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 بنديبارم
 

  رشته علوم و معارف اسالمي دروس

 دوره دوم 

 ظريـنمتـوسطه 

 

 پايه يازدهم و دوازدهم
 

 وضعيت عادي

 

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
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 صفحه نويعنا

 4 2تاريخ

 5 3اريخ ت

 6 3اصول عقايد 

 8 3حكام ا

 9 هاي معاصرشناسي انديشهجريان

 11 3اخالق 

 12 3 قرآنيعلوم و معارف 
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 1399ـ  1400ازدهم سال تحصيلي ي( رشته علوم و معارف اسالمي پايه 2بندي درس تاريخ )بارم

 ارزشيابي مستمر

 نمره 11 ها در طول ترم تحصيلينمره آزمون

 «بيشتر فكر كنيد و پاسخ دهيد»هاي درسي و بخش مشاركت در انجام فعاليت

 ارائه شده« بيشتر بدانيم»و « يك توضيح»كه در قالب مشاركت در طرح مباحث 

هايي كه پردازند و جواب به پرسشعصر ائمه )ع( ميها و خلفاي همكنكاش در جداولي كه به موضوعات مختلف تاريخي نظير قيام

 .نمايددبير بر اساس اين جداول در كالس طرح مي

 و پيامدهاي رويدادها و تحوالت تاريخ مطرح شده در كتاب ها و نتايجها، علتآموز در كشف زمينهمشاركت دانش

 نمره 11

 نمره 20 جمع

 
 ارزشيابي پاياني 

 نوبت دوم نوبت اول درس

 ، ماهخرداد/ شهريور/ دي

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

 1 5/2 اول

 5/2 دوم

 5/1 5/2 سوم

 5/2 چهارم

 5/1 5/2 پنجم

 5/2 ششم

 5/1 5/2 هفتم

 5/2 هشتم

 5/2  نهم

 5/2  دهم

 5/2  يازدهم

 2  دوازدهم

 5/2  سيزدهم

 5/2  چهاردهم

 20 20 جمع

 نكات مهم:
باشد و آموزان مينامه صرفا جهت ارائه اطالعات بيشتر به دانششمار و روزشمار و نسبگاه . اطالعات تاريخي در قالب نمودار ، تصوير و نقشه ،1

 گيرد.نيست و مورد ارزشيابي قرار نمي جزو محتواي آموزشي

 شود.نيز سوال  طرح نمي« هاي ضمن درسكاوش»و « بيشتر بدانيم»، «يك توضيح». از مطالب ارائه شده در قالب 2
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 رشته علوم و معارف اسالمي پايه دوازدهم 3بندي درس تاريخ بارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 

 نوبت اول شماره درس

 نوبت دوم

 ماهشهريور/ دي خرداد/

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

1 3  1 

2 5/2 1 

3 3  
5/1  

4 5/2  

5 3  
5/1  

6 3 

7 3 1 

8  2 

9  2 

11  2 

11  2 

12  2 

13  2 

14  2 

 20 20 جمع
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 اسالمي پايه دوازدهمعلوم ومعارف   ( رشته3عقايد) اصول بارم بندي درس

 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 

 شود: در دو بخش انجام مياين درس  ارزشيابي

 شامل:  ارزشيابي مستمر .الف

 نمره 5...(: هاي داخل درس )مانند تدبر در قرآن، فعاليت كالسي وانجام فعاليت .1

 نمره 5وگوهاي كالسي: يند تدريس و مشاركت در گفتاحضور فعال در فر .3

 نمره 11 هاي طول ترم:ها و آزمونپرسش..3

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

 ب. ارزشيابي پاياني:

. اين ارزشيابي براساس رويكرد دهدمل را به خود اختصاص ميكا ةنمر 21و  كتبي و نهايي استارزشيابي پاياني به صورت  -

آموزش يعني فهميدن، نه حفظ كردن استوار است. محورهاي كليدي و اصلي، محور آزمون است و از مطالب كلي محتواي 

 اي و فرعي نبايد سؤال طرح شود.حاشيه

 دوم نوبت اول نوبت درس رديف
 ، ماهخرداد/ شهريور/ دي

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد
 5/1 6 2و  1 1

2 3 5/3 

3 4 5/3 5/2 

4 5 5/3 

5 6  5/3 

6 7  3 

7 8  3 

9 9  3 

8 11  3 

9 11  4 

 20 20 جمع

 توجه:
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نمره سؤال طرح  3نيز حداكثر  "انديشه در آيات"نمره و  نيز از بخش  3حداكثر  "انديشيهم"در ارزشيابي پاياني  از بخش  .1

 خواهد شد.

اي گونهاز مفاهيم آيات بايد به از آنها اهميت دارد.كردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط حفظ .2

 . ال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشدؤس

ها پرسش شود. همچنين نبايد به گونه اي سئوال طرح ترجمة آنها در ارزشيابي نبايد آمده است كتاب در آنها ترجمة كه آياتي .3

 شود كه تداعي كننده درس عربي باشد . 

هاي ها، در هيچ آزموني اعم از آزمونوجود دارد. از اين بخش و پاورقي« براي مطالعه»هايي با عنوان دروس، بخش در برخي از .4

 شود.وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مستمر يا پاياني سؤالي طرح نمي

اي به درس مستقل علوم و معارف قرآني، نمره توجه به صحت قرائت آيات در همة دروس همواره مطلوب است، اما با وجود .5

 يابد.بحث قرائت در اين درس اختصاص نمي
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 رشته علوم و معارف اسالمي پايه دوازدهم 3بندي درس احكام بارم

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
 

 نوبت دوم نوبت اول شماره درس

 ، خرداد/ شهريور/ دي ماه

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

1 2   

2 3   

3 3   

4 3   

5 3   

6 3   

7 3   

  6  7تا  1

  5  9و   8

  4  11و  11

  5  13و  12

  20  20 جمع

 

  مالحظات
 باشد.حفظ متن آيات و روايات مورد سؤال نمي 

 شود. در قسمت تاريخ فقه پرسش از شماره سالها طرح نمي 

  خواهد شد.نمره سوال طرح  3از متون عربي فقه حداكثر 
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 رشته علوم ومعارف اسالمي پايه دوازدهمهاي معاصر انديشهبندي درس جريان شناسي بارم

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
 

 ارزشيابي اين در در دو بخش انجام مي گيرد : 

مر، شامل شود. ارزشيابي مستآموزان از آغاز هر ترم بايد مورد توجه واقع الف ارزشيابي مستمر: در اين ارزشيابي  ، فعاليت دانش

 امور زير است:

 نمره 3   . مشاركت در فرايند آموزش1

 نمره 5    هاي كالسي. انجام فعاليت2

 نمره 5    . انجام بخش انديشه و تحقيق3

 نمره 7هاي طول ترم              . آزمون4

 

 نمره دارد و 21كردن، استوار است، نه حفظ يعني فهميدن،اين ارزشيابي براساس رويكرد كلي محتواي آموزش، ب: ارزشيابي پاياني: 

 گيرد .سال انجام ميدر پايان هر نيم

 

 نوبت دوم نوبت اول درس

 ، ماهخرداد/ شهريور/ دي

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

 1 5/2 درس اول

 1 3 درس دوم

 5/1 5/2 درس سوم

 1 3 درس چهارم

 5/1 5/5 درس پنجم

 1 5/3 درس ششم

 4  درس هفتم

 3  درس هشتم

 5/3  درس نهم

 5/3  درس دهم

 20 20 جمع
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 پايه دوازدهم ( رشته علوم و معارف اسالمي3بارم بندي درس اخالق )

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
 

 نوبت دوم  نوبت اول عنوان درس شماره درس

 ، ماهخرداد/ شهريور/ دي

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

  5/3  4 اخالق به رنگ بهشت 1

  4 خوب بودن يا نبودن مساله اين است 2

  4 خوب هميشه خوب است 3

  5/1  4 تكيه بر بي كران 4

  4 آسمان نزديك است... 5

  3  و خدا گفت : تو را من چشم در راهم  6

  3  حال سبك باران خوش است 7

  3  شكوه شكيبايي 8

  3  رشك و اشك 9

  3  حياتي به رنگ حيا 11

  20   20 جمع

 :توضيحات

 .سؤاالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .مفاهيم آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 

 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است. 1زمان تدريس اين كتاب، 
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 گيرد:ارزشيابي در دو بخش انجام مي

 الف ـ ارزشيابي مستمر

شود. اهمّ اين هاي يادگيري و در فرايند آموزش تعيين ميآموز با توجه به ميزان مشاركت وي در فعاليتارزشيابي مستمر دانشنمره  
 ها در اين درس، عبارت است از:فعاليت

 . مشاركت در كار گروهي به منظور فهم بيش تر موضوعات و مطالب هر درس1 

   هاي كالسي. انجام فعاليت2 

  هاي شفاهي و كتبي طول ترمآزمون .3 

 ب ـ ارزشيابي پاياني

گيرد و براساس رويكرد كلي محتواي آموزش يعني فهميدن، نه حفظ كردن، استوار است، اين ارزشيابي در پايان هر نوبت انجام مي 

 اي و فرعي نبايد سؤال طرح شود.محورهاي كليدي و اصلي، محور آزمون است و از طرح مطالب حاشيه

 

 بسيار مهم نكات

 هاي ورودي دانشگاه مورد سؤال. معنا كردن آياتي كه ترجمه آن در كتاب آمده است نبايد در ارزشيابي مستمر و پاياني و آزمون1

 چنين نبايد از معني كلمه يا لغت سؤال شود.قرار گيرد. هم

 مفاهيم مرتبط با درس بايد مورد سؤال قرار گيرد.هاي آنها ضرورت ندارد. بلكه فهم . حفظ كردن عين آيات و روايات و ترجمه2

ت هاي وزارها، در هيچ آزموني اعم از آزمونوجود دارد. از اين بخش و پاورقي« بيشتر بدانيم»هايي با عنوان . در برخي دروس، بخش3

 شود.آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سؤالي طرح نمي

اي به بحث ات در همه دروس همواره مطلوب است، اما با وجود درس مستقل علوم و معارف قرآني، نمره. توجه به صحت قرائت آي4

 يابد.قرائت در اين درس اختصاص نمي
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 1399ـ  1400بندي كتاب علوم و معارف قرآني پايه دوازدهم سال تحصيلي بارم

 نمره 20الف( ارزشيابي مستمر: 

قرائت صحيح 

آيات ابتدايي 

 درس

هاي مشاركت در فرايند تدريس و انجام فعاليت

 درس 

 هاي كالسي()تدبرهاي قرآني و فعاليت

 هاي طول ترم آزمون

 )كتبي يا شفاهي(

انجام فعاليت انديشه 

 و تحقيق
 جمع

2  11  5  3  20  

پذير ، تنها از طريق تحقيق و پژوهش نسبتاً مفصل از سوي دانش آموزان امكان«انديشه و تحقيق»هاي ارائه شده در بخش انجام برخي فعاليت نكته:

ره( تا حداكثر نم 21ها، براي برخي از آنها، نمره اضافي )عالوه بر تواند براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي انجام اين فعاليتاست. دبير محترم مي

 دو نمره در نظر بگيرد و به نمره مستمر دانش آموزان اضافه كند.

   نمره 20سال: ب( ارزشيابي پاياني در هر نيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكات:

دي و چنين محورهاي كليسؤاالت آزمون بايد بر اساس رويكرد كلي محتواي آموزشي؛ يعني فهميدن و نه حفظ كردن استوار باشد. هم  .1

 اي و فرعي نبايد براي طرح سؤال استفاده شود.آزمون باشد و از نكات حاشيهبايد محور  اصلي محتواي كتاب

ده ها و نيز مطالب ارائه شقرار داده شده است؛ مباحث اين بخش« براي مطالعه»و « انديشه و تحقيق»هايي با عنوان در انتهاي دروس، بخش  .2

  ها در امتحان كتبي طرح نخواهد شد.در پاورقي

 توان از مفهوم آيات و روايات سؤال طرح كرد.ها و نيز متن اشعار الزامي نيست، البته ميهاي آنروايات و ترجمهحفظ متن آيات و   .3

 نوبت اول شماره دروس

 نوبت دوم

 ، ماهخرداد/ شهريور/ دي

 آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد

  3 اول
5/1  

  3 دوم

  5/3 سوم
5/1  

  2 چهارم

  3 پنجم
2  

  5/3 ششم

  5/3  هفتم

  4  هشتم

  5/4  نهم

  4  دهم

   2 قرائت آيات

  20  20 جمع


