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 پايه يازدهم  2 دين و زندگيبندي درس بارم

 اي، كاردانش حرفه وم تجربي، رياضي، فنيرشته هاي عل

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 الف: ارزشيابي مستمر
 نمره(:  4قرائت قرآن كريم ) -1

آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل سطر از قرائت  7تا 5بار وهر بار حداقل  3آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

از چهار نمره  25/0آيد.) پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني مي

 شود.كسر مي

وحداكثر يك نمره  25/0كند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي كه دانش -

 شود.كسر مياز قرائت او

 شود.نمره از نمره قرائت اوكسرمي1نمره تا5/0آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي كه دانش -

نمره به  1تا  5/0آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از چنانچه دانش -

 شود.نمره قرائت او افزوده مي
 :  نمره(8)درس و پرسش از متن  هاي داخلفعاليت انجام -2

ت فعالي تدبردر قرآن،فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس كه در هر درس با عناويني مانند : ،  -

 مشخص شده اند.بررسي و ... ، تفكر،كالسي

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

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

 سؤال هايي كه دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد. -
 نمره( 5حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي) -4

ادبي، هنري و  هايكتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليت« پيشنهاد»آموزاني كه برخي از كارهاي بخش دانش :تذكر

( در هر نوبت تحت عنوان 20العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره نمره فوق  2تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي« هاي علمي و هنريخالقيت»

 ازرشيابي پاياني ب:
 نمره(: 4امتحان قرائت قرآن كريم) -1

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

 نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.
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 نمره(  11امتحان كتبي از محتواي دروس )  -2

 درس پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم ماه و دي شهريور

2 

5 

 اول و دوم 5

 سوم و چهارم 6 3

 پنجم و ششم 5 5/2

 هفتم و هشتم  5/3 5/2

 نهم و دهم  5/4 5/3

 يازدهم و دوازدهم  3 5/2

 جمع 11 11 11

 توجه:

 ها) پاياني و مستمر( سوالي طرح نمي شود :زير در ارزشيابي از بخش هاي -1
كه با  هاييو فعاليت ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سواالت شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي

 مشخص شده اند. عالمت ستاره

 ستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانشآيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفا در ارزشيابي م -2

.همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است نمره(  4آموزان پرسيده مي شود) 

جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار 

آزمون هاي و  آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورشدر  راين، نبايد هيچ گونه سواليبناب داده شده است.

 طراحي شود. و ترجمه آنها از اين آيات ورودي دانشگاه ها

به جز آيات و رواياتي كه با عالمت  خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات  -3

ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد.  و ترجمه هايي كه در داخل متن درس ها آمده است

وايت و و ر آيه عين  الزمه آن حفظ كردن ِ سوال به گونه اي طراحي شود كهاز اين آيات يا روايات ،بنابر اين نبايد 

 سوال طراحي شود.آن ها ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام 

دانش آموزان اهل سنت مي  و است شيعهدانش آموزان  ويژهدرس هاي پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم،  -4

( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين 2توانند به جاي اين درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)

  ضميمه سوال طرح نمايد.
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 دوره دوم متوسطه رشته علوم انساني  پايه يازدهم  2بندي درس دين و زندگي بارم
 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 ارزشيابي مستمر الف:
 نمره( 4قرائت قرآن كريم ) -1

سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل  7تا 5بار وهر بار حداقل  3آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

از چهار نمره  25/0آيد.) پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني مي

 شود.كسر مي

وحداكثر يك نمره  25/0كند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي كه دانش -

 شود.از قرائت اوكسر مي

 شود.نمره از نمره قرائت اوكسرمي1نمره تا5/0آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي كه دانش -

نمره به  1تا  5/0ا به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از آموز آيات رچنانچه دانش -

 شود.نمره قرائت او افزوده مي
 نمره(   8هاي داخل درس و پرسش از متن )انجام فعاليت -2

, بررسي فعاليت كالسي تدبر،فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس كه در هر درس با عناويني مانند : -

 و مقايسه مشخص شده اند.

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

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

 بير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.سؤال هايي كه د -
 نمره ( 5گروهي و گفت و گوها ) مشاركت در كار -4

كتاب درسي يا به ابتكار خود  فعاليتهاي ادبي، هنري و « پيشنهاد»آموزاني كه برخي از كارهاي بخشدانش :تذكر

( در هر نوبت  تحت  عنوان  20العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره نمره فوق  2تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي« هاي علمي و هنريخالقيت»

 پايانيب: ازرشيابي 
 نمره( 4امتحان قرائت قرآن كريم) -1

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

 نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.
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 نمره(  11امتحان كتبي از محتواي دروس )  -2

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول دروس
 پاياني نوبت دوم، شهريور و

 ماهدي
 5/4 اول،دوم و سوم

5 
5/2 

 5/2 5/4 چهارم و پنجم
 3 7 و نه شش،هفت، هشت

 ده و يازده

 

3 2 
 2 5/2 دوازده و سيزده
 2 5/2 چهارده و پانزده

 2 3 هفده و هجده شانزده،
 11 11 11 جمع

 توجه:

 ها) پاياني و مستمر( سوالي طرح نمي شود :زير در ارزشيابي از بخش هاي -1
هايي كه با و فعاليت ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سواالت شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي

 مشخص شده اند. عالمت ستاره

آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش  -2

.همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است نمره(  4آموزان پرسيده مي شود) 

تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه 

آزمون هاي و  آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورشنبايد هيچ گونه سوالي در  بنابراين، داده شده است.

 طراحي شود. و ترجمه آنها از اين آيات ورودي دانشگاه ها

اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات به جز آيات و رواياتي كه با عالمت  خاص جهت حفظ كردن مشخص شده  -3

ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد.  و ترجمه هايي كه در داخل متن درس ها آمده است

وايت و و ر آيه عين  سوال به گونه اي طراحي شود كه الزمه آن حفظ كردن ِاز اين آيات يا روايات ،بنابر اين نبايد 

 سوال طراحي شود.آن ها ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام 

دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين  و است شيعهدانش آموزان  ويژه، از درس هفتم تا درس چهاردهم-4

يمه سوال طرح ( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضم2درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)

 نمايد.
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 دهم رشته علوم و معارف اسالميياز) آشنايي با احكام (ـ پايه  2بارم بندي درس احكام 
 1399 ـ 1400دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 

 
شماره 

 درس

 و/ دي پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس

 شهريور

 نمره 5/2 (1امر به معروف و نهي از منكر ) 1

 نمره   2
 نمره 5/2 (2امر به معروف و نهي از منكر ) 2

 نمره 2 دفاع و جهاد 3

 نمره 5/3 حدود معاشرت محرم و نامحرم 4

 نمره 5/3 احكام پوشش و نگاه 5

 نمره  3
 نمره 2 تفريح، قمار و موسيقي 6

 نمره 2 زكات 7

 نمره 2 خمس 8

 نمره 2  وصيت 9

 نمره 3  ارث 10

 نمره 3  كسب و كاراحكام  11

 نمره 3  معامالت حرام 12

 نمره 2  (1اصطالحات اقتصادي و اسالم ) 13

 نمره 2  (2اصطالحات اقتصادي و اسالم ) 14

 نمره 20 نمره  20 جمع
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 دهم رشته علوم و معارف اسالميياز هـ پاي 2 صول عقايدبارم بندي درس ا
 1399 ـ 1400دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 

 
شماره 

 درس

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس

 دي / شهريور

 نمره 5/2 قافله هدايت 1

 نمره   3

 نمره 2 هاي پيامبرانويژگي 2

 نمره 5/2 هدايت مستمر 3

 نمره 3 آورآخرين پيام 4

 نمره 2 معجزه جاودان 5

 نمره 4 هاي پيامبرمسئوليت 6
 نمره 2

 نمره 4 رسالتامامت، تداوم  7

 نمره 3  نقش امامان در احياي دين 8

 نمره 5/2  وعده بزرگ الهي 9

 نمره 5/2  در انتظار طلوع 10

 نمره 3  تداوم امامت در عصر غيبت 11

 نمره 2  (1هاي حكومت اسالمي )ويژگي 12

 نمره 2  (2هاي حكومت اسالمي )ويژگي 13

 نمره 20 نمره  20 جمع
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 دهم رشته علوم و معارف اسالميياز هـ پاي 2خالقدرس ابارم بندي 
 1399 ـ 1400دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 

 
شماره 

 درس

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس

 دي / شهريور

 نمره 4 اخالق خدايي 1
 نمره 5/2

 نمره 4 جنگ داخلي 2

 نمره 4 ها را بردارسنگ 3

 نمره 4 بيم از نار اميد به يار، 4 نمره 5/2

 نمره 4 در بند دوست 5

 نمره 5/3  درمان درد جان 6

 نمره 5/3  ارزي؟چقدر مي 7

 نمره 3  آزارآيين بي 8

 نمره 3  شمع شو 9

 نمره 2  زير نور ماه 10

 نمره 20 نمره  20 جمع

 

 توضيحات:

 سؤاالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي شود. 

 روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد.مفاهيم آيات و  
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 يازدهم  هرشته علوم و معارف اسالمي  پاي 2بندي درس علوم و معارف قرآني بارم

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 
 
 

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

 
 

 ارزشيابي مستمر  –الف 
يين هاي يادگيري و در فرايند آموزش تعآموز با توجه به ميزان مشاركت وي در فعاليتنمره ارزشيابي مستمر دانش

 ها در اين درس، عبارت است از:شود. اهمّ اين فعاليتمي
 اعالم آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي كتاب درسي .1
 مشاركت در كار گروهي به منظور فهم بيش تر موضوعات و مطالب هر درس .2
 خواني آيات درسي و همراهي با قرائت الگومشاركت در جمع .3
 هاي كالسي بخش هاي مربوط به قواعد تجويدي و علوم قرآنيانجام فعاليت .4
 حفظ نسبي سوره هاي منتخب كتاب درسي .5
 هاي شفاهي و كتبي طول ترمآزمون .6

 

 
 

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

 اهداف كلي / سطح مورد انتظار موضوعات
 نحوه ارزشيابي  مناسب

 پاياني مستمر

آزمون 
 شفاهي

 قرائت
 روان خواني آيات درس
 با رعايت قواعد تجويدي

3 
5 

 كالسيفعاليت هاي  
 ) بخش قواعد (

 2 تعميم و تثبيت قواعد تجويدي دروس

 2 30هاي منتخب جزء حفظ سوره حفظ 
2 

 

 آزمون
 كتبي

 مباحث علوم قرآني
 

 10 آشنايي با مباحث علوم قرآني 

 فعاليت هاي كالسي 13
 ) بخش علوم قرآني (

تعميم و تثبيت مباحث علوم و معارف قرآني 
 درس

3 
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 چند نكته : 

 كتاب علوم و معارف قرآني در آزمون نوبت اول مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. 6تا  1دروس  -1
 ارزش يابي به عمل مي آيد. دوماين كتاب در آزمون نوبت  12تا  7از دروس  -2

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

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

 قرائت آيات درس شبيه نوار آموزشي -1

 حفظ تمامي سوره هاي منتخب كتاب درسي -2

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

 آور، همراه با فشار روانيآن را جزئي از فرايند يادگيري احساس كنند تا محيط اضطراب ،آموزانانجام داد كه دانش
 ايجاد نشود.  

زان آمورو, نبايد انتظار داشت كه همه دانششود, از اينتدريج كسب ميقرائت و روان خواني قرآن، بهمهارت  -5

تدريج آموز با توجه به استعداد خود, اين مهارت را بهطور كامل كسب كنند. هر دانشاين مهارت را در زمان تدريس به

 آورد.دست ميدر دروس بعدي به
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 ها(دهم )كليه رشتهزياـ پايه  2يدينهاي ديني ويژه اقليتبندي درس تعليمات بارم
 1399ـ 1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 

 
 اقليت هاي كليمي ، زردشتي وآشوري -الف 

 : ( و شهريِور دوم، نمره ) نوبت اول  20  و پاياني هر كدام ارزشيابي مستمر 

 ( نمره10)كتاب مشترك تعليمات اديان واخالق )سال گذشته(  – 1       

 ( نمره10)كتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذكور     -2      

نمره  ارزشيابي پاياني به  20نمره ارزشيابي مستمر و 20به علت نداشتن كتاب اختصاصي،  تمام  :اقليت ارمني  -ب

 كتاب مشترك تعليمات اديان واخالق )سال گذشته( اختصاص دارد. 
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 ( پايه يازدهم دوره دوم متوسطه اسالمي تحليل فرهنگي )معارفبندي درس بارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي  

 ارزشيابي مستمرالف: 

 نمره به شرح زير:  20سال تحصيلي نمرات ارزيابي مستمر در هر نيم

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

 نمره 8           كنيد، ...

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

 نمره 3        . برگزاري ميزگرد فرهنگي3

 نمره 5         . ارزشيابي و امتحان4
 

 ب: ارزشيابي پاياني
 

 نوبت اول    
 درس فصل اول فصل دوم جمع

 اول 2 4 6

 دوم 3 4 7

 سوم 3 4 7

 جمع 8 12 20

 نوبت دوم و شهريور    

 فصل درس و شهريور/ دي نوبت دوم 

5/2 

 اول

 دوم اول

 سوم

5/2 

 اول

 دوم دوم

 سوم

 اول 2

 دوم 2 سوم

 سوم 5/3

 اول 2

 دوم 2 چهارم

 سوم 5/3

 جمع 20
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  )رياضي/ تجربي( 2بندي درس عربي، زبان قرآن بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

  نوبت اوّل

(متن و درک مطلب درس چهارمدرس اوّل تا پايان )از  

هاي مهارت

زباني

 جمعمرهـنموضوع

 : الف

 مهارت 

شناسيواژه

 ه در جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 

شود.()دو مورد و زير كلمات خط كشيده مي

5/02 

5/0)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

5/0)دو مورد( كلمه چهار ميان در معنا نظر از ناهماهنگ ۀتشخيص كلم

 5/0 هاي خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه 

به فارسي

 5 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم

 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجم در درست ۀانتخاب گزين 7

1,5)شش جاي خالي( ناقص ۀتكميل ترجم

 

 

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

كاربرد قواعد

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

اي مانند دَخَلَ و هاي سادهمجهول، فعل داراي نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه

 خَرَجَ 

 مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب 

 )شش مورد(

5/15/7 

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

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

75/0

 5/0 جمله در آن ۀتشخيص اسم مكان و ترجم

 1 جمله در آن دقيق ۀتشخيص اسم تفضيل و ترجم

 1 اسلوب شرط با ۀجمل دقيق ۀترجم

 5/0 تشخيص فعل شرط و جواب آن

 5/0 .است شده كشيده خط زيرش كه عبارتي در نكره و معرفه اسم دو دقيق ۀترجم

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

 به حرف جر(

1 

 5/0 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

 25/0 عدد اصلي يا ترتيبي
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 د: 

مهارت درک 

 و فهم

 «دوم ستونتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

جاي خالي كه بايد با  باجمله  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀيا ارائ (مورد )شش

 مناسب كامل شود. ۀكلم

اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

5/13 

 ( دهش خوانده پرسشي ۀحتّي االمكان با شش كلم سؤالشش احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر

ن يا بر اساس مت آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  شش ۀارائ) يا

 ؛ (امتحاني ۀارائه شده در برگ

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

5/1

 :  هـ

مهارت 

مهـمكال

5/0 25/0 پرسشي، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده هايپاسخ كوتاه به جمله

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

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

25/0 
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 يازدهم  پايه  2زبان قرآن  عربيدرس بندي بارم ادامه
 دومنوبت  هاي رياضي و تجربيرشته

هاي مهارت

زباني

 جمعمرهـنموضوع

 : الف

 مهارت 

شناسيواژه

 ه در جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 

شود.()دو مورد و زير كلمات خط كشيده مي

5/02 

 5/0)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضادتعيين كلمات 

 5/0)دو مورد( تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

 5/0 هاي خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه 

به فارسي

 5 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم

 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  7

5/1مورد(تكميل ترجمۀ ناقص )شش 

 

 

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، مجهول، ترجمۀ دقيق فعل

اي مانند دَخَلَ و هاي سادهمستقبل، فعل داراي نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه

 خَرَجَ؛

 به تصاوير(يا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت 

 شش مورد

15/7 

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

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

 مورد(

1

 5/0 شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مكان

 5/0 عدد اصلي و ترتيبي

 5/0 ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نكره

 در جمله؛« ، كَي، لِكَي، حَتَّي، لَنْأَنْ»ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف 

 اي از فعل مضارع داراي اين حروفيا سؤال سه گزينه

1 

 در جمله؛« ، لِـ ، اللَمْ»ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف 

 اي از فعل مضارع داراي اين حروفسؤال سه گزينهيا 

1 

 در جمله « سَكانَ، صارَ، لَيْ»ترجمۀ دقيق افعال ناقصه 

 هاي مختلف فعل كانَ است()تأكيد در طرّاحي سؤال بر شكل

1 

محلّ اِعرابـي )تشخيص نقش كلمات: فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ اليه، صفت، جار و 

 مجرور، مجرور به حرف جر( 

1 
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 د: 

مهارت درک 

 و فهم

 «ون دومستتوضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 

جمله داراي جاي خالي كه  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀيا ارائ (؛مورد )شش

 مناسب كامل شود. ۀبايد با كلم

اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

5/13 

حتّي االمكان با شش كلمۀ پرسشي خوانده  سؤالشش احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر

 شده(؛ 

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

  (ارائه شده در برگۀ امتحاني

هر شيوۀ ابتكاري ديگري كه مهارت درك و فهم را بسنجد.16و  15يا در هر دو مورد 

5/1

 :  هـ

مهارت 

مهـمكال

 5/0 25/0  پرسشي؛ يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده هايپاسخ كوتاه به جمله

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

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

25/0 

تذكّرات براي طرّاحي سؤاالت امتحاني

شوند.گذاري سؤاالت امتحان، كنكور و مسابقات بايد كامالً حركت -1

و واژگاني، نادرست و نامفهوم باشد. از نظر ساختاري صورت سؤالنبايد  -2

 شود.اي طرّاحي نـميترجمۀ جمله، يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون، يا مسابقه -3

هاي معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف كتاب آموزش و ارزشيابي مطابقت عدد و معدود و ويژگي -4

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

جمله، با توجّه به قرائن بايد توجّه داشت كه چنين مواردي  در خالي جاي براي و اسم اشارۀ مناسب ضمير تشخيصدر  -5

 از اهداف كتاب درسي نيست.

 بايد جمله كلماتِ و نصب و جر از اهداف كتاب نيستنهادن اِعراب رفع،  در جمله، تشخيص محلّ اعرابيدر  -6

 .باشد شده كامل گذاريِاعراب

 است. ممنوع مطلقاً كلماتِ جمله، گذاريِطرح سؤال از اعراب -7

در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذكر اينكه ناظِر اسم فاعل ثالثي مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثي مزيد  -8

 .نيستر كتاب درسي تدريس نشده و از اهداف آموزشي كتاب باشد، دمي

توان عمل كرد: يكي ارائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير و ديگري پر كردن در طرح سؤال مكالمه به دو صورت مي -9

  جاي خالي در مكالمه و ارائۀ كلمات با دادن دو كلمۀ اضافه.
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 اوّل و دومنوبت ميان  يازدهم، پايه 2زبان قرآن  عربيشفاهي بندي امتحان بارم ادامه

 فيزيک، علوم تجربيهاي رياضيرشته

مرهـن موضوعشمارهها مهارت

 

 

  هايمهارت

 خواندن،

گفتنشنيدن و سخن

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

 يا حفظ شعر و اجراي گروهي آن،

ها.متن برخي درساجراي نـمايشي 

4

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

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

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

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

 يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در كالس.

1

5 جمع

 

 :تذكّرات

باشد، ولي امتحان نوبت اوّل و دوم فقط نـمره( مي 5نـمره( و شفاهي )از  15امتحان مستمرّ اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از  .1

 نـمره است.كتبي و از بيست 

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

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

 موزش عربي مسائل ديني است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.آورند و تـمرين كنند، زيرا هدف اصلي آ

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

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

نا في أ»و درنگ كرد و نتوانست بگويد .« أنا في ... »و پاسخ داد: « أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

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

آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرّفي كند. يا اگر فعّاليّتي در امتحاني اين است كه از دانش يكي از موارد .4

 توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهي از آن استفاده كرد.زمينۀ نمايش و مكالمه در كالس داشت مي

آموز ها را  حفظ كنند. دانشخواهيم عين عبارتآموزان نميحفظ عين مكالمات، كاري بسيار دشوار است؛ لذا از دانش .5

 تواند با ذوق و سليقۀ خود و شرايط موجود تغييراتي در متن ايجاد كند.مي
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 دوره دوم متوسطه  پايه يازدهم انسانيرشته ادبيات و  2 زبان قرآن ،عربيدرس  بنديبارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

  نوبت اوّل

(متن و درک مطلب درس چهارمدرس اوّل تا پايان )از  
 جمعمرهـنموضوعهاي زبانيمهارت

 : الف

 مهارت 

شناسيواژه

 ه در جمل از عربي به فارسي كلمه نوشتن ترجمۀ دو

شود.()زير كلمات خط كشيده مي

5/02 

 5/0)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( ميان چهار كلمه تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در

 5/0 هاي خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع دو اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه 

به فارسي

 5 «اِعلَموا»هاي كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش جمله ۀترجم

 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  7

 5/1)شش جاي خالي( تكميل ترجمۀ ناقص

 

 

 ج: 

  مهارت

شناخت و 

كاربرد قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، ترجمۀ دقيق فعل

اي ههاي سادمستقبل، مجهول، فعل داراي نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه

 مانند دَخَلَ و خَرَجَ 

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

5/1 5/7

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

يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند كلمه )سه 

 مورد(

75/0

 5/0 تشخيص اسم مكان و ترجمۀ آن در جمله

 1 تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله

 1 ترجمۀ دقيق جملۀ داراي اسلوب شرط

 5/0 تشخيص فعل شرط و جواب آن

اِعراب: تشخيص نقش كلمه و عالمت اعرابيِ آن )فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مبتدا 

 ر(جمرفوع، خبر مرفوع، مضافٌ اليه مجرور، صفت، جار و مجرور يا مجرور به حرف 

1 

 1 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

 25/0 عدد اصلي يا ترتيبي
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 د: 

مهارت درک 

 و فهم

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

  (مورد )شش «ستون دوم

جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀيا ارائ

 مناسب كامل شود. ۀخالي با كلم

اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

5/13 

حتّي االمكان با شش كلمۀ پرسشي  سؤالشش احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر

 خوانده شده( 

ر اساس يا ب آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  شش ۀارائ) يا

  (متن ارائه شده در برگۀ امتحاني

آموز بايد هر جمله را به توضيح يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت كلمه كه دانش

 مناسبي آن وصل كند.

هر شيوۀ ابتكاري ديگري كه مهارت درك و فهم را بسنجد.14و   13يا در هر دو مورد 

5/1

 :  هـ

 مهارت

مهـمكال

 5/0 25/0 پرسشي يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده هايپاسخ كوتاه به جمله

سازي با كلمات پراكنده حداكثر شش تكّه از طرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله

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

25/0 

 

  



22 

 

 انساني پايه يازدهمرشته ادبيات و علوم  2درس عربي، زبان قرآن  بنديبارم ادامه
 دومنوبت 

 جمعمرهـنموضوعهاي زبانيمهارت

 : الف
 مهارت 

شناسيواژه

 ه در جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 
شود.()دو مورد و زير كلمات خط كشيده مي

5/02 
نـمره

 5/0)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  و متضاد مترادفتعيين كلمات 
 5/0)دو مورد( تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

 5/0 هاي خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم
 ب:

مهارت ترجمه به 
فارسي

 5 «اِعلَموا»جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم
 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  7

5/1تكميل ترجمۀ ناقص )شش مورد(
 
 

 ج: 
  مهارت

شناخت و كاربرد 
قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، ترجمۀ دقيق فعل
هاي مصدر در جمالت ساده و با ريشه مجهول، مستقبل، فعل داراي نون وقايه و

 اي مانند دَخَلَ و خَرَجَساده
 يا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير( )شش مورد(

15/7 

 رد خالي جاي براي مناسب نهي و نيز مصدر و امر مضارع، ماضي، فعل تشخيص
كلمه  ميان چند جمله، يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا

 )چهار مورد(

5/0

 1 شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مكان

 5/0 اسلوب شرط )تعيين فعل يا جواب شرط يا ترجمۀ دقيق اسلوب شرط(

 5/0 ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نكره و ساير قواعد درس پنجم

در جمله يا سؤال « ، كَي، لِكَي، حَتَّي، لَنْأَنْ» ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف
 اي از فعل مضارع داراي اين حروفسه گزينه

1 

 در جمله« ، لِـ ، اللَمْ»ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف 
 اي از فعل مضارع داراي اين حروفيا سؤال سه گزينه

1 

 در جمله « سَكانَ، صارَ، لَيْ»ترجمۀ دقيق افعال ناقصه 
 هاي مختلف فعل كانَ است()تأكيد در طرّاحي سؤال بر شكل

1 

اِعراب: تشخيص نقش كلمه و عالمت اعرابيِ آن )فاعل مرفوع، مفعول منصوب، 
مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، مضافٌ اليه مجرور، صفت، جار و مجرور يا مجرور به 

 حرف جر(

1 
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 د: 
مهارت درک و 

 فهم

 توضيحاتل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 
راي جمله دا ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀيا ارائ (مورد )شش «ستون دوم

 مناسب كامل شود. ۀجاي خالي كه بايد جاي خالي با كلم
اي(گزينه سهمناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 

5/13 

حتّي االمكان با شش كلمۀ پرسشي  سؤالشش احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر
 خوانده شده( 

ر يا ب آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  شش ۀارائ) يا
  (اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني

به توضيح  آموز بايد هر جمله رايا ارائۀ شش جمله همراه با هشت كلمه كه دانش
 مناسبي آن وصل كند.

هر شيوۀ ابتكاري ديگري كه مهارت درك و فهم را 16و  15يا در هر دو مورد 
بسنجد.

5/1

 :  هـ
مهـمهارت مكال

 5/0 25/0  پرسشي يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده هايپاسخ كوتاه به جمله
كلمات پراكنده حداكثر شش تكّه از  سازي باطرح سؤال از بخش حوار )مانند جمله

 .. (اي  و .هاي كتاب( ، پر كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده ، دو گزينهعبارت
25/0 
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تذكّرات براي طرّاحي سؤاالت امتحاني

گذاري شوند.سؤاالت امتحان، كنكور و مسابقات بايد كامالً حركت -1

و واژگاني، نادرست و نامفهوم باشد. از نظر ساختاري صورت سؤالنبايد  -2

 شود.اي طرّاحي نـميترجمۀ جمله، يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون، يا مسابقه -3

هاي معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف آموزش و ارزشيابي مطابقت عدد و معدود و ويژگي -4

 ت.ترتيبي يكم تا بيستم از اهداف كتاب اس حفظ عددهاي اصلي يك تا صد و عددهاي كتاب درسي نيست.

جمله، با توجّه به قرائن بايد توجّه داشت كه چنين  در خالي جاي براي و اسم اشارۀ مناسب ضمير تشخيصدر  -5

 مواردي از اهداف كتاب درسي نيست.

 جمله كلماتِ و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف كتاب نيست در جمله، تشخيص محلّ اعرابيدر  -6

 .باشد شده كامل گذاريِاعراب بايد

 است. ممنوع مطلقاً كلماتِ جمله، گذاريِطرح سؤال از اعراب -7

در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذكر اينكه ناظِر اسم فاعل ثالثي مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثي  -8

 .نيستزشي كتاب باشد، در كتاب درسي تدريس نشده و از اهداف آمومزيد مي

توان عمل كرد: يكي ارائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير و ديگري در طرح سؤال مكالمه به دو صورت مي -9

 پر كردن جاي خالي در مكالمه و ارائۀ كلمات با دادن دو كلمۀ اضافه.
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 اوّل و دوم نوبت  ميان ،يازدهم ( پايه2زبان قرآن ) عربي شفاهي بندي امتحانبارم ادامه

 رشتۀ ادبيات و علوم انساني

مرهـن موضوعمهارت ها 

 

 

  هايمهارت

 خواندن،

-شنيدن و سخن

گفتن

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

هايا اجراي نـمايشي متن برخي درس يا حفظ شعر و اجراي گروهي آن

4

 هايدرسي به صورت پاسخ كوتاه به جملهمكالمۀ ساده در حدّ كتاب 

 پرسشي 

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

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

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

اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در كالسيا 

1

5 جمع                                                      

 :تذكّرات

باشد، ولي امتحان نوبت اوّل و دوم فقط نـمره( مي 5نـمره( و شفاهي )از  15امتحان مستمرّ اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از  .1

 از بيست نـمره است.كتبي و 

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

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

 ف اصلي آموزش عربي مسائل ديني است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.آورند و تـمرين كنند، زيرا هد

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

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

نا في أ»و درنگ كرد و نتوانست بگويد .« أنا في ... »و پاسخ داد: « أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

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

آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرّفي كند. يا اگر فعّاليّتي در موارد امتحاني اين است كه از دانش يكي از .4

 توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهي از آن استفاده كرد.زمينۀ نمايش و مكالمه در كالس داشت مي

آموز ها را  حفظ كنند. دانشخواهيم عين عبارتن نميآموزاحفظ عين مكالمات، كاري بسيار دشوار است؛ لذا از دانش .5

 اد كند.تواند با ذوق و سليقۀ خود و شرايط موجود تغييراتي در متن ايجمي
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  (اسالمي )معارف 2عربي بندي درس بارم
 1399ـ  1400سال تحصيلي  

  نوبت اوّل
درس اوّل تا پايان درس ششماز 

هاي مهارت
زباني

 جمعمرهـنموضوع

 
 : الف

 مهارت 
شناسيواژه

 2 5/0ود.(شه )زير كلمات خط كشيده ميدر جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 
 5/0)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه
 5/0 هاي هفتم تا يازدهم(هاي موجود در كتابيا جمع اسم )در حدّ اسمنوشتن مفرد 

 ب:
مهارت ترجمه 

به فارسي

 5 هاي عربي به فارسيجمله ۀترجم
 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  1

5/0تكميل ترجمۀ ناقص
 
 

 ج: 
  مهارت

شناخت و 
كاربرد 
قواعد

هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، مجهول، فعلترجمۀ 
 مستقبل و نيز مصدر در جمله )هشت مورد(

210 

 المحلّ اإلعرابي و عالمه اإلعراب: 
 ( 0,5تشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، نايب فاعل، جار و مجرور )

 (1)تشخيص اسم و خبر نواسخ و اعراب و ترجمۀ آنها 
 (0,5تشخيص مضافٌ اليه و صفت و ذكر اِعراب آنها )

2 

هاي مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم تفضيل، تشخيص اسم
 هاي كوتاه و سادهاسم مبالغه، صفت مشبّهه و اسم آلت( داخل جمله

5/0 

 5/0 (0,25( و تشخيص نوع نعت )0,5نعت مناسب براي منعوت ) تشخيص
 25/0 ترجمۀ )ماضي+ مضارع( يا )مضارع+ مضارع( يا )ماضي+ماضي(

 5/0 25صفحۀ  5 كتشخيص گزينۀ درست در انتخاب مضاف مانند اختبر نفس
 75/0 تشخيص فعل مضاعف، مهموز و رباعي در جمله و ذكر صيغه يا ترجمۀ آن

 2 نمره( 1نمره( و اعراب ) 1تحليل صرفي )
فرعي )در اسم مثنّي، جمع مذكّر سالم، جمع مؤنّث سالم، اسماء خمسه اعراب  تشخيص

 و اسم ممنوع من الصرف(
5/1 

 د: 
مهارت درک 

 و فهم

توضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 
ايد داراي جاي خالي كه ب ۀجمل دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه ۀيا ارائ «ستون دوم

 مناسب كامل شود. ۀجاي خالي با كلم
 اي(گزينه دومناسب )سؤال  هايگزينهپر كردن جاهاي خالي با يا 

يا هر سؤال مشابه ديگر

12 

 با چهار كلمۀ پرسشي خوانده شده(  سؤالچهار احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر
 يا بر آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

طرح سؤال درك مطلب ارجحيّت دارد. (اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني

1
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 رشتۀ علوم و معارف اسالمي يازدهم پايۀ بندي عربيبارم ادامه
 درس اوّل تا پايان درس دوازدهماز دوم: نوبت 

هاي مهارت
زباني

 جمعمرهـنموضوع

 : الف
 مهارت 

شناسيواژه

 5/02ود.(شه، )زير كلمات خط كشيده ميدر جمل از عربي به فارسي كلمه ايمعننوشتن 

 5/0)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه

 5/0 هاي هفتم تا يازدهم(در كتابهاي موجود نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

ب: مهارت 
ترجمه به 

فارسي

 5 هاي عربي به فارسيجمله ۀترجم
 5/0 )دو جمله( عربي به فارسي ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  1

5/0تكميل ترجمۀ ناقص

 
 

 ج: 
  مهارت

شناخت و 
كاربرد قواعد

استمراري، ماضي بعيد، نفي، مجهول،  هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضيترجمۀ فعل
 امر، نهي، مستقبل و مصدر در جمله )چهار مورد(

110 

تشخيص نوع اسم مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشبّهه، اسم 
 تفضيل، اسم مكان و زمان و اسم آلت( )سه مورد در جمله(

75/0 

 5/0 تشخيص اسم و خبر افعال ناقصه و اعراب آنها

 5/0 تشخيص نعت مناسب براي منعوت و تشخيص نوع نعت

 25/0 25صفحۀ  5 كتشخيص گزينۀ درست در انتخاب مضاف مانند اختبر نفس
 5/0 تشخيص فعل مضاعف، مهموز يا رباعي در جمله و ذكر صيغه يا ترجمۀ آن

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

 75/0 شناخت فعل مضارع منصوب و اعراب آن )اصلي يا فرعي( و ترجمۀ آن
 75/0 شناخت فعل مضارع مجزوم و اعراب آن )اصلي يا فرعي( و ترجمۀ آن

يافتن فعل و جواب شرط و اعراب آنها، ترجمۀ اسلوب شرط، تشخيص فعل مناسب 
و جواب آن و ترجمۀ آنها و در همۀ موارد ذكر  در اسلوب شرط، يافتن فعل طلب

 اعراب

75/0 

 25/0 و ما در جمله تشخيص انواع مَنْ
 5/0 جا داد( 14توان طرح سؤال آن را در سؤال شماره اعراب فرعي )مي

 75/0 جا داد( 14توان طرح سؤال آن را در سؤال شماره اعراب تقديري و محلّي )مي
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د: مهارت 
 فهمدرک و 

توضيحات ل به وصل كردن كلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومسؤال جوركردني از 
 . (مورد )دو «ستون دوم

داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي  ۀجمل دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه ۀيا ارائ
  مناسب كامل شود. ۀبا كلم

 اي(گزينه دومناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پريا 
يا هر سؤال مشابه ديگر

12 

 با چهار كلمۀ پرسشي خوانده شده(  سؤالچهار احي متن و طرّ ۀمطلب )ارائ كدر
 يا بر آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

 (اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني
طرح سؤال درك مطلب ارجحيّت دارد.

1

براي طرّاحي سؤال امتحان تذكّرات

بندي تغييراتي اجرا نـمايد؛ در طرّاحي سؤال امتحان نوبت اوّل طرّاح مجاز است حدّاكثر يك نـمره در بارم -1

 گردد.بندي دقيقاً رعايت ميولي در نوبت دوم بارم

اي نـمره ششتواند از بخش مي نوشتن مفرد يا جمع اسم و يافتن مترادف يا متضاد طرح سؤال از بخش قواعد، -2

زم ال توان برخي سؤاالت را با هم تلفيق كرد.مهارت ترجمه، يا بخش مهارت درك و فهم باشد و اصوالً مي

مورد باشد. )امتياز اين شيوۀ طرّاحي سؤال كاهش  23مورد و نوبت دوم  18نيست تعداد سؤاالت نوبت اوّل 

 هاست.(حجم پرسش
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 رشتۀ علوم و معارف اسالمي  يازدهم، پايه عربيشفاهي بندي امتحان بارمادامه 

 اوّل و دومنوبت ميان 

 مرهـن موضوعها مهارت

  هايمهارت

 خواندن،

-شنيدن و سخن

گفتن

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

 هايي مانند حفظ سرود و اجراي گروهي آنو فعّاليت

هادرس اجراي نـمايش از متن برخي

8

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

 هاي پرسشي مكالمۀ ساده به صورت پاسخ كوتاه به جمله

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

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

2

10  هاهمرـجمع ن                                                     
 

 :تذكّرات

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

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

شود آموزان خواسته ميرشتۀ علوم و معارف اسالمي است؛ لذا از دانشازآنجا كه عربي درس اختصاصي  .2

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

 نـمرۀ شفاهي يك نـمره از هشت نـمره را دارد.
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 اوّلدهم نوبت ياز( پايه 2زبان قرآن ) ،بندي امتحان كتبي عربيبارم

 درس پنجم و ششم 110201از كتاب كد  دانشاي و كاروحرفههاي فنّيرشته

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نـمرهموضوعهاي زبانيمهارت

 الف: 
شناسيمهارت واژه

 12 ود.(شنوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله، )زير كلمات خط كشيده مي
25/0 )همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضادتعيين كلمات 

25/0 )دو مورد( تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه
 5/0 هاي هفتم تا دهم(هاي موجود در كتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:
مهارت ترجمه به فارسي

  5/5 تـمرين، اِعلَموا و ... ترجمه جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن،
 5/0  انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله( 7

1 تكميل ترجمه ناقص
 ج: 

مهارت شناخت و 
كاربرد قواعد

 15/7 و نيز مصدر در جمله و مضارعهاي ماضي ترجمه فعل
 نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در جمله، و  تشخيص فعل ماضي، مضارع

 5/1يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند كلمه 
 5/0 خوانيكاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعت

اليه و صفت در جمله: )عَيِّنِ الْمَحَلَّ مضافٌ ،«مبتدا و خبر»، « فاعل و مفعول»تشخيص 
 3 الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.( 

 ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، 
 5/1اييا كاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه

 د: 
 مهارت درك و فهم

كردن كلمات ستون اوّل به توضيحات ستون  وصل»سؤال جوركردني از مفهوم واژگان 
  )چهار مورد(« دوم

يا ارائه پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي 
 خالي با كلمه مناسب كامل شود.

اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهپر كردن جاهاي خالي با گزينهيا 

2 

 درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمه پرسشي خوانده شده(، 
يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس 

متن ارائه شده در برگه امتحاني(
 هـ : 

مهارت مكالـمه
 5/1 هاي پرسشياي به جملهپاسخ كوتاه يك يا دو كلمه

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

 اي  و ... (هاي كتاب( ، پر كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده ، دو گزينه
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 هم نوبت دوميازد( پايه 2زبان قرآن ) ،ن كتبي عربيبندي امتحابارم
 از درس پنجم تا پايان درس هشتم 110201از كد   دانشاي و كاروحرفههاي فنّيرشته

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نـمرهموضوعهاي زبانيمهارت

 الف: 
شناسيمهارت واژه

 2ود.(شنوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله، )زير كلمات خط كشيده مي
)همانند تـمرينات كتاب(  تعيين كلمات مترادف و متضاد

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

 ب:
مهارت ترجمه به 

فارسي

  ترجمه جمالت كتاب از عربي به فارسي از متن، تـمرين، اِعلَمواو ...
 انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله( 7

تكميل ترجمه ناقص
 ج: 

مهارت شناخت و 
كاربرد قواعد

 15/7 و نيز مصدر در جمله و مضارعهاي ماضي ترجمه فعل
ي از يك نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در جمله،و  تشخيص فعل ماضي، مضارع

  باشد.ها نون وقايه داشته فعل
 1يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند كلمه 

 5/0 خوانيكاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعت
اليه و صفت در مضافٌ ،«جارّ و مجرور»، «مبتدا و خبر»، « فاعل و مفعول»تشخيص 

  5/1 الَّتي تَحتَها خَطٌّ.(جمله: )عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ 
 ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، 

 1 اييا كاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه
 1 ايمعاني و كاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزينه 

 5/1 تشخيص و ترجمه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

 د: 
 درک و فهممهارت 

وصل كردن كلمات ستون اوّل به توضيحات ستون »سؤال جوركردني از مفهوم واژگان 
يا ارائه پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي  )چهار مورد(« دوم

-ينهكردن جاهاي خالي با گز پريا خالي كه بايد جاي خالي با كلمه مناسب كامل شود.

اي(ههاي مناسب )سؤال دو گزين

2 

درك مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمه پرسشي خوانده شده(، يا 
)ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس 

متن ارائه شده در برگه امتحاني(
 هـ : 

مهارت مكالـمه
 5/1 پرسشيهاي اي به جملهپاسخ كوتاه يك يا دو كلمه

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

 اي  و ... (هاي كتاب( ، پر كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده ، دو گزينه
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 هميازد( پايه 2زبان قرآن ) ،عربيدرس امتحان شفاهي 

از درس پنجم تا پايان  110201از كد   دانشو كار ايوحرفهفنّيهاي رشتهميان نوبت اوّل و دوم 

 درس هشتم

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

نـمره موضوعمهارت ها 

 

هاي مهارت

 خواندن،

 شنيدن و 

گفتنسخن

 (خواني )بدون درنگ و خطاروان

 يا حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن

هااجراي نـمايشي متن برخي درس

4

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

 پرسشي 

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

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

 گروه دو يا چند نفرهيا حفظ مشابه مكالمات كتاب درسي و اجراي آن در 

 يا اجراي گروهي مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در كالس

1

 5 ها جمع نـمره                                                     

 

نمره دارد كه فقط براي نمره مستمر مي باشد و امتحان نوبت اول و دوم صرفاً  15نمره و بخش كتبي  5شفاهي  بخش

 نمره است. 20كتبي و بر اساس 

 

ها:كليه رشته هميازدپايۀ توجه در وضعيت زرد 

عربي به فارسي از تغيير جمالت در آزمون خودداري شود.هاي در ترجمه .1

داده شود و از جمله هاي تمرينات طرح نشود. ترجمه فقط از متن درس .2

سؤال درک مطلب به صورت سه گزينه اي طرح شود. .3

نمره سؤال اختياري داده شود. يک .4
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 2  نامه ارزشيابي فارسيشيوه

 1399ـ  1400پايه يازدهم ـ سال تحصيلي 
 نمره موضوع ها قلمروها رديف

 

 

1 

 

 زباني

 نمره 7

 

 5/1 معني واژه

 5/1 امالي واژه

 4 دستور 

 

2 

 ادبي

 نمره 5

 5/2 آرايه هاي ادبي

 1 تاريخ ادبيات

 5/1 حفظ شعر

 

3 

 فكري

 نمره 8

 4 درك مطلب

 2 معني و مفهوم نثر

 2 معني و مفهوم نظم

 20 جمع

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

 تذكّر:

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

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

 اماليي ندارد. خانه يا كتابخانه(، يكسان است و ارزشهايي كه ساخت تركيبي دارند)مانند كتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته -

 يا بخشي از آن خواسته شود.در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل  -

خوانشي  هايشود، به موضوعهاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي به صورت شفاهي برگزار ميدر آزمون ها و پرسش -

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

از كل كتاب بندي جدول فوق طبق بارمو شهريور نمره)نوبت دوم( 14نمره)نوبت اول(/  6ون نوبت دوم به نسبت بارم آزم -

 خواهد بود.
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  2شيوه نامه ارزشيابي نگارش 

 1399ـ  1400دهم ـ سال تحصيلي يازپايه 

 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف
 

 بازشناسي 1
 

 2 آموزه هاي درستوانايي بازشناسي 

 

 

2 
 

 

 توليد متن

 
 

 1 شته(نو جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي كلّي ازمحتواي)ـ خوش آغازي 1

ان احساس  بي -بيان ساده و صميميشيوه بيان نوشته ) ـ پرورش موضوع يا 2

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

9 

تاثير گذاري و تفكّر برانگيز  -مطالبـ خوش فرجامي) جمع بندي 3

 بودن(

1 

 1 رعايت نشانه هاي نگارشي-4

 2 امالي واژگان) نداشتن غلط اماليي( -5

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

 پروراندن موضوع( -و شعر مثل،حكايت

 نگارشيهاي رعايت امال و نشانه -

3 

 

1 

 20 جمع
 

 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است. 1زمان تدريس اين كتاب، 

 

 طرح خواهد شد.جدول فوق، بارم بندي طبق  درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال  از كل كتاب -
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  پايه يازدهم 2نامه ارزشيابي فارسي و نگارش شيوه

 1399ـ  1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 ( 14و  13،  11،  9،  7،  5،  3، 1نمره شامل هشت درس )  10الف ( فارسي : 
 نمره موضوع ها رديف

 

1 

 1 معني واژه

 1 امالي واژه

 5/1 دستور 

 1 آرايه هاي ادبي 2

 5/0 تاريخ ادبيات

 1 حفظ شعر

 

3 

 2 درک مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

   10جمع                                                                          

 

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

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

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

 اماليي ندارد.

 در حفظ شعر)اشعار بخش فارسي(، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشي از آن خواسته شود. -

ي هاوعشود، به موضهاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي به صورت شفاهي برگزار ميدر آزمون ها و پرسش -

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

 توجّه شود.
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 ( 12و  10،  8،  1،  4، 2نمره شامل شش درس )  10ب ( نگارش : 

 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه               موضوع رديف

 

 1 بازشناسي آموزه هاي درستوانايي  باز شناسي 1

 

 

 

2 

 

 

 آفرينش

 

 1 ـ خوش آغازي )جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي كلّي ازمحتواي نوشته(                1
بيان احساس  متناسب با موضوع، فكر  -ـ پرورش موضوع) بيان ساده و صميمي2

    نو و سير منطقي نوشته(
2 

 1 تاثير گذاري و تفكّر برانگيز بودن( -مطالبـ خوش فرجامي) جمع بندي 3
 1 رعايت نشانه هاي نگارشي -4
 1 امالي واژگان) نداشتن غلط اماليي( -5

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

 پروراندن موضوع -مثل،حكايت و شعر

 هاي نگارشي  رعايت امال و نشانه -

2 

 

1 

 10 جمع

  

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

  20نمره(  =  10نمره ( + نگارش)  10پاياني: فارسي) هنمر -

 طرح خواهد شد. جدول فوق،بندي بارمطبق  درآزمون هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال  از كل كتاب -
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   2شيوه نامه ارزشيابي علوم و فنون ادبي 

 1399ـ  1400پايه يازدهم ـ سال تحصيلي 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 پرسش هاي بخش نقد وتحليل نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائه شده در بخش تحليل فصل تنظيم شود. -

از بندي جدول فوق طبق بارمنمره)نوبت دوم( و شهريور 14نمره)نوبت اول(/  6بارم آزمون نوبت دوم به نسبت  -      

 كل كتاب خواهد بود.

 

 

 

  

 نمره موضوع رديف

 تاريخ ادبيات  1

 سبك شناسي 

2 

2  

  6 موسيقي شعر  2

 6 زيبايي شناسي 3

  4 نقد و تحليل نظم و  نثر 4

  20 جمع
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 بندي درس زبان انگليسي پايه يازدهم بارم

 1399-1400سال تحصيلي 

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

 آزمون مستمر

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

 . شودطراحي و برگزار مي

 با بخش هاي كتبي و شفاهي نمره مي باشد كه توزيع نمرات به صورت متناسب 20نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 

 توسط دبيران گرامي انجام مي شود. 

 آزمون پاياني :

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

 Speakingنمره( 4)

 : (MONOLOG)تك گويي-

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

 نمايند. 

 : (DIALOG)گفتگو -

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

 :(ROLE PLAY) ايفاي نقش -

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

(PAIRWORKS)  بخشWHAT YOU LEARNED آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي گردد  و دانشارائه مي

به توليد  بايستآموزان ميپردازند. هدف از اين بخش به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات كتاب نيست و دانشنقش مي

 خالقانه بپردازند.

 :(INTERVIEW)مصاحبه -

آموزان با توجه به اطالعات كند و دانشآموزان مطرح مياحبه از دانشهايي را در قالب مصدر اين بخش دبير گرامي، پرسش

 دهند.به سؤاالت ايشان پاسخ مي

 Listeningنمره( 4)
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گيرد. آموزان به صورت پخش فايل صوتي در كالس درس صورت ميسه متن در حد مطالب كتاب  و در سطح معلومات دانش

 شنيداري كتاب است هاي موجود در بخشهايسئواالت ، مشابه تمرين

 Readingنمره( 4) 

 

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

 باشد.آموز و كار ميهاي دانششده در كتابمطرح

  Writingنمره(  4) 

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

  Grammarنمره( 2) 

مورد استفاده خواهد  form-meaning-use  اموز و كار در سه سطحدر اين بخش نيز نمونه سئواالت موجود در كتاب دانش

 بود.

 Vocabularyنمره(2) 

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

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

 يابد.مي

 توجه:

 هيچ سئوالي طرح نگردد. what you learnedاز بخش  1400-1399براي سال تحصيلي  -

ــت( يك تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات  8آزمون پاياني) مجموعاً   listening و  speakingبخش هـاي  - نمره از بيسـ

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

به مدير  لوح فشــرده آن گردد كه بخش صــحبت كردن توســط دبير محترم ضــبط و جهت حفظ مســتندات،اكيداً توصــيه مي-

 واحد آموزشي تحويل گردد.

بخش گوش دادن به صـورت مكتوب و با پخش فايل صوتي به صورت كالسي برگزار ميشود. الزم است برگه بخش گوش  -

 دادن به برگه امتحان پاياني الصاق و فايل صوتي مربوطه در قالب لوح فشرده به مدير واحد آموزشي تحويل گردد.

نمره طراحي  و نمره نهائي  24اي، اين آزمون از هاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهل در طراحي سؤال مهارتبراي تسهي -

 گردد.تقسيم بر دو مي
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  شناسيروانبندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول شماره يا نام درس
 و دي ماه شهريور

 

 02 02 02جمع
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 پايه يازدهم  2 بدنيتربيتبندي درس بارمارزشيابي و 

  1399ـ1400 سال تحصيليدر شرايط زرد ـ دوره دوم متوسطه 

 

 :حضوريهاي  بخش آموزش 

معلم به صورت مستمر و در جريان  است، آموزش مهارت هاي ورزشيكه شامل  اين درس بخش حضوري  ارزشيابي در

ايج ر خودارزيابي و ارزيابي همساالن با استفاده از ابزارهايارزيابي معلم،روش هاي مختلفي از جمله آموزش به كمك 

بدني همچون چك ليست خود ارزيابي ، چك ليست ارزيابي پروژه ،چك ليست مشاهده رفتار ، كارنماي  در تربيت

ثبت تكاليف منزل، آزمون هاي كتبي آنالين و ... وضعيت دانش آموزان را در طول آموزش هاي حضوري سال تحصيلي 

 ارزيابي مي كند.

 

 :غير حضوري هاي  آموزش بخش

معلم به است،  آموزش امادگي جسماني و موضوعات دانشي شامل كه درس اين  غير حضوري بخش ارزشيابي در

روش هاي مختلفي از جمله خودارزيابي و ارزيابي والدين با استفاده از صورت مستمر و در جريان آموزش به كمك 

ار يابي پروژه ،چك ليست مشاهده رفتبدني همچون چك ليست خود ارزيابي ، چك ليست ارزابزارهاي رايج در تربيت

، كارنماي  ثبت تكاليف منزل، آزمون هاي كتبي آنالين و ... وضعيت دانش آموزان را در طول آموزش هاي 

 غيرحضوري سال تحصيلي ارزيابي مي كند.

 

 :دهي گزارش و بندي جمع
اعالم نهايي اين درس و در پايان هر نوبت  تحصيلي به عنوان نمره  بر پايه بارم بندي زير محاسبهنمره پاياني دانش آموز 

 ثبت خواهد شد.او  و در كارنامه 
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 1399ـ  1400جدول بارم بندي نمره درس تربيت بدني پايه يازدهم در شرايط زرد مدارس در سال تحصيلي 

نوع 
 آموزش

محتواي 
 مالک هاي ارزيابي آموزشي 

روش سنجش و 
 ارزيابي

 آوري داده ها ابزار جمع
بارم 

بندي 
 )نمره( 

بخش   حضوري
مهارت هاي 

ورزشي 
 نمره(10)

  رفتار هاي فردي و
 اجتماعي )پوشش ورزشي،
حضور به موقع، اجراي 
تكاليف و مسئوليت پذيري 
، كنترل هيجانات و احترام 
به ديگران،رعايت بهداشت 

 فردي و عمومي و  ...(

 ارزيابي همساالن 
 خودارزيابي 
  معلمارزيابي 

 چك ليست مشاهده رفتار 
 دفتر گزارشات سرگروه 
   چك ليت ارزيابي از خود

 يا ديگران

2 

  سطح مهارت هاي
ورزشي) مهارت هاي 

 مدنظر در هر نيمسال(

 ارزيابي همساالن 
 خودارزيابي 

 ارزيابي معلم 

 چك  ليست ثبت ركورد 
 چك ليست مشاهده رفتار 

4 

  امتيازات كسب شده در
رقابت هاي انجام بازي ها و 

 كالسي

 ارزيابي همساالن 
 ارزيابي معلم 

 چك ليست ثبت امتيازات 
1 

  بكارگيري قوانين و
مقررات،  و استراتژي ها در 

 بازي هاي ورزشي

 ارزيابي همساالن 

 ارزيابي معلم 
  چك ليست مشاهده

 رفتار

1 

  مشاركت فعال در تمرينات
 و  بازي هاي ورزشي

 ارزيابي همساالن 

 ارزيابي معلم 
  چك ليست مشاهده

 رفتار
2 

غير 
 حضوري

 

  آمادگي
جسماني 

 نمره(8)

  شناخت مفاهيم و اصول
 آمادگي جسماني

 ارزيابي معلم 
  چك ليست ارزيابي

 پروژه 
 آزمون هاي كتبي آنالين 

2 

  انجام تمرينات و تكاليف
 حركتي آمادگي جسماني

 ارزيابي معلم 

 ارزيابي والدين 

  كارنماي  ثبت تكاليف
 منزلحركتي در 

 پوشه كار 
  چك ليست مشاهده

 رفتار

2 

  (سطح آمادگي جسماني
فاكتور هاي مدنظر در هر 

 نيمسال(

 خودارزيابي 
 ارزيابي والدين 

  چك ليست مشاهده
 رفتار

  آزمون هاي آمادگي
 جسماني

4 

   موضوعات
دانشي 

 نمره(2)
  شناخت موضوعات مربوط

 به زندگي فعال
 ارزيابي معلم 

 

  چك ليست ارزيابي
 پروژه 

 گزارش تكاليف منزل 
  آزمون هاي كتبي

 آنالين

2 

 20 مجموع نمرات
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پايه يازدهم دوره دوم متوسطه 1فلسفه بندي درس بارم
 1399ـ  1400سال تحصيلي  

 

و / دي پاياني نوبت دوم  پاياني نوبت اول 

 شهريور

 5/1 5 :چيستي فلسفه1درس 

 1 4 فلسفه:ريشه و شاخه هاي 2درس 

 1 4 :فلسفه و زندگي 3درس 

 5/0 1 :آغاز تاريخي فلسفه 4درس 

 5/0 1 :زندگي بر اساس انديشه5درس 

 5/0 1 :امكان شناخت6درس 

 1 4 :ابزارهاي شناخت7درس 

 6 20 جمع

 1  :نگاهي به تاريخچه معرفت 8درس 

 5/4  (1: چيستي انسان) 9درس 

 4  (2:چيستي انسان)10درس 

 5/4  :انسان موجود اخالق گرا 11 درس

 20  جمع
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  2جغرافيا بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 پاياني نوبت اول شماره درس
 رشهريوو / دي  پاياني نوبت دوم

 

1 2  

 

4 

 

 

2 2 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

  20                       جمع       

7  3 

8  5/3 

9  3 

10  5/3 

11  3 

 20                                            جمع           
 

استنباطي ودرک وفهم واظهار نظر  ره بخش اول كتاب بيشتر به سواالتنم 4پيشنهاد مي شود در آزمون كتبي خرداد ماه ،

 دانش آموزان ويادگيري پايدار اختصاص يابد واز پرسش هاي حافظه محور خودداري شو د.
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 2جغرافيا بندي درس بارمادامه 

 

 نمره دوم ارزشيابي مستمر نوبت اول و

، بيان ايده ها ، همفكري كردن   . مشاركت ،طرح سوال ،پاسخ به فعاليت ها بحث وگفتگو .اظهار نظر كردن

                         ،پيشنهادكردن وآزمون هاي كتبي وشفاهي                                                                                          

6 

 5 انجام تحقيق هاي سفارش شده در كتاب ،ارايه در كالس )به روش هاي مختلف                                                      

 5/4                                              و ... فعاليت هاي مهارت هاي جغرافيايي )نقشه خواني  ، تفسير نقشه  ، توليد نقشه موضوعي

)مندرج در كتاب يا به سفارش معلم ، خواندن متن وپاسخ به   "مطالعه موردي  "اسخگويي به سواالت پ

                                                                                                              "مطالعه براي انجام فعاليت   "سواالت استنباطي  ( و 

5/1 

 2 درست كردن مدل وماكت ،   ترسيم اينفوگراف ،طراحي پوستر ،عكاسي وجمع آوري ونمايش عكس و...                

 1                                         خود ارزيابي                                                                                                                  

 20 جمع                                                         
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 ايه يازدهم دوره دوم متوسطه تا پايان صفويه )انساني( پاسالم : از بعثت پيامبر 2تاريخ بندي درس بارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

نمره،  5در آزمون نوبت دوم )خرداد( و شهريور از بخش نخست كتاب، دو مجموعه سؤال مجزا، هر كدام به ارزش 

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

  

 و / ديخرداد / نوبت دوم نوبت اول درس هشمار
 شهريور

1 1-3 0-3  
5 

 
 
 
 
 
 
5 

2 1-2 0-2 

3 1-3 0-3 

4 1-3 0-3 

5 1-3 0-3  
 
5 

6 1-3 0-3 

7 1-3 0-3 

8 1-3 0-3 

9 20 1-3  
 
 
 

15 

10 1-3 

11 1-2 

12 1-2 

13 1-3 

14 1-3 

15 1-3 

16  1-3 

  20                                            جمع                    
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  2 بندي درس تاريخادامه بارم
 بندي كيفيجدول بارم

 نمره نوع پرسش رديف

 ؛ مانند:به خاطر آوردن 1
 اي؛ صحيح و غلط؛ تكميل كردني )جا خالي(هاي كوتاه پاسخ؛ جور كردني؛ چندگزينهپرسش
هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس . در سؤال1: توجه

شود، چنانچه تمايل به طرح هاي تكميل كردني يا جاي خالي توصيه نمي. طراحي سؤال2يا نوع باشد. 
 از نامه درج نماييد وهايي داريد، واژگان و يا اصطالحات مهمِ حذف شده را در پرسشچنين پرسش

 آموزان بخواهيد كه واژه يا اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند. دانش

 3حداكثر 

 3حداكثر  ؛ تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي 2
 5حداكثر  ؛هاي تاريخيهاي پديدهبندي اجزا يا ويژگيتوصيف، فهرست و طبقه 3
هاي دهنتايج و پيامدهاي پديها، علل، داليل، آثار، تلخيص، تشريح و تحليل زمينه 4

 ؛تاريخي
 8حداقل 

 ها وها؛ شرايط ظهور و سقوط تمدن) نقش و عملكرد شخصيتهاي تاريخيمقايسه پديده 5
 ها؛ رويدادها و تحوالت مهم و ....(؛حكومت

 صلفهاي مختلف باشد و نه صرفاً يك درس يا ها و فصلتواند مربوط به درس: محتواهاي مقايسه شده ميتوجه

 2حداقل 

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

نامه هايي، يك يا چند مورد از شواهد و مدارك تاريخي را در پرسش: در طراحي چنين سؤالتوجه
 يد.هايي را طرح نمايارائه و ذيل آن پرسش

تواند از خارجِ كتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه الزم به توضيح است كه شواهد و مدارك تاريخي مي
 كامالً مرتبط با محتواي آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارك كتاب درسي باشد.

 3حداقل 

 ؛اظهارنظر و قضاوت 7
بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار  هايتواند در باره شخصيت: اظهارنظر و قضاوت ميتوجه

وزان آمها كه مورد بازديد دانشهاي تاريخي و موزهتاريخي، آثار و بناهاي باستاني موجود در سايت
 اند،  انجام شود.هايي كه راجع به آن جست و جو و پژوهشي كردهقرار گرفته و يا موضوع

ت آموزان به پاسخي يكسان نيستيابي دانشها، دسالزم به يادآوري است كه هدف از اين گونه پرسش
هايي بر اساس تناسب جواب با پرسش و هاي چنين سؤالگذاري و تخصيص نمره به پاسخو لذا ارزش

 نحوه استدالل و ساماندهي مطلب انجام شود.

 2حداكثر 

 : توجه

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

 شد، سنجش به عمل آيد و مطلقاً به شكل ديگري هيچ پرسشي طرح نشود.
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه تاريخ معاصر ايران بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

  ماهدي و شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول شماره درس 
 

1 2   
5/1 2 5/1  

3 5/1   
5/1 4 5/1  

5 5/1   
5/1 6 5/1  

7 5/1   
5/1 8 5/1  

9 5/1   
5/1 10 5/1  

11 5/1  5/1 
12 5/1  

2 13 5/1 5/1 
14  5/1 
15 5/1 5/1 
16 5/1 
17 5/1 5/1 
18 5/1 
19 5/1 1 
20 5/1 5/1 

 21 5/1 
22 5/1 2 
23 5/1 
24 5/1 1 
25 5/1 1 
26   

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
 

ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتكتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدفـ 
 حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع 

 آمده است.« برگي از تاريخ»و « بيشتر بدانيد»، «يك توضيح»كه تحت عنوان مطالبي ـ 
 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدولـ 
 ها درج شده است،مطالب و اطالعاتي كه در پاورقيـ 
 بندي نوبت شهريور طراحي شوند.هاي جبراني نيز براساس بارمآزمونـ 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  2شناسي جامعهبندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

  ماهدي و شهريور نوبت دوم نوبت اول هادرس

  نمره 5/2 اول

 

 

5  

1 

 1 نمره 5/2 دوم

 1 نمره 5/2 سوم

 1 نمره 5/2 چهارم

 1 نمره 5/2 پنجم

 5/1 نمره 5/2 ششم

 5/1 نمره 5/2 هفتم

 5/1 نمره 5/2 هشتم

 5/1 2  نهم

 5/1 2  دهم

 5/1 2  يازدهم

 5/1 2  دوازدهم

 5/1 5/2  سيزدهم

 5/1 2  چهاردهم

 5/1 5/2  پانزدهم

 20 20 20 جمع
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  )تجربي( 2رياضيات بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 

 ماهشهريور/دي

 

 فصلشماره  نوبت اول نوبت دوم

 

5/2 2 6 1 

3 5/2 6 2 

3 5/2 6 3 

 4 (76تا صنمره ) 2 3 3

5/3 5/3  5 

3 5/3  1 

2 3  7 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  2هندسه بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 و دي  شهريور خرداد دي فصل

1فصل   14 5 8 

 45 تا ص 2فصل  

 

6 2  

7 

 5  تا آخر 45 از ص 2فصل

3فصل    8 5 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه )انساني(  2رياضي و آمار بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 

 

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم شهريور/دي

5/6 5 13 1 

8 8 7  

 (44)تا آخر صفحه 

2 

5/5 7  3 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  آمار و احتمال )رياضي(بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 

 

  

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم شهريور/دي

5 5/4 12 1 

6 5/5 8  

 (51)تا آخر صفحه 

2 

5 6  3 

4 4  4 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه )رياضي(  1حسابان بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم شهريور/ دي 

4 4  10 1 

4 3 8 2 

 3 (1)درس  نمره 2  3 3

4 4  4 

5 6  5 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه )علوم تجربي( 2فيزيک بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 شماره فصل

 نوبت دوم نوبت اول
 ماه ديو  شهريور

محتواي 
 نظري

محتواي  آزمايشفعاليت و 
 نظري

محتواي  فعاليت و آزمايش
 نظري

 فعاليت و آزمايش

 5/3 5/61 5/3 5/61 5/3 5/61جمع

02 02 02 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه )رياضي و فيزيک( 2فيزيک بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 شماره فصل

 نوبت دوم نوبت اول
 ماه ديو  شهريور

محتواي 
 نظري

محتواي  فعاليت و آزمايش
 نظري

محتواي  فعاليت و آزمايش
 نظري

 فعاليت و آزمايش

 5/3 5/61 5/3 5/61 5/3 5/61جمع

02 02 02 
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 توجه:

نمره( به ارزشيابي از بخش هاي مربوط به فعاليت ها و آزمايش  4درصد نمره هر آزمون ) 20 حدود الزم است -1

 هاي كتاب درسي و همچنين طراحي آزمايش اختصاص داده شود.

 نمره نسبت به جدول باال تغيير كند. 5/0نمره هر فصل حداكثر مي تواند تا  -2

 ،، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه از مطالب مربوط به خوب است بدانيد -3

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

 طراحي شود.

 .شود داده نياز مورد فيزيكي ثابت هاي آزمون هر درـ 4

 .است الزامي پاسخ ها در يكاها نوشتنـ 5

 .افزون بر موارد باال، هنگام طراحي آزمون به نكات مندرج در هر بخش از راهنماي معلم نيز توجه شود -6

 

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

 زمون نشان مي دهد.زير فهرستي از اين انتظارات و سهم آنها را در اين آ
 

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

 1-3 2-4 طراحي آزمايش 1

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

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

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

 تحليل، ارائه گزارش(

3-2  

مشاركت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي،  5

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

 مفهومي(

6-4  

 4-7 1-3 قضاوت(پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و  6

 6-8 2-3 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 7

 1-3  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 8
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه  2شيمي بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 نوبت اول و پايان سال

 

 
 

 دي ماه هم چنين در صورتي كه آزمون پايان سال به صورت نهايي برگزار شود:براي آزمون شهريور، 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

/ نوبت دوم نوبت اول فصل

 دي/ شهريور

 5 15 اول

 2 5 لپي همان محتواي انرژي است()تا ابتداي آنتا 63تا صفحه ـ دوم 

 7  تا آخر 63از صفحه ـ دوم 

 6    سوم

 20 20 جمع

 نمره فصل

 5/7 اول

 5/7 دوم 

 5 سوم

 20 عجم
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 ها در آزمونتوصيه ها و محدوده طرح پرسش

  درصد از نمره كل آزمون را شامل مي شود. 35تا  30سهم محاسبات كمي و عددي در هر آزمون بين 

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

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

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

 هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و اطالعات و داده هايي درباره شود پرسشكد ميؤپيشنهاد م

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

 باالي ارزشيابي طرح كنيد.

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

  جدول تناوبي مجاز است. 36رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره 

 گذاري ديگر ها با شاخه هاي فرعي متيل و اتيل جزو اهداف كتاب درسي است اما نامگذاري آلكاننام

واند تهاي موجود در كتاب ميست و در اين موارد فقط نام تركيباي آلي جزو اهداف كتاب نيهتركيب

 مورد ارزشيابي قرار گيرد.
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 2بندي درس شيمي ادامه بارم

 

هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. يابيششود در ارزپيشنهاد مي

 دهد.ها را در اين آزمون نشان ميو سهم آن جدول زير، فهرستي از اين انتظارات

 

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي

 1-3 2-4 طراحي آزمايش

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

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

وتحليل، ها، تجزيهآوري اطالعات )طراحي، اجرا، ثبت دادهانجام تحقيق و جمع

 ارائه گزارش(

3-2  

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

 هاي مفهومي(هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسشمشاركت در بحث

6-4  

 4-7 1-3 قضاوت(هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و پاسخ به پرسش

 6-8 2-3 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي

 1-3  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل(
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 پايه يازدهم   2ارزشيابي زيست شناسي 
 1399-1400سال تحصيلي 

 ارزشيابي از دانش آموزان در اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.
آموزان در كالس يا خارج از كالس و در طول سال براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي دانش ارزشيابي مستمر 

آموز در هنگام انجام هر يابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششتحصيلي انجام مي شود. اين ارز
گزارش ، مشاركت در بحث هاي گروهي ، فعاليت و براساس عملكرد دانش آموزان در انجام فعاليت ها ، مانند ارائه 

شود. نمرۀ اين ارزشيابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( هاي كتبي و شفاهي  انجام ميپاسخ به پرسش
 نمره است.  20

نمره آن از پنج فصل اول  20در دو  نوبت به صورت آزمون كتبي انجام مي شود . در نوبت اول  ارزشيابي پاياني
نمره از قسمت دوم كتاب است.  15( طراحي شود . در نوبت دوم پنج نمره از قسمت اول و 78اب ) تا پايان صفحه كت

 بارم بندي فصل ها براي نوبت اول ، دوم و شهريور مطابق جدول زير پيشنهاد مي شود.
قي ها و رتوجه  داشته باشيد كه طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد ، واژه شناسي ، پاو

 پيوست هاي آخركتاب در همه آزمون ها ممنوع است .

  

 و دي شهريور دوم نوبت اول نوبت شماره فصل و عنوان

 2 1 4 .تنظيم عصبي1

 2 1 4 .حواس2

 2 1 5/3 .دستگاه حركتي3

 5/1 1 5/2 .تنظيم شيميايي4

 2 1 4 .ايمني5

   2 فعاليت ها

 2 3  .تقسيم ياخته6

 5/2 4  .توليد مثل7

 2 3  .توليد مثل نهاندانگان8

 2 3  .پاسخ گياهان به محرك ها9

 2 2  فعاليت ها

 نمره  20 نمره  20 نمره  20 جمع
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه انسان و محيط زيست بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شماره 

 درس

 نوبت اول

 دي ماه
 نمره

پاياني نوبت دوم 

 دي و -خرداد

 شهريور

 نمره

1 5 

20 

25/1 

5 
2 5 25/1 

3 5 25/1 

4 5 25/1 

5   5 

15 6   5 

7   5 

 20 جمع
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه 2آزمايشگاه علوم بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 و دي شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول فصل

 

 2تئوري:  2تئوري:  2تئوري:  اول )كليات(

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

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

 6عملكردي:  6عملكردي:  6عملكردي:  هاي كاوشگري(چهارم )آزمايش

 2 2 2 پروژه

 20 20 20 جمع

 

 شايسته است: 

يه به هم، تهيه هاي شبليست( براي هر فعاليت يا هر دسته از فعاليتبراي ارزشيابي مستمر، يك فهرست وارسي )چك

 برگ اين فهرست در كتاب راهنماي معلم آورده شده است.آموز بر اساس آن، انجام شود. نمونو ارزشيابي هر دانش
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه 2آزمايشگاه علوم بندي درس بارمادامه 

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 و دي شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول فصل

 

 2تئوري:  2تئوري:  2تئوري:  اول )كليات(

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

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

 6عملكردي:  6عملكردي:  6عملكردي:  هاي كاوشگري(چهارم )آزمايش

 2 2 2 پروژه

 20 20 20 جمع

 

 شايسته است: 

يه به هم، تهيه هاي شبليست( براي هر فعاليت يا هر دسته از فعاليتبراي ارزشيابي مستمر، يك فهرست وارسي )چك

 برگ اين فهرست در كتاب راهنماي معلم آورده شده است.اساس آن، انجام شود. نمونآموز بر و ارزشيابي هر دانش
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه شناسي )تجربي / رياضي( زمينبندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 شماره فصل
بندي بودجه

 كتاب
 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول

 ودي شهريور

 

 3 5/1 6 جلسه 4 1

 5/3 5/1 7 جلسه 4 2

 5/3 2 7 جلسه 4 3

 5/2 4  جلسه 3 4

 5/2 4  جلسه 3 5

 5/3 4  جلسه 3 1

 5/1 3  جلسه 3 7

 20 20 20 جمع
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه اقتصاد )رشته معارف( بندي درس بارم

 1399ـ  1400  سال تحصيلي

 

 دروس نوبت اول و شهريور / دينوبت دوم

     

   

   

   

     

   

   

     

     

     

     

     

     

     

   
 

در وضعيت زرد يا قرمز، بارم بندي فعاليتهاي گروهي كه امكان برگزاري آن وجود ندارد، به صالحديد معلم، براي 

 لعه آزادمطافعاليتهاي فردي و يا بخش هاي مربوط به متن، درنظر گرفته مي شود. همچنين بارم بندي بخش هاي 

 .بخش ها منظور مي شودبراي ساير تواند ميكتاب )كه در برنامه اقتصاد آمده است( 
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 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه ريزي درسي ويژه مدرسه )راهنماي عمل( بندي درس برنامهبارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي  

 

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

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

 شد. آموز نيز ضميمه كارنامه تحصيلي وي خواهدگزارش توصيفي عملكرد دانش
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 بندي درس هنر پايه يازدهم دوره دوم متوسطه بارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي  

 نكات قابل توجه

 باشد.الف ـ ارزشيابي اين كتاب به صورت فرايندمحور مي

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مشاهده تحقق اهداف عناوين پودمان هاي كتاب 

 )ارزشيابي مستمر نوبت اول ودوم(

 نمره

 (1پودمان )

 مفهوم زيبايي و هنر

 4 1وفعاليت در گروه وگوهاي كالسيشركت دربحث و گفت

 4 هاي خالقانهارائه ايده

 10 2شده از سوي معلمتعيينهاي انجام فعاليت

 2 )كالسي( كارگاهي انضباط نظم و

 20 جمع                                                         

 (2پودمان )

 خالقيت هنري

 10 2از سوي معلم تعيين شده هايفعاليت انجام 

 4 هاي خالقانهارائه ايده

 4 هنري شناسي در خلق اثررعايت عناصر زيبايي

 2 )كالسي( كارگاهي انضباط نظم و

 20 جمع                                                         

 (3) پودمان

 تحليل آثار هنري

 10 2شده از سوي معلمهاي تعيينانجام فعاليت

هاي داوطلبانه درحفظ ميراث هاي خالقانه و فعاليتارائه ايده

 فرهنگي

4 

 4 3آثار هنريتحليل 

 2 )كالسي(انضباط كارگاهي نظم و

 20 جمع                                                       

 (4) پودمان

 هنر، ميراث فرهنگي و سبك زندگي

 4 وگوهاي كالسيشركت در بحث وگفت

 10 2هاي تعيين شده از سوي معلمانجام فعاليت

 4 هاي داوطلبانهفعاليتهاي خالقانه و ارائه ايده

 2 )كالسي(انضباط كارگاهي  نظم و

 20 جمع                                                          

 80 جمع كل
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 هاي داخل جدولتوضيحات مربوط به شماره
 

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

ريح يك تش،وتوان دانش آموزان  حد مطالب كتاب بررسي آثار هنري وتشريح آنها از نظر زيبايي شناسي در .2

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

وارائه آن به صورت كنفرانس ،شركت در خلق اثر هنري ،تحقيق وپژوهش  ،آثار هنري وسبك هاي مختلف

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

، شناسايي ميراث فرهنگي بومي و هنرمندان بومي  وارائه آن دركالس به صورت كنفرانس،فيلم ،يا فتن ميراث 

 هسازي محيط مدرسه،خانه ،.....غير ملموس بومي وارائه دركالس،ب

واطالعات ارائه شده دركتاب معلم ميباشد براي اين كار دبير حد توان دانش آموزان تحليل آثار هنري در .3

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

 را درمورد اثر بيان نمايند.از دانش آموزان بخواهد كه تحليل خود 
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 متوسطه  دوره دومپايه يازدهم  ايشيوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درس تفكر و سواد رسانه

 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 

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

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

 .بار در هر نوبت تحصيلي( 2آموز حداقل )براي هر دانش شوديم

 .دشويم ليتكمنوبت تحصيلي  هر در اوليا توسط كه ليست(بازبينه )چك اي مشاهدات ثبت هبرگ ــ2

 .كنديم فايا يليتحص سال يانتها تا ابتدا از را آموزدانش كار هپوش نقش كه آموزدانش كتابهاي فعّاليت برگه -3

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

ــامل تكاليف فعّاليت آموزان )پروژههاي( توليدي دانشها )پروژهبرگه ارزيابي طرح -5 هاي توليدي در نوبت اول شـ

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

 است.(

 بار در هر نوبت تحصيلي(. بار در طول سال؛ يك 2آزمون عملكردي ) -6

ديد ارائه اي جآموزان محتواي توليدات رسانهدر آزمون عملكردي در روز مشـخصي در زمان امتحانات، دانش 

شـده براي كل كالس )فيلم، تصـوير، متن، شعر و ...( را براساس سؤاالت مطرح شده در برگه آزمون تحليل كرده و   

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

 شود.در مدرسه نگهداري مي

 

نمره  20نمره به ارزشيابي مستمر و  20اي است. نمره 20گذاري اساس نمره بر برنامه نيا يگذارنمره :يگذارنمره

 يابد. توزيع نمره به شرح زير است.تخصيص مي به ارزشيابي تراكمي
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 ارزشيابي مستمر-1
 10  نمره مشاهده رفتار 

o 8 فرايند يادگيري در مدرسه اي در آموز در تحليل توليدات رسانهنمره مشاهده رفتار دانش

 توسط معلّم.

o 2 اي در خانه توســط اوليا )اوليا مندي و تحليل توليدات رســانهنمره مشــاهده رفتار در بهره

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

نمره  10توانايي نداشته باشند تمام كه اوليا چنين شود. درصورتيارزيابي آنها نمره داده مي

 يابد.(به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مي

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

o 8  نمره به طور كامل به تكاليف كالســـي و فعّاليت در  8نمره توســـط معلّم )در نوبت اول

نمره به طرح كلي توليد پيام اختصاص  4سي و نمره به تكاليف كال 4خانه، و در نوبت دوم 

 يابد.(مي

o 2 ــط گروه داوري نمره به فعّاليت هايي كه با همكاري اوليا  و مربيان در خانه انجام و توسـ

 شود. اوليا و مربيان ارزيابي مي

 دهد.نمره مستمر را تشكيل مي 20مجموع اين نمرات 

 

 ارزشيابي پاياني-2

 20  پايان نيمسال تحصيلينمره آزمون عملكردي 
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 ايبندي پيشنهادي آزمون عملكردي نوبت اول و دوم درس تفكر و سواد رسانهبارم

 

يرد
 ف

 دروس و بارم                           

                                                                          اهداف و عملكرد                                                                                                               

 
ل

ص
ف

س 
در

 

 
ل

او
ت 

وب
ن

 

 
وم

 د
ت

وب
ن

ور 
ري

شه
 / 

ي
د

 

ها هاي آشكار و پنهان آناي را تحليل و پيامتوليدات رسانهمحتواي  1

 كند.را درك مي
1 ،2  ،

3 ،4 ،5 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،

9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،

15 ،16 ،17 ،19 

5 4 

 2 4 16، 5، 4 5و  2 ..دهمياي تشخيص ها را در توليدات رسانهها و كليشهبازنمايي  2

 2 5 9، 8، 7 2 .دهدمياي تشخيص را در توليدات رسانهها و فنون اقناع روش  3

 2 9 3 .دهدمي يصرا تشخ يامفرستنده پ  4
3 

 4 11و  10 3 .اي را داردتوانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانه  5

 1  13  4 شناسد.ها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را ميگيويژ 6

 2  14 4 شناسد.ها و مصاديق آنها را ميرسانهحقوق خود در برابر  7

دهد اي را تشخيص ميهاي سـبك زندگي در توليدات رسانه مؤلفه 8

 كند. ها و هنجارهاي جامعه مقايسه ميو آنها را با ارزش
5 15 ،16 ،17 ،18  4 

ــانه   9 ــرف بهينه از رس ــول و قواعدي براي براي مديريت مص ها، اص

 ..كنميخود وضع 
6 20 ،21  1 

ــانـه هـا اخالقيبي 10 ــانههاي در توليدات و جريانرا اي ي رسـ اي رسـ

 .دهدمي يصتشخ
6 22  1 

 20 20 جمع نمرات
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 نمونه سؤاالت آزمون عملكردي
 آموز به اي فيلم، تصـوير، بازي ويدئويي جديد توسـط معلم و تحليل آن توسـط دانش   نمايش قطعه

 صورت كتبي در برگه آزمون

 بيآموز به صورت كتاخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آنها توسط دانش ارائه 

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

 صورت كتبي

 د موجو هايارايه يك مطالعه موردي در برگه آزمون و تحليل و استخراج نكات كليدي و ديدگاه

 آموزدر آن توسط دانش

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

 آموزتوسط دانش

 ... و 
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 دوره دوم متوسطه پايه يازدهم درس كارگاه كارآفريني و توليد  راهنماي ارزشيابي

 1399ـ  1400سال تحصيلي  
واند مورد تگيرد و تحت عنوان پوشــۀ عملكرد)كار پوشــه( مي كارگاه كارآفريني و توليد در پايان هر بخش انجام ميارزشــيابي درس 

 استفاده قرار گيرد.

ــخ روش ــنهادي در اين درس ارزيابي كيفي عملكرد و پاسـ ــت. در اين نظام نمره دهي به منظور ارزيابي هاي دانشهاي پيشـ آموزان اسـ

 بخش مراحل زير را اجرا كنيد.عملكرد، بايد براي هر

 كيفيت را تعريف كنيد؛ -1

 معيارهاي كيفيت را تعيين نماييد؛ -2

 دهي را به معيارهاي سنجش كيفيت در يك نظام چهار سطحي به ترتيب زير اجرا كنيد:نحوه نمره -3

 تسلط دارد؛ 4الف(نمره 

 مهارت دارد؛ 3ب(نمره 

 نياز به كمك دارد؛ 2پ(نمره 

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

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

 ارزيابي عملكرد: كار تيمي

 هاي بخش تشكيل تيمكيفيت: تشكيل تيم و انجام فعاليت

انگيزه و -5توجه به زمان -4گو وشـــركت در بحث و گفت-3مشـــاركت فردي و جمعي -2تشـــكيل تيم -1معيارها: 

 صداقت -7مسئوليت پذيري -6عالقه 

 دهي:نظام نمره

 4نمره    7و  6، 3، 2، 1الف(تحقق معيارهاي 

 3نمره      5، 3، 2، 1ب(تحقق معيارهاي 

 2نمره     5، 4، 1پ(تحقق معيارهاي 

 1نمره    4، 3ت(تحقق معيارهاي 

بحـث و گفت و گو  در كالس كفايت         1گفـت و گو وجود دارد  اجراي   يـا چنـد  بحـث و     2در بخش هـايي كـه    

 مي كند.

هاي اوليه از محصوالتشان در نمايشگاه برگزار شده در پايان سال است. ها و نمونهبخشي از نمره نيز مربوط به ارائۀ طرح كسب و كارِ تيم

ش سنج و ...( است.سنجش)فهرست وارسي، آزمون عملكردي، نگرّضمناً تحقق معيارها براي اثبات كيفيت نيازمند ابزارهاي 


