَّي( متي،.کيف،.لِماذا،.لَِم،.َعمَّ

يا.حفظ.مشابه.مکالمات.کتاب.درسي.و.اجراي.آن.در.گروه.دو.يا.چند.نفره،
يا.اجراي.گروهي.مکالماتي.متفاوت.با.مکالمات.کتاب.درسي.در.کالس

3

10      جمع نمره ها 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ـ    1400   .بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( علوم و معارف اسالمی پایه  یازدهم سال تحصیلی  1401  

نوبت اول )از درس اول تا پایان درس ششم( 

جمعنمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت 
واژه شناسي

0/5نوشتن.معناي.کلمه.از.عربي.به.فارسي.در.جمله،.)زير.کلمات.خط.کشيده.مي.شود.(

2
0/5مترادف.و.متضاد.)همانند.تمرينات.کتاب(.

0/5تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(

0/5نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.هاي.موجود.در.کتاب.هاي.هفتم.تا.دهم(

مهارت
 ترجمه به فارسي 

5ترجمۀ.جمله.هاي.عربي.به.فارسي

٦ 0/5انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربي.به.فارسي.)دو.جمله(

0/5تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد 

قواعد

مجهول،. نفی،. نهی،. امر،. استمراري،. ماضي. نقلی،. ماضی. ساده،. ماضي. فعل.هاي. ترجمۀ.
مورد( )هشت. جمله. در. مصدر. نيز. و. 2مستقبل.

10

المحّل.اإلعرابي.و.عالمه.اإلعراب:.
تشخيص.مبتدا،.خبر،.فاعل،.مفعوٌل.به،.نايب.فاعل،.جار.و.مجرور.)0/5(.

تشخيص.اسم.و.خبر.نواسخ.و.اعراب.و.ترجمۀ.آنها.)1(
تشخيص.مضاٌف.اليه.و.صفت.و.ذکر.اِعراب.آنها.)0/5(

2

تشخيص.اسم.های.مشتق.)اسم.فاعل،.اسم.مفعول،.اسم.مکان،.اسم.زمان،.اسم.تفضيل،.اسم.
0/5مبالغه،.صفت.مشّبهه.و.اسم.آلت(.داخل.جمله.های.کوتاه.و.ساده

0/5تشخيص.نعت.مناسب.برای.منعوت.)0/5(.و.تشخيص.نوع.نعت.)0/25(

0/25ترجمۀ.)ماضی+.مضارع(.يا.)مضارع.+.مضارع(.يا.)ماضی.+.ماضی(

0/5تشخيص.گزينۀ.درست.در.انتخاب.مضاف.مانند.اختبر.نفسک.5.صفحۀ.52

0/75تشخيص.فعل.مضاعف،.مهموز.و.رباعی.در.جمله.و.ذکر.صيغه.يا.ترجمۀ.آن

2تحليل.صرفی.)1.نمره(.و.اعراب.)1.نمره(

تشخيص.اعراب.فرعی.)در.اسم.مثّنی،.جمع.مذّکر.سالم،.جمع.مؤنّث.سالم،.اسماء.خمسه.
1/5و.اسم.ممنوع.من.الصرف(

مهارت درک و فهم

توضيحات.ستون. به. اّول. واژگان.»وصل.کردن.کلمات.ستون. از.مفهوم. سؤال.جورکردنی.

دوم«.يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکی.اضافه.است.و.دو.جملۀ.دارای.جای.خالی.که.بايد.جای.خالی.
با.کلمۀ.مناسب.کامل.شود.

يا.پر.کردن.جاهای.خالی.با.گزينه های.مناسب.)سؤال.دو.گزينه ای(
يا.هر.سؤال.مشابه.ديگر

1

2

درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحی.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشی.خوانده.شده(.
يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرست.آنها.براساس.مفهوم.هر.جمله.يا.براساس.متن.

ارائه.شده.در.برگۀ.امتحانی(.طرح.سؤال.درک.مطلب.ارجحّيت.دارد.
1

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری

دفتر  برنامه ریزی  درسی  و  تولید بسته های تربیت و یادگیری
آموزش عمومی و متوسطه نظری
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

نوبت دوم )از درس اول تا پایان درس دوازدهم(

جمعنمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت 
واژه شناسی

0/5نوشتن.معنای.کلمه.از.عربی.به.فارسی.در.جمله،.)زير.کلمات.خط.کشيده.می.شود.(

2
0/5مترادف.و.متضاد.)همانند.تمرينات.کتاب(.

0/5تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(
0/5نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.های.موجود.در.کتاب.های.هفتم.تا.يازدهم(

مهارت
 ترجمه به فارسی 

5ترجمۀ.جمله.های.عربی.به.فارسی
٦ 0/5انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربی.به.فارسی.)دو.جمله(

0/5تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد 

قواعد

ترجمۀ.فعل.های.ماضی.ساده،.ماضی.نقلی،.ماضی.استمراری،.ماضی.بعيد،.نفی،.مجهول،.امر،.نهی،.
1مستقبل.و.مصدر.در.جمله.)چهار.مورد(

10

تشخيص.نوع.اسم.مشتق.)اسم.فاعل،.اسم.مفعول،.اسم.مبالغه،.صفت.مشّبهه،.اسم.تفضيل،.اسم.
0/75مکان.و.زمان.و.اسم.آلت(.)سه.مورد.در.جمله(

0/5تشخيص.اسم.و.خبر.افعال.ناقصه.و.اعراب.آنها
0/5تشخيص.نعت.مناسب.برای.منعوت.و.تشخيص.نوع.نعت

0/25تشخيص.گزينۀ.درست.در.انتخاب.مضاف.مانند.اختبر.نفسک.5.صفحۀ.25
0/5تشخيص.فعل.مضاعف،.مهموز.يا.رباعی.در.جمله.و.ذکر.صيغه.يا.ترجمۀ.آن

1/25تحليل.صرفی.)0/75(.و.اعراب.)0/5(
1/5شناخت.انواع.فعل.معتل.)مثال،.اجوف.و.ناقص(

0/75شناخت.فعل.مضارع.منصوب.و.اعراب.آن.)اصلی.يا.فرعی(.و.ترجمۀ.آن
0/75شناخت.فعل.مضارع.مجزوم.و.اعراب.آن.)اصلی.يا.فرعی(.و.ترجمۀ.آن

آنها،.ترجمۀ.اسلوب.شرط،.تشخيص.فعل.مناسب.در.اسلوب. اعراب. يافتن.فعل.و.جواب.شرط.و.
0/75شرط،.يافتن.فعل.طلب.و.جواب.آن.و.ترجمۀ.آنها.و.در.همۀ.موارد.ذکر.اعراب

0/25تشخيص.انواع.َمْن.و.ما.در.جمله
0/5اعراب.فرعی.)می.توان.طرح.سؤال.آن.را.در.سؤال.شماره.14.جا.داد(

0/75اعراب.تقديری.و.محلّی.)می.توان.طرح.سؤال.آن.را.در.سؤال.شماره.14.جا.داد(

مهارت درک و فهم

سؤال.جورکردنی.از.مفهوم.واژگان.»وصل.کردن.کلمات.ستون.اّول.به.توضيحات.ستون.دوم«.)دو.مورد(..

يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکی.اضافه.است.و.دو.جملۀ.دارای.جای.خالی.که.بايد.جای.خالی.با.کلمۀ.مناسب.
کامل.شود..

يا.پر.کردن.جاهای.خالی.با.گزينه.های.مناسب.)سؤال.دو.گزينه.ای(
يا.هر.سؤال.مشابه.ديگر

1

2

درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحی.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشی.خوانده.شده(.
يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرست.آنها.بر.اساس.مفهوم.هر.جمله.يا.براساس.متن.ارائه.

شده.در.برگۀ.امتحانی(.طرح.سؤال.درک.مطلب.ارجحّيت.دارد.
1
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

.تذّکرات برای طّراحی سؤال امتحان

در.طّراحی.سؤال.امتحان.نوبت.اّول.طّراح.مجاز.است.حّداکثر.يک.نمره.در.بارم.بندی.تغييراتی.اجرا.نمايد؛.ولی.در.
نوبت.دوم.بارم.بندی.دقيقاً.رعايت.می.گردد.

طرح.سؤال.از.بخش.قواعد،.نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.و.يافتن.مترادف.يا.متضاد.می.تواند.از.بخش.شش.نمره.ای.مهارت.

ترجمه،.يا.بخش.مهارت.درک.و.فهم.باشد.و.اصوالً.می.توان.برخی.سؤاالت.را.با.هم.تلفيق.کرد..الزم.نيست.تعداد.
سؤاالت.نوبت.اّول.18.مورد.و.نوبت.دوم.23.مورد.باشد..)امتياز.اين.شيوۀ.طّراحی.سؤال.کاهش.حجم.پرسش.هاست.(

ـ    1400 .ادامه  بارم بندي امتحان شفاهی عربی ، زبان قرآن )2( علوم و معارف اسالمی پایه  یازدهم سال تحصیلی  1401  

میان نوبت اّول و دوم

نمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت های خواندن،
شنیدن و سخن گفتن

روان.خوانی.)بدون.درنگ.و.خطا،.و.با.تلّفظ.نسبتاً.درست.مخارج.حروف(
و.فّعاليت.هايی.مانند.حفظ.سرود.و.اجرای.گروهی.آن

اجرای.نمايش.از.متن.برخی.درس.ها
8

مهارت.شنيدن.و.سخن.گفتن
مکالمۀ.ساده.به.صورت.پاسخ.کوتاه.به.جمله.های.پرسشی.

ن،.َکم،.َهْل،.أ،. )سؤال.با.جمالت.دارای.ما،.ماذا،.ما.هَو،.ماهَي،.بَِم،.َمْن،.لَِمْن،.أيَن،.ِمْن.أيَن،.ِممَّ
،.أَّي( متی،.کيف،.لِماذا،.لَِم،.َعمَّ

2

10      جمع نمره ها 

..تذّکرات
.امتحان.ميان.نوبت.اّول.و.دوم.شامل.دو.بخش.کتبی.)از.ده.نمره(.و.شفاهی.)از.ده.نمره(.می.باشد؛.ولی.امتحان. 1

نوبت.اّول.و.دوم.فقط.کتبی.و.از.بيست.نمره.است.
.از.آنجا.که.عربی.درس.اختصاصی.رشتۀ.علوم.و.معارف.اسالمی.است؛.لذا.از.دانش.آموزان.خواسته.می.شود.مخارج. 2

حروف.خاّص.عربی.را.درست.تلّفظ.کنند..)ث،.ح،.ذ،.ص،.ض،.ط،.ظ،.ع،.ق،.و(.و.تلّفظ.صحيح.در.نمرۀ.شفاهی.يک.
نمره.از.هشت.نمره.را.دارد.
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( علوم و معارف اسالمی پایه  دوازدهم سال تحصیلی  1401  

نوبت اول )از درس اّول تا پایان درس پنجم(

جمعنمرهموضوعمهارت هاي زباني

مهارت 
واژه شناسی

0/5نوشتن.معنای.کلمه.از.عربی.به.فارسی.در.جمله.)زير.کلمات.خط.کشيده.می.شود.(

2.نمره
0/5مترادف.و.متضاد.)همانند.تمرينات.کتاب(.

تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(.يا.پر.کردن.جای.خالی.با.
0/5کلمه.مناسب.ارائه.شده

0/5نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.های.به.کار.رفته.در.کتاب.دوازدهم(

مهارت
 ترجمه به فارسی 

5/5ترجمۀ.جمله.های.عربی.به.فارسی
٦/5.نمره 0/5انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربی.به.فارسی.)دو.جمله(

0/5تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد 

قواعد

ترجمۀ.فعل.ماضی.و.مضارع.مجهول.معتّل.ثالثی.مجّرد.در.جمله.طرح.شود..)نيم.نمره.حتماً.
باشد(،.بقيۀ.موارد.1.25.نمره.شامل:.ترجمۀ.ماضی.استمراری،.بعيد.و.نقلی،.امر،.نهی،.مستقبل.و.
مصدر.در.جمله.يا.»تشخيص.فعل.ماضی،.مضارع،.امر.و.نهی،.نفی،.مستقبل.و.مصدر.مناسب.برای.
جای.خالی.در.جمله«،.»تشخيص.نوع.فعل«،.»تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.نوع.در.ميان.

چند.کلمه«.و.»ذکر.صيغۀ.فعل«

2

10.نمره

1/25مصدر.ثالثی.مزيد،.مصدر.ميمی،.مصدر.صناعی،.مصدر.مّره.و.مصدر.نوع
0/5تشخيص.نوع.اسم.مذّکر.و.مؤنّث

چند. سؤال. قالب. در. و. قرائن. به. توّجه. با. جمله. در. خالی. جای. برای. مناسب. ضمير. تشخيص.
1گزينه.ای.و.شناخت.نوع.آنها

0/75اسم.موصول.و.نوع.آن،.جملۀ.صله
0/5انواع.خبر

م.و.دليل.تقديم.و.تأّخر.آنها ر.و.خبر.مقدَّ 0/5تشخيص.مبتدای.مؤخَّ
0/25يافتن.ضمير.فصل.در.جمله

0/5تعيين.اسم.و.خبر.افعال.مقاربه.و.اعراب.آنها
0/25تشخيص.نوع.اسم.مشتق.)اسم.فاعل،.اسم.مفعول،.اسم.تفضيل.و....(

1تحليل.صرفی.و.اعراب.)فقط.به.صورت.سؤال.دو.گزينه.ای.شبيه.تمرينات.کتاب(
محّل.اعرابی.و.عالمت.اعراب.)در.مطالب.دو.سال.گذشته(؛.شامل:.

1/5مبتدا،.خبر،.فاعل،.مفعوٌل.به،.مضاٌف.اليه.و.صفت،.نايب.فاعل،.اسم.و.خبر.نواسخ

مهارت
 درک و فهم

سؤال.جورکردنی.از.مفهوم.واژگان.»وصل.کردن.کلمات.ستون.اّول.به.توضيحات.ستون.دوم«.)دو.

مورد(،.يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکی.اضافه.است.و.دو.جملۀ.دارای.جای.خالی.که.بايد.جای.خالی.
با.کلمۀ.مناسب.کامل.شود.يا.پر.کردن.جاهای.خالی.با.گزينه.های.مناسب.)سؤال.دو.گزينه.ای(

0/5

1/5.نمره
درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحی.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشی.خوانده.شده(.

يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرسِت.آنها.بر.اساس.مفهوِم.هر.جمله.يا.براساس.متِن.ارائه.
ر.يا.ترکيبی.از.هر.سه.حالت.باال شده.در.برگۀ.امتحانی(.يا.پاسخ.کوتاه.به.جمله.های.پرسشی.مصوَّ

1
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

نوبت دوم )از درس اّول تا پایان درس دهم(

جمعنمرهموضوعمهارت های زبانی

مهارت 
واژه شناسی

0/5نوشتن.معنای.کلمه.از.عربی.به.فارسی.در.جمله.)زير.کلمات.خط.کشيده.می.شود.(

2.نمره
0/5مترادف.و.متضاد.)همانند.تـمرينات.کتاب(.

تشخيص.کلمۀ.ناهماهنگ.از.نظر.معنا.در.ميان.چهار.کلمه.)دو.مورد(
يا.پر.کردن.جای.خالی.با.کلمه.مناسب.ارائه.شده

0/5

0/5نوشتن.مفرد.يا.جمع.اسم.)در.حّد.اسم.های.کتاب.های.هفتم.تا.دوازدهم(

مهارت 
ترجمه به فارسی 

5/5ترجمۀ.جمله.های.عربی.به.فارسی
٦/5.نمره 0/5انتخاب.گزينۀ.درست.در.ترجمۀ.جملۀ.عربی.به.فارسی.)دو.جمله(

0/5تکميل.ترجمۀ.ناقص

مهارت 
شناخت و کاربرد 

قواعد

ترجمۀ.فعل.ماضی.و.مضارع.مجهول.معتّل.ثالثی.مجّرد،.معادل.فارسی.ماضی.استمراری،.ماضی.
بعيد.و.ماضی.نقلی،.امر،.نهی،.مستقبل.در.جمله

يا.»تشخيص.فعل.ماضی،.مضارع،.امر.و.نهی،.نفی،.مستقبل.و.مصدر.مناسب.برای.جای.خالی.
در.جمله«

0/75

10.نمره

0/75مفعول.مطلق.و.انواع.آن

0/75تشخيص.منادا.و.انواع.آن

0/25تشخيص.اغراء.و.تحذير

0/25مدح.و.ذّم

0/25صيغه.های.تعّجب

0/25مفعول.فيه

0/25مفعول.له

0/75حال.و.انواع.آن

0/5تمييز.و.انواع.آن

0/75مستثنی.و.انواع.آن

1توابع.)نعت،.عطف،.توکيد،.بدل(

0/75مصدر.ثالثی.مزيد،.مصدر.ميمی،.مصدر.صناعی،.مصدر.مّره.و.مصدر.نوع

0/5اسم.موصول.و.نوع.آن،.جملۀ.صله

0/5انواع.خبر

م.و.دليل.تقديم.و.تأّخر.آنها ر.و.خبر.مقدَّ 0/25تشخيص.مبتدای.مؤخَّ

0/5تعيين.اسم.يا.خبر.افعال.مقاربه.و.اعراب.آنها

0/5تحليل.صرفی.و.اعراب.)فقط.به.صورت.سؤال.دو.گزينه.ای.شبيه.تمرينات.کتاب(
محّل.اعرابی.و.عالمت.اعراب.)در.مطالب.دو.سال.گذشته(؛.شامل:.تشخيص.مبتدا،.خبر،.فاعل،.

0/5مفعولٌ.به،.مضاٌف.اليه،.صفت،.نايب.فاعل،.اسم.و.خبر.نواسخ
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

مهارت
 درک و فهم

سؤال.جورکردنی.از.مفهوم.واژگان.».وصل.کردن.کلمات.ستون.اّول.به.توضيحات.ستون.دوم«.

)دو.مورد(.يا.ارائۀ.سه.کلمه.که.يکی.اضافه.است.و.دو.جملۀ.دارای.جای.خالی.که.بايد.جای.خالی.
با.کلمۀ.مناسب.کامل.شود..يا.پر.کردن.جاهای.خالی.با.گزينه.های.مناسب.)سؤال.دو.گزينه.ای(

0/5

.1/5
نمره درک.مطلب.)ارائۀ.متن.و.طّراحی.چهار.سؤال.با.چهار.کلمۀ.پرسشی.خوانده.شده(.

يا.)ارائۀ.چهار.جمله.و.تعيين.درست.و.نادرسِت.آنها.براساس.مفهوِم.هر.جمله.يا.براساس.متِن.ارائه.
ر،..يا.ترکيبی.از.حالت.های.باال شده.در.برگۀ.امتحانی،.يا.پاسخ.کوتاه.به.جمله.های.پرسشی.مصوَّ

1

.تذّکرات

.)برای طّراحی سؤال در امتحان میان نوبت دوم و پایانی(
.در.طّراحی.سؤال.امتحان.نوبت.اّول.طّراح.مجاز.است.تا.يک.نمره.در.بارم.بندی.تغييراتی.اجرا.نمايد؛.ولی.در.نوبت. 1

دوم.بايد.بارم.بندی.دقيقاً.رعايت.گردد.
..سؤال.ترجمه.از.عربی.به.فارسی.و.کاربرد.واژگان.بايد.تنّوع.داشته.باشد. 2

..در.بسياری.از.موارد.سؤاالِت.بخش.های.مختلف.با.هم.تلفيق.می.شوند.و.تفکيک.مهارت.هاِی.زبانی.امکان.ندارد؛. 3

مثاًل.در.بخش.مهارِت.ترجمه،.امکان.دارد.در.يک.جمله.چند.مفهوِم.مختلف.همزمان.بيايد.
..شيوۀ.طرح.سؤال.فعل.در.بخش.قواعد.بر.مبنای.تشخيص.ماضی،.مضارع،.امر.و.نهی.در.جمله.و.تعيين.فعل.مناسب. 4

برای.جای.خالی.و.نيز.ترجمه.از.عربی.به.فارسی.است؛
مثال:.

).اِْرِجعوا....يا.أخي،.....إلی.بَيِتَک..)اِْرِجْع . . اُکُتْب.في.الَْفراِغ.فِعاًل.ُمناِسباً...

يا.إخَوتـي،.اِرِجعوا.إلَی.بُيوتُِکم. . .. تَرِجِم.الَْکلَِمَۀ.الَّتي.تَحَتها.َخطٌّ

..سؤاالت.گزينه.ای.به.صورت.دو.گزينه.ای.طرح.می.شوند..)جز.بخش.کلمات.ناهماهنگ.که.چهار.کلمه.داده.می.شود.( 5

..طرح.سؤال.از.معنای.کلمات،.در.جمله.طرح.می.شود..)زير.دو.کلمه.خط.کشيده.می.شود.(. 6

..ترجمۀ.جمله.يا.کلمه.از.فارسی.به.عربی.در.هيچ.آزمون.يا.مسابقه.ای.طّراحی.نمی.شود. 7

..طرح.سؤال.از.فعل.هايی.مانند.»تََعلَّموا«.که.می.توانند.ماضی.يا.امر.باشند.بايد.در.جمله.و.همراه.قرائن.باشد. 8

..سؤاِل.تشخيص.و.ترجمۀ.انواع.فعل.»ماضی.ساده،.ماضی.استمراری،.ماضی.منفی،.مضارع.منفی،.مجهول،.مستقبل،. 9

د....«.و.نيز.مصدر.در.جمله.و.با.فعل.های.ساده.ای.مانند.َکَتَب،.َذَهَب،.َخَرَج.طّراحی.می.شود. مؤکَّ
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

..در.تشخيص.»فاعل،.مفعول،.مبتدا،.خبر،.مضاٌف.اليه،.نايب.فاعل،.جار.و.مجرور،.اسم.و.خبر.حروف.مشّبهه....بالفعل. 10

و.الی.نفی.جنس.و....«.نهادِن.اعراب.رفع،.نصب.و.جر.)عالمت.اعرابی(.از.اهداف.کتاب.نيست؛.مثاًل.در.جملۀ.»جاَء.

سعيٌد«.سعيٌد.فاعل.و.مرفوع.است؛.اّما.اينکه.جملۀ.»جاء.سعيد«.در.امتحان.داده.و.اعراِب.»سعيد«.خواسته.شود.از.
اهداف.نيست.

. در برخی دروس به راحتی می توان در بارم بندی قيد كرد كه از نيمۀ اّول كتاب پنج نمره و از نيمۀ دوم پانزده نمره طرح شود؛  11

اّما.درس.عربی.اين.گونه.نيست.
.طرح.سؤال.از.بخش.های.زير.می.تواند.از.بخش.مهارت.ترجمه.)ترجمۀ.جمله.های.عربی.به.فارسی(.باشد: 12

.نوشتن.حرکت.عين.الفعل.در.مضارع.ثالثی.مجّرد.در.امتحان.طرح.نمی.شود. 13

..تشخيص.نوع.کلمه،.نوع.اسم.مذّکر.و.مؤنّث،.اسم.فعل،.فعل.الزم.و.متعّدی،.معرب.و.مبنی،.نوشتن.مفرد.يا.جمع. 14

اسم،.يافتن.مترادف.يا.متضاد.و.موارد.ديگر.)امتياز.اين.شيوۀ.طّراحی.سؤال،.کم.شدِن.حجم.پرسش.هاست.(
..از.فعل.ثالثی.مزيد.معتل.که.در.پاورقی.توضيح.داده.شده.است.مستقيماً.در.امتحان،.سؤالی.طرح.نمی.شود. 15

..از.مطالب.ستاره.دار.که.اختياری.است.در.هيچ.آزمونی.)امتحانات.کالسی،.نهايی.و.کنکور(.سؤالی.طرح.نمی.شود. 16

..در.بخش.قواعد.فقط.از.کلماتی.استفاده.می.شود.که.در.کتاب.تدريس.شده.است؛.مانند:.اسم.منسوب،.اسم.مصّغر،. 17

مصدر.مّره،.مصدر.ميمی.و....برخی.مطالب.در.بارم.بندی.لحاظ.نشده.است؛.
؟. مانند:.التقاء.ساکنين،.حذف.الف.در.کلمات.پرسشی.بَِم؟.،.لَِم؟.،.ِممَّ
چنين.مواردی.به.صورت.غيرمستقيم.درون.عبارات.طرح.خواهند.شد.
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .ادامه  بارم بندي امتحان شفاهی عربی ، زبان قرآن )3( علوم و معارف اسالمی پایه  دوازدهم سال تحصیلی  1401  

میان نوبت اّول و دوم

نمرهموضوعمهارت ها

مهارت های خواندن،
شنیدن و سخن گفتن

روان.خوانی.)بدون.درنگ.و.خطا،.و.با.تلّفظ.نسبتاً.درست.مخارج.حروف(
و.فّعاليت.هايی.مانند.حفظ.سرود.و.اجرای.گروهی.آن

اجرای.نمايش.از.متن.برخی.درس.ها
7

مهارت.شنيدن.و.سخن.گفتن
مکالمۀ.ساده.در.حّد.کتاب.درسی.به.صورت.پاسخ.کوتاه.به.جمله.های.پرسشی.

ن،.َکم،.َهْل،.أ،.متی،. )سؤال.با.جمالت.دارای.ما،.ماذا،.ما.هَو،.ماهَي،.بَِم،.َمْن،.لَِمْن،.أيَن،.ِمْن.أيَن،.ِممَّ
،.أَّي( کيف،.لِماذا،.لَِم،.َعمَّ

يا.حفظ.مشابه.مکالمات.کتاب.درسی.دهم.و.يازدهم.و.اجرای.آن.در.گروه.دو.يا.چند.نفره،
يا.اجرای.گروهِی.مکالماتی.متفاوت.با.مکالمات.کتاب.درسی.در.کالس

3

10       جمع نمره ها 

.تذّکرات
.امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش كتبی )از ده نمره( و شفاهی )از ده نمره( ميباشد؛ ولی امتحان نوبت اّول و دوم  1

فقط كتبی و از بيست نمره است.
..از آنجا كه عربی درس اختصاصی رشتۀ علوم و معارف اسالمی است؛ لذا بايد از دانش آموزان خواسته شود مخارج حروف  2
خاّص عربی را درست تلّفظ كنند. )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، غ، و( و تلّفظ صحيح در نمرۀ شفاهی يک نمره از هفت 

نمره را دارد.
..در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای بسنده می شود؛ مثاًل اگر در پاسخ سؤاِل »إلَی أيَن تَذَهُب؟«  3
پاسخ دهد »إلی الَْمكتَبَِۀ«، درست است و نيازی نيست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب إلی الَْمكتَبَِۀ.« در بخش مكالمه، فهِم سؤال نيمی از 
.« نيمی از  فِّ نمره را دارد؛ مثاًل اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أيَن أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا في ... .« و نتوانست بگويد »أنا في الصَّ

نمره را می گيرد؛ چون سؤال را فهميده است.
.يكی از موارد امتحانی اين است كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معّرفی كند. يا اگر فّعاليّتی در  4

زمينۀ نمايش و مكالمه در كالس داشت، می توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده كرد.
..طبيعی است كه در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان، آزمون روخوانی و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين هرآنچه را  5
دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعه فّعاليّت های شفاهی و مكالمۀ وی نمرۀ شفاهی اش را تشكيل می دهد. 

مبنای نمره دهی آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهی اوست.
..رعايت ظرافت های صرفی، نحوی و بالغی در مكالمه در حّد »ناطق بغير اللغۀ العربيۀ« نيست. به ويژه اينكه دانش آموز ناچار  6
است در پاسخ گويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافی برای فكر كردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا 

از دبير ارجمند درخواست ميگردد اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار كند.



بارم  بندي درس احکام
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .احكام )1(، علوم و معارف اسالمی پایه  دهم سال تحصیلی  1401  

پسران / دختران
   

پایاني نوبت دوم / دي و شهریورپایاني نوبت اولعنواندرس

2.نمرهجايگاه.احکام1

2.نمره
2.نمرهاحتهاد.و.تقليد2

2.نمرهواژه.شناسي.فقهي3

3.نمرهنظافت.و.بهداشت.در.اسالم4

3.نمرهطهارت.معنوي.)1(5

3..نمره
3.نمرهطهارت.معنوي.)2(6

3.نمرهآغاز.نماز7

2.نمرهارکان.و.واجبات.نماز8

2.نمرهانواع.نمازها9

3.نمرهمسجد.و.نماز.جماعت10

3.نمرهروزه11

2.نمرهحج.خانه.خدا12

2.نمرهخوردني.و.آشاميدني.ها.در.اسالم13

3.نمرهگناهان.کبيره14

20 20       جمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ـ    1400  .احكام )2(، علوم و معارف اسالمی پایه  یازدهم سال تحصیلی  1401  

شماره
پایاني نوبت دوم و شهریورپایاني نوبت اولعنوان درسدرس

2/5.نمرهامر.به.معروف.و.نهي.از.منکر.)1(.1

2.نمره
2/5.نمرهامر.به.معروف.و.نهي.از.منکر.)2(2

2.نمرهدفاع.و.جهاد3

3/5.نمرهحدود.معاشرت.محرم.و.نامحرم4

3/5.نمرهاحکام.پوشش.و.نگاه5

3.نمره
2.نمرهتفريح،.قمار.و.موسيقي6

2.نمرهزکات7

2.نمرهخمس8

2.نمرهوصيت9

3.نمرهارث10

3.نمرهاحکام.کسب.و.کار11

3.نمرهمعامالت.حرام12

2.نمرهاصطالحات.اقتصادي.و.اسالم.)1(13

2.نمرهاصطالحات.اقتصادي.و.اسالم.)2(14

20 20      جمع
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .روش استنباط.احكام ) احكام    3(، علوم و معارف اسالمی پایه  دوازدهم سال تحصیلی  1401  

نوبت اولشماره درس
پایاني نوبت دوم

  خرداد/ شهریور  / دی ماه 
آموزش از راه دور داوطلبان آزاد

1.2

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

7.3

1.٦ تا 7

8.5  و 9

10.4 و 11

12.5 و 13

20 20 جمع

.مالحظات 
.حفظ.متن.آيات.و.روايات.مورد.سؤال.نمی.باشد.

 در.قسمت.تاريخ.فقه.پرسش.از.شماره.سال.ها.طرح.نمی.شود..
 از.متون.عربي.فقه.حداکثر.3.نمره.سؤال.طرح.خواهد.شد.



بارم  بندي درس علوم و معارف قرآنی
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي علوم و معارف قرآنی )١(، علوم و معارف اسالمی پایه  دهم سال تحصیلی  1401  

درس علوم و معارف قرآني پایه    دهم در هر ترم به دو صورت ارزشیابي مي شود :
الف(.ارزشيابي.مستمر
ب(.ارزشيابي.پاياني

الف( ارزشیابي مستمر 
نمره.ارزشيابي.مستمر.دانش.آموز.با.توجه.به.ميزان.مشارکت.وي.در.فعاليت.هاي.يادگيري.و.در.فرايند.آموزش.تعيين.

مي.شود..اهّم.اين.فعاليت.ها.در.اين.درس،.عبارت.است.از:
.اعالم.آمادگي.براي.خواندن.آيات.و.عبارات.از.روي.کتاب.درسي 1

.مشارکت.در.کار.گروهي.به.منظور.فهم.بيشتر.موضوعات.و.مطالب.هر.درس 2

.مشارکت.در.جمع.خواني.آيات.درسي.و.همراهي.با.قرائت.الگو 3

.انجام.فعاليت.هاي.کالسي.بخش.هاي.مربوط.به.قواعد.تجويدي.و.علوم.قرآني 4

.حفظ.نسبي.سوره.هاي.منتخب.کتاب.درسي 5

.آزمون.هاي.شفاهي.و.کتبي.طول.ترم 6

ب( ارزشیابي پایاني
ارزشيابي.پاياني.از.دانش.آموزان.پايه.دهم.در.پايان.هر.نوبت.به.شرح.زير.انجام.مي.شود.:

اهداف کلي / سطح مورد انتظارموضوعات
نحوه ارزشیابي مناسب

پایانيمستمر

آزمون.
شفاهي

روان.خواني.آيات.درسقرائت
8با.رعايت.قواعد.تجويدي

10
فعاليت.هاي.کالسي
2تعميم.و.تثبيت.قواعد.تجويدي.دروس).بخش.قواعد.(

44حفظ.سوره.هاي.منتخب.جزء.30حفظ.

آزمون
کتبي

3٦آشنايي.با.مباحث.علوم.قرآني.مباحث.علوم.قرآني

فعاليت.هاي.کالسي
3تعميم.و.تثبيت.مباحث.علوم.و.معارف.قرآني.درس).بخش.علوم.قرآني.(
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

.نکته 
..دروس.1.تا.٦.کتاب.علوم.و.معارف.قرآني.در.آزمون.نوبت.اول.مورد.ارزشيابي.قرار.مي.گيرد. 1

..از.دروس.7.تا.12.اين.کتاب.در.آزمون.نوبت.دوم.ارزشيابي.به.عمل.مي.آيد. 2

.تبصره
بهتر.است.در.آزمون.شفاهي.)قرائت.و.تجويد(.از.8.سطر.مورد.سؤال،.حدود.سه.سطر.از.دروس.نوبت.اول.و.بقيه.از.

دروس.نوبت.دوم.پرسيده.شود.
..هر.دانش.آموز.مي.تواند.با.توجه.به.هر.يک.از.موارد.زير،.از.امتياز.تشويقي.بهره.مند.شود.: 3

.قرائت.آيات.درس.شبيه.نوار.آموزشي
.حفظ.تمامي.سوره.هاي.منتخب.کتاب.درسي

.در.ارزش.يابي.مستمر.و.پاياني.از.سهل.انگاري.و.نيز.سخت.گيري.بپرهيزيد؛.ارزشيابي.نبايد.موجب.تضعيف.عالقه.

دانش.آموزان.به.اين.درس.شود..از.اين.رو،.بايد.از.سخت.گيري.هاي.بيجا.پرهيز.کرد.يا.به.نحوي.ارزشيابي.را.انجام.داد.

که.دانش.آموزان،.آن.را.جزئي.از.فرايند.يادگيري.احساس.کنند.تا.محيط.اضطراب.آور،.همراه.با.فشار.رواني.ايجاد.نشود...
.مهارت.قرائت.و.روان.خواني.قرآن،.به.تدريج.کسب.مي.شود.

از.اين.رو،.نبايد.انتظار.داشت.که.همه.دانش.آموزان.اين.مهارت.را.در.زمان.تدريس.به.طور.کامل.کسب.کنند..هر.
دانش.آموز.با.توجه.به.استعداد.خود،.اين.مهارت.را.به.تدريج.در.دروس.بعدي.به.دست.مي.آورد.
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي علوم و معارف قرآنی )2(، علوم و معارف اسالمی پایه  یازدهم سال تحصیلی  1401  

درس.علوم.و.معارف.قرآني.پايه....دهم.در.هر.ترم.به.دو.صورت.ارزشيابي.مي.شود.:
الف( ارزشیابي مستمر

ب( ارزشیابي پایاني

الف( ارزشیابي مستمر 
نمره.ارزشيابي.مستمر.دانش.آموز.با.توجه.به.ميزان.مشارکت.وي.در.فعاليت.هاي.يادگيري.و.در.فرايند.آموزش.تعيين.

مي.شود..اهّم.اين.فعاليت.ها.در.اين.درس،.عبارت.است.از:
.اعالم.آمادگي.براي.خواندن.آيات.و.عبارات.از.روي.کتاب.درسي 1

.مشارکت.در.کار.گروهي.به.منظور.فهم.بيشتر.موضوعات.و.مطالب.هر.درس 2

.مشارکت.در.جمع.خواني.آيات.درسي.و.همراهي.با.قرائت.الگو 3

.انجام.فعاليت.هاي.کالسي.بخش.هاي.مربوط.به.قواعد.تجويدي.و.علوم.قرآني 4

.حفظ.نسبي.سوره.هاي.منتخب.کتاب.درسي 5

.آزمون.هاي.شفاهي.و.کتبي.طول.ترم 6

ب( ارزشیابي پایاني
ارزشيابي.پاياني.از.دانش.آموزان.پايه.يازدهم.در.پايان.هر.نوبت.به.شرح.زير.انجام.مي.شود.:

اهداف کلي / سطح مورد انتظارموضوعات
نحوه ارزشیابي مناسب

پایانيمستمر

آزمون 
شفاهي

روان.خواني.آيات.درسقرائت
3با.رعايت.قواعد.تجويدي

3
فعاليت.هاي.کالسي

2تعميم.و.تثبيت.قواعد.تجويدي.دروس)بخش.قواعد(

حفظ.سوره.هاي.منتخب.جزء.30حفظ.
25)شمس،.بينه،.فجر،.عبس،.انشقاق(

آزمون
کتبي

آشنايي.با.مباحث.علوم.قرآني.مباحث.علوم.قرآني
1312

فعاليت.هاي.کالسي
تعميم.و.تثبيت.مباحث.علوم.و.معارف.قرآني.درس).بخش.علوم.قرآني.(
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

.نکته 
..دروس.1.تا.٦.کتاب.علوم.و.معارف.قرآني.در.آزمون.نوبت.اول.مورد.ارزشيابي.قرار.مي.گيرد. 1

..از.دروس.7.تا.12.اين.کتاب.در.آزمون.نوبت.دوم.ارزشيابي.به.عمل.مي.آيد. 2

.تبصره.
بهتر.است.در.آزمون.شفاهي.)قرائت.و.تجويد(.از.8.سطر.مورد.سؤال،.حدود.سه.سطر.از.دروس.نوبت.اول.و.بقيه.از.

دروس.نوبت.دوم.پرسيده.شود.
..هر.دانش.آموز.مي.تواند.با.توجه.به.هر.يک.از.موارد.زير،.از.امتياز.تشويقي.بهره.مند.شود: 3

.قرائت.آيات.درس.شبيه.نوار.آموزشي
.حفظ.تمامي.سوره.هاي.منتخب.کتاب.درسي

..در.ارزشيابي.مستمر.و.پاياني.از.سهل.انگاري.و.نيز.سخت.گيري.بپرهيزيد؛.ارزشيابي.نبايد.موجب.تضعيف.عالقه.

دانش.آموزان.به.اين.درس.شود..از.اين.رو،.بايد.از.سخت.گيري.هاي.بيجا.پرهيز.کرد.يا.به.نحوي.ارزشيابي.را.انجام.داد.

که.دانش.آموزان،.آن.را.جزئي.از.فرايند.يادگيري.احساس.کنند.تا.محيط.اضطراب.آور،.همراه.با.فشار.رواني.ايجاد.نشود...
.مهارت.قرائت.و.روان.خواني.قرآن،.به.تدريج.کسب.مي.شود.

.از.اين.رو،.نبايد.انتظار.داشت.که.همه.دانش.آموزان.اين.مهارت.را.در.زمان.تدريس.به.طور.کامل.کسب.کنند..هر.
دانش.آموز.با.توجه.به.استعداد.خود،.اين.مهارت.را.به.تدريج.در.دروس.بعدي.به.دست.مي.آورد.

ـ    1400  .بارم بندي علوم و معارف قرآنی )3( علوم و معارف اسالمی پایه  دوازدهم سال تحصیلی  1401  

الف( ارزشیابي مستمر: 20 نمره

قرائت صحیح آیات 
ابتدایي درس

مشارکت در فرایند تدریس و انجام فعالیت هاي درس 
)تدبرهاي قرآني و فعالیت هاي کالسي(

آزمون هاي طول ترم 
)کتبي یا شفاهي(

انجام فعالیت اندیشه و 
جمعتحقیق

.2.10.5.3.20

.نکته .
انجام.برخي.فعاليت.هاي.ارائه.شده.در.بخش.»انديشه.و.تحقيق«،.تنها.از.طريق.تحقيق.و.پژوهش.نسبتاً.مفصل.از.
سوي.دانش.آموزان.امکان.پذير.است..دبير.محترم.مي.تواند.براي.ايجاد.انگيزه.در.دانش.آموزان.براي.انجام.اين.فعاليت.ها،.
براي.برخي.از.آنها،.نمره.اضافي.)عالوه.بر.20.نمره(.تا.حداکثر.دو.نمره.در.نظر.بگيرد.و.به.نمره.مستمر.دانش.آموزان.

اضافه.کند.
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ب( ارزشیابي پایاني در هر نیم سال: 20 نمره

نوبت اولدرس
پایاني نوبت دوم

  خرداد/ شهریور  / دی ماه 
آموزش از راه دور داوطلبان آزاد

3.اول
.0/5

3.دوم

3/5.سوم
.1/5

2.چهارم

3.پنجم
.2

3/5.ششم

3/5.هفتم

4.هشتم

4/5.نهم

4.دهم

2.قرائت آیات

20 20 جمع

.نکات
..سؤاالت.آزمون.بايد.براساس.رويکرد.کلي.محتواي.آموزشي؛.يعني.فهميدن.و.نه.حفظ.کردن.استوار.باشد..همچنين. 1
محورهاي.کليدي.و.اصلي.محتواي.کتاب.بايد.محور.آزمون.باشد.و.از.نکات.حاشيه.اي.و.فرعي.نبايد.براي.طرح.سؤال.

استفاده.شود.
.در.انتهاي.دروس،.بخش.هايي.با.عنوان.»انديشه.و.تحقيق«.و.»براي.مطالعه«.قرار.داده.شده.است؛.مباحث.اين. 2

بخش.ها.و.نيز.مطالب.ارائه.شده.در.پاورقي.ها.در.امتحان.کتبي.طرح.نخواهد.شد..
..حفظ.متن.آيات.و.روايات.و.ترجمه.هاي.آنها.و.نيز.متن.اشعار.الزامي.نيست،.البته.مي.توان.از.مفهوم.آيات.و.روايات. 3

سؤال.طرح.کرد.



بارم  بندي درس اصول عقاید
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي اصول عقاید )١(، علوم و معارف اسالمی پایه دهم سال تحصیلی  1401  

نوبت  دوم/ دي و شهریورنوبت اولعنوان درسردیف

2.نمره4.نمرهخود.را.بشناسيم1

4.نمرهتوانمندي.هاي.انسان2

3.نمره4.نمرهسرشت.آدمي3

4.نمرهمنزلت.انسان4

4.نمرهراز.آفرينش5

3.نمرهسراي.ديگر6

3.نمرهآغاز.راه7

3.نمرهبرزخ8

3.نمرهواقعه.بزرگ9

3.نمرهروزنه.اميد10

20 20      جمع

ارزشيابي.در.دو.بخش.انجام.مي.گيرد:
الف( ارزشیابي مستمر

در.ارزشيابي.مستمر،.فعاليت.دانش.آموزان.از.آغاز.هر.ترم.بايد.مورد.توجه.واقع.شود..نمره.ارزشيابي.مستمر،.شامل.امور.زير.است:
5.نمره . ..انجام.فعاليت.هاي.تحقيق. 2 5.نمره.......... .مشارکت.در.فرايند.آموزش.و.هم.انديشي. 1

.............7.نمره . ..آزمون.هاي.طول.ترم. 4 3.نمره.......... . ..انجام.بخش.تعميق.يادگيري. 3

ب( ارزشیابي پایاني
اين.ارزشيابي.در.پايان.هر.نوبت.انجام.مي.گيرد.و.براساس.رويکرد.کلي.محتواي.آموزش.يعني.فهميدن،.نه.حفظ.کردن،.استوار.

است،.محورهاي.کليدي.و.اصلي،.محور.آزمون.است.و.از.طرح.مطالب.حاشيه.اي.و.فرعي.نبايد.سؤال.طرح.شود.
آزمون.کتبي.پايان.ترم،.شامل.امور.زير.است:

٦.نمره . . . ..بخش.تحقيق. 1

4.نمره . . ..بخش.هم.انديشي. 2

10.نمره ..متن.درس.ها.و.بخش.تعميق.يادگيري. 3
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

.نکات بسیار مهم
..از.محتواهاي.بخش.»هم.انديشي«.و.»تحقيق«.صرفاً.در.ارزشيابي.هاي.وزارت.آموزش.و.پرورش،.سؤال.طرح.مي.شود،.اما.از. 1

اين.بخش.ها.در.آزمون.سراسري.نبايد.سؤالي.طرح.شود.
..معنا.کردن.آياتي.که.ترجمه.آن.در.کتاب.آمده.است.نبايد.در.ارزشيابي.مستمر.و.پاياني.و.آزمون.هاي.ورودي.دانشگاه.مورد. 2

سؤال.قرار.گيرد..همچنين.نبايد.از.معني.کلمه.يا.لغت.سؤال.شود.
..حفظ.کردن.عين.آيات.و.روايات.و.ترجمه.هاي.آنها.ضرورت.ندارد..بلکه.فهم.مفاهيم.مرتبط.با.درس.بايد.مورد.سؤال.قرار.گيرد. 3

..در.برخي.دروس،.بخش.هايي.با.عنوان.»براي.مطالعه«.وجود.دارد..از.اين.بخش.و.پاورقي.ها،.در.هيچ.آزموني.اعم.از.آزمون.هاي. 4
وزارت.آموزش.و.پرورش.و.وزارت.علوم،.تحقيقات.و.فناوري،.سؤالي.طرح.نمي.شود.

..توجه.به.صحت.قرائت.آيات.در.همه.دروس.همواره.مطلوب.است،.اما.با.وجود.درس.مستقل.علوم.و.معارف.قرآني،.نمره.اي. 5
به.بحث.قرائت.در.اين.درس.اختصاص.نمي.يابد.

ـ    1400 .بارم بندي اصول عقاید )2(، علوم و معارف اسالمی پایه یازدهم سال تحصیلی  1401  

پایاني نوبت دومپایاني نوبت اولعنوان درسشماره درس

2/5.نمرهقافله.هدايت1

3.نمره

2.نمرهويژگي.هاي.پيامبران2

2/5.نمرههدايت.مستمر3

3.نمرهآخرين.پيام.آور4

2.نمرهمعجزه.جاودان5

4.نمرهمسئوليت.هاي.پيامبر6
2.نمره

4.نمرهامامت،.تداوم.رسالت7

3.نمرهنقش.امامان.در.احياي.دين8

2/5.نمرهوعده.بزرگ.الهي9

2/5.نمرهدر.انتظار.طلوع10

3.نمرهتداوم.امامت.در.عصر.غيبت11

2.نمرهويژگي.هاي.حکومت.اسالمي.)1(12

2.نمرهويژگي.هاي.حکومت.اسالمي.)2(13

20 نمره20  نمره       جمع



33

بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400 .بارم بندي اصول عقاید )3(، علوم و معارف اسالمی پایه دوازدهم سال تحصیلی  1401  

ارزشيابي.اين.درس.در.دو.بخش.انجام.مي.شود:.
الف( ارزشیابي مستمر شامل

..انجام.فعاليت.هاي.داخل.درس.)مانند.تدبر.در.قرآن،.فعاليت.کالسي.و...(:.5.نمره 1

..حضور.فعال.در.فرايند.تدريس.و.مشارکت.در.گفت.وگوهاي.کالسي:.5.نمره 2

..پرسش.ها.و.آزمون.هاي.طول.ترم:.10.نمره 3
انجام.پيشنهادها،.نگارش.مقاالت.تحقيقي.و.انجام.کارهاي.هنري.و.ادبي.تا.دو.نمره.به.معدل.نمره.مستمر.اضافه.مي.کند.

ب( ارزشیابي پایاني
ارزشيابي.پاياني.کتبي.و.نهايي.است.و.20.نمرۀ.کامل.
را.به.خود.اختصاص.مي.دهد..اين.ارزشيابي.براساس.
رويکرد.کلي.محتواي.آموزش.يعني.فهميدن،.نه.حفظ.
کردن.استوار.است..محورهاي.کليدي.و.اصلي،.محور.
نبايد. و.فرعي. از.مطالب.حاشيه.اي. و. آزمون.است.

سؤال.طرح.شود.
..در.ارزشيابي.پاياني.از.بخش.»هم.انديشي«.حداکثر. 1
3.نمره.و.نيز.از.بخش.»انديشه.در.آيات«.نيز.حداکثر.

3.نمره.سؤال.طرح.خواهد.شد.
..حفظ.کردن.عين.آيات.و.روايات.ضروري.نيست،. 2
بلکه.برداشت.و.استنباط.از.آنها.اهميت.دارد..از.مفاهيم.
آيات.بايد.به.گونه.اي.سؤال.طراحي.شود.که.مرتبط.با.

موضوعات.درس.باشد.
.آياتي.که.ترجمۀ.آنها.در.کتاب.آمده.است.نبايد. 3
ترجمۀ.آنها.در.ارزشيابي.ها.پرسش.شود..همچنين.
نبايد.به.گونه.اي.سؤال.طرح.شود.که.تداعي.کننده.

درس.عربي.باشد..
..در.برخي.از.دروس،.بخش.هايي.با.عنوان.»براي.مطالعه«.وجود.دارد..از.اين.بخش.و.پاورقي.ها،.در.هيچ.آزموني. 4
اعم.از.آزمون.هاي.وزارت.آموزش.و.پرورش.و.وزارت.علوم،.تحقيقات.و.فناوري،.مستمر.يا.پاياني.سؤالي.طرح.نمي.شود.
.توجه.به.صحت.قرائت.آيات.در.همۀ.دروس.همواره.مطلوب.است،.اما.با.وجود.درس.مستقل.علوم.و.معارف.قرآني،. 5

نمره.اي.به.بحث.قرائت.در.اين.درس.اختصاص.نمي.يابد.

نوبت اولدرس
نوبت دوم

خرداد/ شهریور/ دی ماه، 
آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

14 و 2
1/5

32/5

44/5

2/5 54/5

 64/5

73

83

93

103

114

2020جمع



بارم  بندي درس اخالق
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي اخالق اسالمی  )١(، علوم و معارف اسالمی  پایه دهم سال تحصیلی  1401  

پایاني نوبت دوم/ دي و شهریورپایاني نوبت اولعنوان درس
1.نمره3.نمرهچيستي.کمال 1
1/5.نمره4.نمرهکمال.ما2
1/5.نمره4.نمرههدايت.الهي.در.مسير.کمال3
2.نمره4/5.نمرههاديان.واقعي،.هاديان.پنداري4
2.نمره4/5.نمرهتفکر،.روشنابخش.مسير5
3.نمرهآهنگ.سفر6
3.نمرهمحبت.به.خدا7
3.نمرهراز.اعتماد8
3.نمرهتکبر9

20 نمره20 نمره       جمع

.توضیحات
.سؤاالت.کلي.و.از.مفاهيم.اصلي.درس.طراحي.گردد.

.مفاهيم.آيات.و.روايات.مورد.ارزشيابي.قرار.گيرد.

ـ    1400  .بارم بندي اخالق اسالمی  )2(،  علوم و معارف اسالمی  پایه یازدهم سال تحصیلی  1401  

پایاني نوبت دومپایاني نوبت اولعنوان درس
2/5.نمره4.نمرهاخالقی.خدايی 1
4.نمرهجنگ.داخلی2
2/5.نمره4.نمرهسنگ.ها.را.بردار3
4.نمرهاميد.به.يار،.بيم.از.نار4
4.نمرهدر.بند.دوست5
3/5.نمرهدرمان.درد.جان6
3/5.نمرهچقدر.می.ارزی؟7
3.نمرهآيين.بی.آزاری8
3.نمرهشمع.شو9
2.نمرهزير.نور.ماه10

20 نمره20 نمره        جمع

.توضیحات
.سؤاالت.کلي.و.از.مفاهيم.اصلي.درس.طراحي.گردد.

.مفاهيم.آيات.و.روايات.مورد.ارزشيابي.قرار.گيرد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ـ    1400 .بارم بندي اخالق اسالمی  )3(، علوم و معارف اسالمی پایه دوازدهم سال تحصیلی  1401  

نوبت اولعنواندرس
نوبت دوم 

خرداد/ شهریور/ دی ماه، 
آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

4.اخالق.به.رنگ.بهشت1

.3/5 4.خوب.بودن.يا.نبودن.مسئله.اين.است2

4.خوب.هميشه.خوب.است!3

4.تکيه.بر.بي.کران4
.1/5

4.آسمان.نزديک.است...5

3.و.خدا.گفت.:.تو.را.من.چشم.در.راهم!.6

3.حال.سبک.باران.خوش.است!7

3.شکوه.شکيبايي8

3.رشک.و.اشک9

3.حياتي.به.رنگ.حيا10

20 20        جمع

.توضیحات
.سؤاالت.کلي.و.از.مفاهيم.اصلي.درس.طراحي.گردد.

.مفاهيم.آيات.و.روايات.مورد.ارزشيابي.قرار.گيرد.
.زمان.تدريس.اين.کتاب،.1.ساعت.در.هفته.و.نوع.آزمون.کتبي.است.

ارزشيابي.در.دو.بخش.انجام.مي.گيرد:

الف( ارزشیابي مستمر
نمره.ارزشيابي.مستمر.دانش.آموز.با.توجه.به.ميزان.مشارکت.وي.در.فعاليت.هاي.يادگيري.و.در.فرايند.آموزش.تعيين.
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

مي.شود..اهّم.اين.فعاليت.ها.در.اين.درس،.عبارت.است.از:

..مشارکت.در.کار.گروهي.به.منظور.فهم.بيش.تر.موضوعات.و.مطالب.هر.درس 1

. ..انجام.فعاليت.هاي.کالسي. 2

..آزمون.هاي.شفاهي.و.کتبي.طول.ترم. 3

ب( ارزشیابي پایاني
اين.ارزشيابي.در.پايان.هر.نوبت.انجام.مي.گيرد.و.براساس.رويکرد.کلي.محتواي.آموزش.يعني.فهميدن،.نه.حفظ.کردن،.
استوار.است،.محورهاي.کليدي.و.اصلي،.محور.آزمون.است.و.از.طرح.مطالب.حاشيه.اي.و.فرعي.نبايد.سؤال.طرح.شود.

..نکات بسیار مهم
..معنا.کردن.آياتي.که.ترجمه.آن.در.کتاب.آمده.است.نبايد.در.ارزشيابي.مستمر.و.پاياني.و.آزمون.هاي.ورودي. 1

دانشگاه.مورد.سؤال.قرار.گيرد..هم.چنين.نبايد.از.معني.کلمه.يا.لغت.سؤال.شود.
..حفظ.کردن.عين.آيات.و.روايات.و.ترجمه.هاي.آنها.ضرورت.ندارد..بلکه.فهم.مفاهيم.مرتبط.با.درس.بايد.مورد. 2

سؤال.قرار.گيرد.
..در.برخي.دروس،.بخش.هايي.با.عنوان.»بيشتر.بدانيم«.وجود.دارد..از.اين.بخش.و.پاورقي.ها،.در.هيچ.آزموني.اعم. 3

از.آزمون.هاي.وزارت.آموزش.و.پرورش.و.وزارت.علوم،.تحقيقات.و.فناوري،.سؤالي.طرح.نمي.شود.
.توجه.به.صحت.قرائت.آيات.در.همه.دروس.همواره.مطلوب.است،.اما.با.وجود.درس.مستقل.علوم.و.معارف.قرآني،. 4

نمره.اي.به.بحث.قرائت.در.اين.درس.اختصاص.نمي.يابد.



بارم  بندي درس جریان شناسی اندیشه های معاصر 
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي جریان شناسی اندیشه هاي معاصر دوازدهم علوم و معارف اسالمی سال تحصیلی 1401  
.ارزشيابي.اين.درس.در.دو.بخش.انجام.مي.گيرد:

الف( ارزشیابي مستمر
در.اين.ارزشيابي.فعاليت.دانش.آموزان.از.آغاز.هر.ترم.بايد.مورد.توجه.واقع.شود..ارزشيابي.مستمر،.شامل.امور.زير.است:

3.نمره ..مشارکت.در.فرايند.آموزش. 1

5.نمره ..انجام.فعاليت.هاي.کالسي. 2

5.نمره ..انجام.بخش.انديشه.و.تحقيق. 3

7.نمره . ..آزمون.هاي.طول.ترم. 4

ب( ارزشیابي پایاني
.اين.ارزشيابي.براساس.رويکرد.کلي.محتواي.آموزش،.يعني.فهميدن،.نه.حفظ.کردن،.استوار.است،.20.نمره.دارد.

و.در.پايان.هر.نيم.سال.انجام.مي.گيرد..

نوبت اولدرس
نوبت دوم

خرداد/ شهریور/ دی ماه، 
آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

2/51اول

31دوم

2/50/5سوم

31چهارم

5/51/5پنجم

3/51ششم

3ــهفتم

3ــهشتم

3ــنهم

3ــدهم

2ــیازدهم

2020جمع



بارم  بندي درس تاریخ
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي تاریخ اسالم  )١(،  علوم و معارف اسالمی  پایه دهم سال تحصیلی  1401  

شهریور و دينوبت  دومنوبت اولدرس

1/5.نمره1/5.نمره2/5.نمره1

1/5.نمره3.نمره2

1/5.نمره1/5.نمره3/5.نمره3

1/5.نمره3.نمره4

2.نمره2.نمره4.نمره5

2.نمره4.نمره6

2.نمره2/5.نمره7

1/5.نمره2/5.نمره8

1/5.نمره2/5.نمره9

2.نمره2/5.نمره10

1/5.نمره2/5.نمره11

1/5.نمره2/5.نمره12

20 20 20 جمع

ـ    1400  .بارم بندي تاریخ اسالم  )2(، علوم و معارف اسالمی  پایه یازدهم سال تحصیلی  1401  

الف( ارزشیابي مستمر

10 نمرهنمره آزمون ها در طول ترم تحصیلي

مشارکت.در.انجام.فعاليت.هاي.درسي.و.بخش.»بيشتر.فکر.کنيد.و.پاسخ.دهيد«
مشارکت.در.طرح.مباحث.که.در.قالب.»يک.توضيح«.و.»بيشتر.بدانيم«.ارائه.شده

کنکاش.در.جداولي.که.به.موضوعات.مختلف.تاريخي.نظير.قيام.ها.و.خلفاي.هم.عصر.ائمه.)ع(.مي.پردازند.و.جواب.
به.پرسش.هايي.که.دبير.بر.اساس.اين.جداول.در.کالس.طرح.مي.نمايد.

مشارکت.دانش.آموز.در.کشف.زمينه.ها،.علت.ها.و.نتايج.و.پيامدهاي.رويدادها.و.تحوالت.تاريخ.مطرح.شده.در.کتاب

10.نمره

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
معاونت      برنامه ریزی  درسی      و تولید  بسته های تربیت و     یادگیری
دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری

ب( ارزشیابي پایاني

نوبت اولدرس
نوبت دوم

خرداد/ شهریور/ دی ماه 
آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

2/5اول
1

2/5دوم

3سوم
1

3چهارم

3پنجم
1

3ششم

31هفتم

2/5هشتم

2نهم

2دهم

2/5یازدهم

2دوازدهم

2/5سیزدهم

2/5چهاردهم

2020جمع
 

.نکات مهم
..اطالعات.تاريخي.در.قالب.نمودار،.تصوير.و.نقشه،..گاه.شمار.و.روزشمار.و.نسب.نامه.صرفاً.جهت.ارائه.اطالعات.بيشتر. 1

به.دانش.آموزان.مي.باشد.و.جزو.محتواي.آموزشي.نيست.و.مورد.ارزشيابي.قرار.نمي.گيرد.
..از.مطالب.ارائه.شده.در.قالب.»يک.توضيح«،.»بيشتر.بدانيم«.و.»کاوش.هاي.ضمن.درس«.نيز.سوال..طرح.نمي.شود. 2
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي تاریخ  )3(، علوم و معارف اسالمی  پایه دوازدهم سال تحصیلی  1401  

نوبت اولدرس
نوبت دوم

خرداد/ شهریور/ دی ماه
آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

1.31

22/51

3.3
1/5

42/5

5.3
1/5

63

731

82

92

102

112

122

132

142

2020جمع



بارم  بندي  درس  اقتصاد 
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400  .بارم بندي اقتصاد، علوم و معارف اسالمی پایه یازدهم سال تحصیلی 1401  

نوبت دوم و شهریور نوبت اول

فعاليت متن فعالیت متن درس

1 1 1/5 1 1

2 1 2

2 2 3

1 2 4

1 2 0/5 2 5

0/5 2 6

1 1/5 7

0/5 1/5 8

0/5 2 9

2 1 10

0/5 2 11

1/5 0/5 12

1 1 13

0/5 0/5 14

20 20 جمع



بارم  بندي درس  تحلیل فرهنگی
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بارم بندی دروس دوره  دوم متوسطه
 رشته  علوم و معارف اسالمی 

1401 ـ 1400

ـ    1400 .بارم بندي تحلیل فرهنگی، علوم و معارف اسالمی پایه یازدهم سال تحصیلی  1401  

الف( ارزشیابي مستمر
نمرات.ارزيابي.مستمر.در.هر.نيم.سال.تحصيلي.20.نمره.به.شرح.زير:.

.حضور.فعال.در.فرايند.تدريس.و.مشارکت.در.انجام.فعاليت.هاي.کالسي،.شامل.گفت.وگو.کنيد،.تجزيه.و.تحليل.کنيد،.....8.نمره 1

.4.نمره . . . .انجام.فعاليت.هاي.تحقيقي،.شامل.تحقيق.کنيد،.بررسي.کنيد،.... 2

.3.نمره . . . .برگزاري.ميزگرد.فرهنگي 3

.5.نمره . . . .ارزشيابي.و.امتحان 4

ب( ارزشیابي پایاني

نوبت اول

جمع فصل دوم فصل اول درس

٦ 4 2 اول

7 4 3 دوم

7 4 3 سوم

20 12 8 جمع

نوبت دوم و شهریور

نوبت دوم و شهریور درس فصل

2/5

اول

دوماول

سوم

2/5

اول

دومدوم

سوم

2 اول

2سوم دوم

3/5 سوم

2 اول

2چهارم دوم

3/5 سوم

20           جمع


